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Título/Autor Resumo Localização 

 8º ano  

 Aventura/Fantasia/Mistério  

The Children of 
Blood and Bone 

 
Adeyemi, Tomi 

Este livro de fantasia, o romance de estreia de Adeyemi e o primeiro livro de uma trilogia planejada, segue a 
heroína Zélie Adebola enquanto ela tenta restaurar a magia no reino de Orïsha, após a brutal repressão da 
classe dominante kosidáns da classe de praticantes de magia Zélie pertence ao maji. 

The Children of Blood and Bone 

Sora 

Enter Three Witches: 
A Story of Macbeth 

 
Cooney, Caroline 

Lady Mary é uma protegida de Lord e Lady Macbeth, cuja vida muda para sempre quando seu pai, Lord Cawdor, 
trai o rei escocês - e é enforcado como traidor. Em um instante, Mary perdeu seu pai e seu futuro. Agora ela 
está presa em um castelo com um casal sedento de poder que fará de tudo para conseguir o que quer - e está 
disposto a esmagar qualquer um em seu caminho. Incluindo Mary À medida que os eventos assassinos da peça 
de Shakespeare se desenrolam ao seu redor, Mary deve lutar para sobreviver - e fazer o que puder para evitar 
mais mortes. 

Enter Three Witches 

Sora Audiobook 

https://us.macmillan.com/books/9781250170972/childrenofbloodandbone
https://www.goodreads.com/book/show/601436.Enter_Three_Witches
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Akata Witch 

 
Okorafor, Nnedi 

Sunny, de doze anos, vive na Nigéria, mas nasceu americana. Suas feições são africanas, mas ela é albina. 
Ela é uma ótima atleta, mas não pode sair ao sol para jogar futebol. Parece não haver lugar onde ela se encaixa. 
E então ela descobre algo incrível - ela é uma "agente livre", com poder mágico latente. Logo ela faz parte de 
um quarteto de estudantes de magia, estudando o visível e o invisível, aprendendo a mudar a realidade. Mas 
será o suficiente para ajudá-los quando forem solicitados a pegar um criminoso de carreira que também 
conhece magia? 

Nnedi Okorafor 

Sora & OCLN 

 

The Only Thing to Fear 

 
Richmond, Caroline Tung 

Os Aliados perderam a Segunda Guerra Mundial para as potências do Eixo há quase 80 anos e a América está 
dividida. Zara, de 16 anos, vive uma vida de opressão nos territórios da América Oriental. O governo nazista se 
esforça para manter uma raça superior, controlando tudo, desde empregos até genética. Apesar de sua herança 
mista, Zara sonha com a América livre sobre a qual ela só leu em livros proibidos. Uma revolução está crescendo 
e um grupo rebelde está tramando. Se você gostou deste livro, leia a continuação: Live in Infamy! 

The Only Thing to Fear 

Sora 

The Strangers 

 
Haddix, Margaret 
Peterson 

Os garotos Greyston achavam que sabiam quem eram Chess sempre foi o protetor de seus irmãos mais novos, 
Emma adora matemática e Finn faz o que Finn faz de melhor: agir como bobo e ser adorado. Eles têm sido uma 
família feliz, apenas os três e sua mãe. Mas tudo muda quando eles ouvem relatos de três crianças sequestradas 
e ficam chocados com as semelhanças surpreendentes entre eles e esses completos estranhos. As outras 
crianças compartilham seus mesmos nomes e nomes do meio; são as mesmas idades. Eles até têm aniversários 
idênticos!  Eles até têm aniversários idênticos! Quem, exatamente, são esses estranhos? Pistas intrigantes 
deixadas para trás levam a códigos complexos, salas escondidas e um segredo perigoso que vai virar o mundo 
de cabeça para baixo 

Greystone Secrets #1: The Strangers 

Sora 

https://nnedi.com/books/akata-witch/
https://www.goodreads.com/book/show/18152063-the-only-thing-to-fear
https://www.youtube.com/watch?v=mgf8va6AZrk
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Navigating Early 

 
Vanderpool, Claire 

Leia esta aventura no estilo Odisseia da incrível busca de dois meninos na Trilha dos Apalaches, onde eles lidam 
com piratas, segredos enterrados e encontros extraordinários. 

Navigating Early 

Sora & OCLN 

The Bone Magician 

 
Higgins, F.E. 

Com seu pai, um fugitivo, falsamente acusado de múltiplos assassinatos e o verdadeiro serial killer que persegue 
as ruas de Urbs Umida, Pin Carpue procura limpar o nome de seu pai. 

The Bone Magician 

Sora & OCLN 

 

The Gilded Ones 

 
Forna, Namina 

Deka, de dezesseis anos, vive com medo e antecipação da cerimônia de sangue que determinará se ela se 
tornará membro de sua aldeia. Mas no dia da cerimônia, seu sangue corre ouro e Deka sabe que enfrentará 
uma consequência pior que a morte. Então uma mulher misteriosa vem até ela com uma escolha: ficar na aldeia 
e se submeter ao seu destino, ou partir para lutar pelo imperador em um exército de garotas como ela. Eles são 
chamados de “alaki–near-immortals” com dons raros. E eles são os únicos que podem parar a maior ameaça do 
império. Sabendo dos perigos que estão por vir, mas ansiando por aceitação, Deka decide deixar a única vida 
que ela já conheceu. Mas enquanto ela viaja para a capital para treinar para a maior batalha de sua vida, ela 
descobrirá que a grande cidade murada guarda muitas surpresas. Nada e ninguém são exatamente o que 
parecem ser – nem mesmo a própria Deka. 

THE GILDED ONES | Official Book Trailer 

Sora 

https://clarevanderpool.com/navigating-early/
https://us.macmillan.com/books/9780312659448
https://www.youtube.com/watch?v=h-64TTElyQU
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I Know Your Secret 

 
Benedis-Grab, Daphne 

Um e-mail chega domingo à noite…”Faça exatamente o que eu digo quando digo, ou revelarei seu segredo.” 
Quatro alunos da sétima série que mal se conhecem estão presos trabalhando juntos seguindo todas as 
instruções desse chantagista anônimo.  Nenhum deles quer fazer isso, mas eles têm que fazer porque todos eles 
têm um segredo que querem manter. Eles podem completar todas as tarefas em um único dia escolar? 

Book Talk with Author Daphne Benedis-Grab 

Sora and OCLN 

Hood 

 
Moke, Jenny Elder 

Isabelle de Kirklees só conheceu uma vida tranquila dentro das paredes abrigadas do convento, onde vive com 
sua mãe, Marien. Mas depois que ela é presa por soldados da realeza por defender aldeões inocentes, Isabelle 
se torna o alvo do Lobo, a mão direita implacável do corrupto Rei John. Para manter sua filha segura, Marien 
ajuda Isabelle a escapar e a envia em uma missão para encontrar a única pessoa que pode salvá-la agora: o 
infame fora da lei Robin Hood. Que também é o pai de Isabelle. Isabelle corre para ficar fora das garras do Lobo 
e encontrar o pai que ela nunca conheceu, empurrando-a para um mundo de ladrões e mercenários, jovens 
bandidos malandros, novos inimigos com velhos rancores, e um rei que quer toda a sua família morta. 
Enquanto ela luta por seu lugar de direito entre os Homens Alegres em uma tentativa desesperada de impedir 
os planos impiedosos do Lobo, Isabelle pode encontrar forças para desafiar a coroa e salvar a vida de todos que 
ela ama? 

Hood 

Sora � 

 

Book 1: A House Divided 
(graphic novel, series) 

 
Hornig, Haiko 

Henrietta Achilles herda a casa de seu tio, um bruxo notório, apenas para descobrir que está cheia de bandos de 
ladrões, soldados e monstros que se recusam a sair. Agora ela deve unir rivais, afastar ameaças sobrenaturais e 
desvendar muitos mistérios. Uma Casa Dividida é uma série de aventura de fantasia com humor e intriga por 
trás de cada porta. 

The Accursed Inheritance of Henrietta Achilles by Haiko Hörnig, Illustrated by Marius Pawlitza 

Sora � 

https://www.youtube.com/watch?v=7apd1WtfbGk
https://jennyeldermoke.com/books/hood-2/
https://www.whispersandwonder.com/2020/05/06/the-accursed-inheritance-of-henrietta-achilles-by-haiko-hornig-illustrated-by-marius-pawlitza/
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Six Crimson Cranes 

 
Lim, Elizabeth 

Shiori'anma, a única princesa de Kiata, tem um segredo. A magia proibida corre em suas veias. Normalmente ela 
esconde bem, mas na manhã de sua cerimônia de noivado, Shiori perde o controle. A princípio, seu erro parece 
um golpe de sorte, impedindo o casamento que ela nunca quis. Mas também chama a atenção de Raikama, sua 
madrasta. Uma feiticeira por direito próprio, Raikama bane a jovem princesa, transformando seus irmãos em 
grous. Ela avisa Shiori que ela não deve falar sobre isso com ninguém: pois com cada palavra que escapa de seus 
lábios, um de seus irmãos morrerá. Sem dinheiro, sem voz e sozinha, Shiori procura por seus irmãos e descobre 
uma conspiração sombria para tomar o trono. Apenas Shiori pode colocar o reino em ordem, mas para isso ela 
deve confiar em um pássaro de papel, um dragão mercurial e no menino que ela lutou tanto para não se casar. 
E ela deve abraçar a magia que foi ensinada por toda a vida a renunciar - não importa o custo. 

Six Crimson Cranes 

Sora 

Título/Autor Resumo Localização 

 Ficção Histórica  

Woods Runner 

 
Paulsen, Gary 

Samuel, de treze anos, que é um lenhador altamente qualificado, parte para Nova York para resgatar seus pais 
do bando de soldados britânicos e índios que os sequestraram depois de massacrar a maior parte de sua 
comunidade em 1776. 

Gary Paulsen Author Video 

Sora & OCL 

 

https://www.elizabethlim.com/sixcrimsoncranes
https://youtu.be/Q7ADtOjxmRs
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The Mighty Miss Malone 

 
Curtis, Christopher Paul 

Deza é a garota mais inteligente de sua turma em Gary, Indiana, escolhida pelos professores para um caminho 
especial na vida. Mas é 1936 e a Grande Depressão atingiu Gary com força, e não há empregos para homens 
negros. Quando seu amado pai sai para encontrar trabalho, Deza, mãe e seu irmão mais velho, Jimmie, vão 
procurá-lo e acabam em Hooverville, nos arredores de Flint, Michigan. A bela voz de Jimmie o inspira a deixar o 
acampamento para se tornar um artista, enquanto Deza e Mãe encontram um novo lar, e se agarram à 
esperança de encontrar o Pai. As reviravoltas de sua história revelam a devastação da Depressão e provam que 
Deza é realmente a Poderosa Miss Malone. 

The Mighty Miss Malone 

Sora 

The Downstairs Girl 

 
Lee, Stacey 

Durante o dia, Jo Kuan, de dezessete anos, trabalha como empregada doméstica para a cruel filha de um dos 
homens mais ricos de 
Atlanta. Mas à noite, Jo faz o luar como a autora pseudônima de um artigo de jornal para a gentil dama sulista, 
"Dear Miss Sweetie". Quando sua coluna se torna muito popular, ela usa o poder da caneta para abordar alguns 
dos males da sociedade, mas ela não está preparada para a reação que se segue quando sua coluna desafia 
ideias fixas sobre raça e gênero. 

The Downstairs Girl Book Trailer 

Sora & OCLN 

We Are Not Free 

 
Chee, Traci 

Para a jovem artista de quatorze anos Minoru Ito, seus dois irmãos, seus amigos e os outros membros da 
comunidade nipo-americana no sul da Califórnia, os três meses desde que Pearl Harbor foi atacado se tornaram 
um pesadelo.  Eles foram atacados, cuspidos e abusados, sem nenhuma forma de retaliação. Agora as coisas 
estão prestes a piorar; suas vidas mudaram para sempre pelos encarceramentos em massa nos campos de 
realocação. 

We Are Not Free Research Story 

Sora 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/35775/the-mighty-miss-malone-by-christopher-paul-curtis/
https://www.youtube.com/watch?v=wh7ZXsynOjM
https://www.youtube.com/watch?v=OW0M9cNzwcg


7 

The Enigma Game 

 
Weir, Elizabeth 

Depois de perder seus pais na guerra, Louisa Adair, de quinze anos, aceita um cargo de cuidador de uma idosa 
alemã na pequena vila de Windyedge, na Escócia. Ellen McEwen, motorista voluntária da Royal Air Force, e 
Jamie Beaufort-Stuart, líder de voo do Esquadrão 648, estão enfrentando uma enxurrada de códigos 
inquebráveis e ataques inimigos que não podem prever.  Seus caminhos convergem quando um piloto alemão 
aterrissa em Windyedge sob circunstâncias misteriosas e planta uma chave que leva Louisa a uma descoberta 
incomparável: uma máquina Enigma que traduz o código alemão. Louisa, Ellen e Jamie devem trabalhar juntos 
para desvendar um quebra-cabeça que pode mudar o rumo da guerra - mas isso os colocará diretamente na 
mira do inimigo. 

The Enigma Game 

Sora 

 

Título/Autor Resumo  Localização 

 Humor   

Moon Girl and Devil 
Dinosaur 

 
Reeder & Monteclare 

Lunella Lafayette é uma super gênio pré-adolescente que quer mudar o mundo, mas aprendeu da maneira mais difícil 
que é preciso mais do que apenas grandes cérebros. Com medo dos monstruosos genes desumanos dentro dela, a 
vida vira de cabeça para baixo quando um tirano selvagem de escamas vermelhas é teletransportado do passado pré-
histórico para um futuro distante que chamamos de hoje. A dupla é muitas coisas, e juntos o mais incrível Marvel 
Team-Up. 

Moon Girl and Devil Dinosaur Series 

Sora  

Fake Blood 

 
Gardner, Whitney 

É o início do novo ano letivo e AJ sente que todos estão mudando, menos ele. Ele ainda tem a mesma paixão que ele 
nutre há anos. Então AJ decide resolver o assunto com as próprias mãos. Mas como uma garota como Nia Winters 
poderia gostar de AJ baunilha quando ela só tem olhos para vampiros? 

Quando AJ e Nia se juntam para um projeto em grupo na Transilvânia, pode ser a chance de AJ conquistar o afeto de 
Nia vestindo-se como a vamp dos seus sonhos. Logo ele tem mais atenção de Nia do que esperava quando descobre 
que ela é uma caçadora. Agora, AJ precisa se preocupar com a autopreservação enquanto tenta salvar todos com 
quem se importa de uma ameaça real à espreita nas sombras da Spoons Middle School. 

Fake Blood 

Sora  

https://www.goodreads.com/book/show/49494954-the-enigma-game
https://www.goodreads.com/en/book/show/40919978-moon-girl-and-devil-dinosaur
https://www.simonandschuster.com/books/Fake-Blood/Whitney-Gardner/9781481495561
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Título/Autor Resumo Localização 

 Não-ficção  

Notorious RBG 
Young Readers’ Edition 

 
Carmon, Irin 

Esta edição para jovens leitores retrata a vida da pioneira feminista e juíza da Suprema Corte Ruth Bader 
Ginsburg e sua luta pela igualdade de gênero e direitos civis. 

Notorious RBG Young Readers' Edition – HarperCollins 

OCLN 

 

The Borden Murders 

 
Miller, Sarah 

Miller leva os leitores enquanto investiga um crime brutal em Fall River: o 4 de agosto de 1892, os assassinatos 
dos ricos e proeminentes Andrew e Abby Borden. O acusado? Lizzie Borden, bem-educada e altamente 
respeitada, filha de Andrew e enteada de Abby. 

The Borden Murders 

Sora and OCLN 

Hey Kiddo 

 
Krosoczka, Jarrett 

No jardim de infância, a professora de Jarrett Krosoczka pede que ele desenhe sua família, com uma mamãe e 
um papai. Mas a família de Jarrett é muito mais complicada do que isso. Sua mãe é uma viciada e seu pai é um 
mistério.  Jarrett mora com seus avós que são duas pessoas muito barulhentas, muito amorosas e muito 
opinativas que pensavam que não tinham mais filhos até que Jarrett apareceu. Jarrett passa por sua infância 
tentando tornar sua vida não normal o mais normal possível, encontrando uma maneira de se expressar através 
do desenho. Ei, Kiddo é um livro de memórias profundamente importante sobre crescer em uma família lutando 
contra o vício e encontrar a arte que o ajuda a sobreviver. 

Jarrett Krosoczka Talks About Hey, Kiddo 

Sora and OCLN 

https://www.harpercollins.com/products/notorious-rbg-young-readers-edition-irin-carmonshana-knizhnik?variant=32118106357794
https://www.goodreads.com/en/book/show/20649206-the-borden-murders
https://youtu.be/JFQVKA240Jc
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March Book One 

 
Lewis, John & 

Aydin, Andrew 

O congressista John Lewis é um ícone americano, uma das figuras-chave do movimento pelos direitos civis. 
March é um relato vívido em primeira mão da luta ao longo da vida de John Lewis pelos direitos civis e 
humanos, meditando na era moderna sobre a distância percorrida desde os dias de Jim Crow e a segregação. 
Enraizado na história pessoal de Lewis, também reflete sobre os altos e baixos do movimento mais amplo dos 
direitos civis. O Livro Um abrange a juventude de John Lewis na zona rural do Alabama, seu encontro com 
Martin Luther King Jr., o nascimento do Movimento Estudantil de Nashville, e sua batalha para derrubar a 
segregação por meio de reuniões não violentas no balcão de almoço, construindo um impressionante clímax nos 
degraus da prefeitura. 

March: Book One 

Sora & OCLN 

The Freedom Summer 
Murders 

 
Mitchell, Dan 

O primeiro livro para jovens adultos a explorar a angustiante história real de três trabalhadores dos direitos civis 
mortos pelo KKK. 
Em junho de 1964, três jovens idealistas (um negro e dois brancos) foram linchados pela Ku Klux Klan no 
Mississippi. Eles estavam tentando registrar afro-americanos para votar como parte do esforço do Freedom 
Summer para levar a democracia ao sul. Seu desaparecimento e assassinato causou um alvoroço nacional e foi 
um dos incidentes mais significativos do Movimento dos Direitos Civis, e contribuiu para a aprovação da Lei dos 
Direitos Civis de 1964. 

The Freedom Summer Murders 

Sora 

 

The Red Bandana 

 
Rindali, Tom 

Welles Crowther sempre levava consigo uma bandana vermelha, presente de seu pai. Mal sabia ele como 
aquela bandana o ajudaria em um momento de crise, durante a queda do South Tower of the World Trade 
Center. Os leitores ficarão fascinados com a história de um homem comum que fez um trabalho extraordinário 
para salvar a vida de outras pessoas enquanto sacrificava a sua. 

Tom Rindali Discusses The Red Bandana 

Sora and OCLN 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/560278/march-book-one-oversized-edition-by-john-lewis-andrew-aydin-nate-powell/
https://www.goodreads.com/en/book/show/18527506-the-freedom-summer-murders
https://www.youtube.com/watch?v=VpcxG7K_OR0
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Gone to the Woods: 
Surviving a Lost 

Childhood 

 
Paulsen, Gary 

O autor Gary Paulsen descreve uma série de momentos de mudança de vida de sua infância instável como sua 
própria história de sobrevivência original. Se não fosse por sua fuga de verão de uma educação negligente de 
Chicago para uma fazenda de North Woods aos cinco anos, nunca teria existido um Hatchet. Sem o incentivo do 
bibliotecário que lhe entregou seu primeiro livro aos treze anos, talvez ele nunca tivesse se tornado um leitor. E 
sem seu alistamento no Exército, ele não teria descoberto sua verdadeira vocação como contador de histórias. 

Gone to the Woods by Gary Paulsen | Book Trailer 

Sora and OCLN 

Meltdown 

 
Langeland, Deirdre 

Em 11 de março de 2011, o maior terremoto já medido no Japão ocorreu na costa nordeste. Isso desencadeou 
um tsunami com uma parede de água de 128 pés de altura. O tsunami danificou a usina nuclear de Fukushima, 
desencadeando o cenário de pesadelo - um colapso nuclear. Durante seis dias, os funcionários da fábrica 
trabalharam para conter o colapso e os trabalhadores do desastre vasculharam a área inundada ao redor em 
busca de sobreviventes. Este livro examina a ciência por trás de um desastre tão grande e olha para as pessoas 
que experimentaram um trio de destruição sem precedentes. 

Meltdown 

Sora 

Homes 

 
al Rabeeah, Abu Bakr 

Em 2010, a família al Rabeeah deixou sua casa no Iraque na esperança de uma vida mais segura. Eles se 
mudaram para Homs, na Síria, pouco antes do início da guerra civil síria.  Abu Bakr, um dos oito filhos, tinha dez 
anos quando a violência começou nas ruas ao seu redor: carros-bomba, ataques à sua mesquita e escola, 
bombas incendiárias tarde da noite. Homes é a notável história real de como um menino emergiu de uma zona 
de guerra com uma paixão por compartilhar sua história e contar ao mundo o que realmente está acontecendo 
na Síria. 

Authors Share Background 

Sora 

 

https://youtu.be/MiMFKn6PSpk
https://us.macmillan.com/books/9781626727007/meltdownearthquaketsunamiandnucleardisasterinfukushima
https://youtu.be/1RKBY2lCTRs
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Fallout 

 
Sheinkin, Steve 

À medida que a Segunda Guerra Mundial chega ao fim, os Estados Unidos e a União Soviética emergem como as 
duas maiores potências mundiais em extremos opostos do espectro político. Depois que os Estados Unidos se 
mostraram com a bomba atômica em Hiroshima, os soviéticos se recusam a ser deixados para trás. Com o 
comunismo varrendo o globo, as duas nações começam uma competição de lado a lado para construir bombas 
ainda mais destrutivas e conquistar a Corrida Espacial. Em sua batalha pelo domínio, aviões espiões voam acima, 
submarinos armados nadam nas profundezas e agentes disfarçados se encontram na calada da noite. O jogo da 
Guerra Fria fica mais precário à medida que as armas são apontadas uma para a outra, com os dedos 
literalmente no gatilho. O confronto de décadas culmina com a Crise dos Mísseis Cubanos, o ápice do mundo 
com o terceiro―e o final―da guerra Mundial. 

Fallout Official Book Trailer 

Sora Audiobook 

The Light of Days 
(YA Edition) 

 
Batalion, Judy 

Esta edição para jovens leitores é a notável história não contada das jovens judias que se tornaram combatentes 
da resistência contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 

À medida que suas comunidades estavam sendo destruídas, grupos de mulheres e adolescentes judias em toda 
a Polônia começaram a transformar grupos juvenis judeus em facções de resistência. Essas “garotas do gueto” 
ajudaram a construir sistemas de bunkers subterrâneos, pagaram a Gestapo e bombardearam linhas de trem 
alemãs. Outras mulheres que se juntaram à causa serviram como combatentes armados, espiões e sabotadores, 
todos arriscando suas vidas por suas missões. 

Judy Batalion Talks About The Light of Days 

Sora 

Título/Autor Resumo Localização 

 Ficção Realista  

The Weight of Water 

 
Crossan, Sarah 

Kasienka e sua mãe estão imigrando da Polônia para a Inglaterra. O mundo de Kasienka virou de cabeça para 
baixo. Sua mãe está com o coração partido enquanto procura o pai de Kasienka. Na escola, Kasienka está tendo 
problemas para fazer amigos. A única vez que ela se sente confortada é quando está nadando na piscina. Ela 
está se afogando na miséria, até que um novo garoto surge em sua vida. 

The Weight of Water 

Sora and OCLN 

https://www.youtube.com/watch?v=PI4SpQBLk3M
https://www.youtube.com/watch?v=COch-1dFbwY
https://www.bloomsbury.com/us/weight-of-water-9781599909677/
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I Love You So Mochi 

 
Kuhn, Sarah 

Este livro é perfeito para os fãs de Jenny Han. Kimi recebe uma carta surpresa de seus avós distantes, 
convidando-a para o Japão para as férias de primavera. Quando ela chega, ela se perde e conhece Akira, uma 
estudante de medicina fofa que faz luar como um mascote mochi fantasiado. O que começa como uma viagem 
para escapar de seus problemas rapidamente se torna uma maneira de Kimi aprender mais sobre si mesma. 

I Love You So Mochi by Sarah Kuhn 

Sora and OCLN 

Piecing Me Together 

 
Watson, Renee 

Jade acredita que deve sair de seu bairro pobre se quiser ter sucesso. Sua mãe diz a ela para aproveitar todas as 
oportunidades que surgem em seu caminho. E Jade tem: todos os dias ela anda de ônibus longe de seus amigos 
e para a escola particular onde ela se sente uma estranha, mas onde ela tem muitas oportunidades. Mas ela 
está cansada de ser apontada como alguém que precisa de ajuda, alguém que as pessoas querem consertar. 
Jade quer falar, criar, expressar suas alegrias e tristezas, suas dores e suas esperanças. Talvez haja algumas 
coisas que ela possa mostrar a outras mulheres sobre entender o mundo e encontrar maneiras de ser real, de 
fazer a diferença. 

Piecing Me Together 

Sora 

Lucky Little Things 

 
Erlbaum, Janice 

Emma Macintyre, da oitava série, precisa de um pouco de sorte. As crianças populares de sua escola a ignoram, 
o garoto que ela gosta está fora do seu alcance e sua melhor amiga a está trocando pelas garotas más. Pior de 
tudo, sua amada tia Jenny morreu recentemente, deixando Emma e sua mãe solteira sofrendo.  Então Emma 
recebe uma carta misteriosa sem endereço de retorno. A carta promete que dez pequenas coisas de sorte 
acontecerão com ela nos próximos trinta dias―ela só tem que fazer uma lista do que ela quer. Quando as 
coisas em sua lista começam a se tornar realidade, ela corre para entender o que está acontecendo. Como 
funciona esta carta da sorte? Quem enviou? E o que vai acontecer quando os trinta dias terminarem? 

Lucky Little Things 

Sora 

https://youtu.be/z6JECHQdOyU
https://www.bloomsbury.com/us/piecing-me-together-9781681191072/
https://us.macmillan.com/books/9780374306526/luckylittlethings
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Sunrise over Fallujah 

 
Myers, Walter Dean 

Robin Perry é um jovem do Harlem que não sabia ao certo por que se alistou no Exército. Agora ele está indo 
para o Iraque, onde aprende que às vezes vencer significa apenas sobreviver. 

Sunrise over Fallujah - Booktalk 

Sora and OCLN 

 

If You’re Reading This 

 
Reedy, Trent 

Para um jovem de 16 anos responsável, Michael Wilson tem muitos problemas – seu pai foi morto no 
Afeganistão em 2005, sua mãe sobrecarregada e superprotetora não fala sobre sua situação e não quer que ele 
jogue futebol, e de repente ele começou para receber cartas que seu pai escreveu para seu filho. 

If You're Reading This 

Sora 

Falling Over Sideways 

 
Sonnenblick, Jordan 

O ano da oitava série de Claire não está indo como ela esperava. Meninas malvadas, meninos, amizades em 
mudança; ela não acha que pode ficar pior... Até que isso aconteça. Seu pai sofre um derrame e tudo muda 
instantaneamente. Agora Claire deve encontrar forças para lidar com as pressões do ensino médio e um futuro 
incerto. 

Falling Over Sideways 

Sora 

If You Come Softly 

 
Woodson, Jacqueline 

Depois de se conhecerem em sua escola particular em Nova York, Jeremiah, de quinze anos, que é negro e cujos 
pais são separados, e Ellie, que é branca e cuja mãe a abandonou duas vezes, se apaixonam e tentam lidar com 
o reações dos outros. 

If You Come Softly 

Sora & OCLN 

https://youtu.be/xetO1vt10BI
https://trentreedy.com/books/if-youre-reading-this/
https://www.goodreads.com/en/book/show/28675749-falling-over-sideways
https://jacquelinewoodson.com/product/if-you-come-softly/
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Speed of Life 

 
Weston, Carol 

Sofia perdeu a mãe há oito meses e não pode seguir em frente. Ser uma filha sem mãe é difícil de se acostumar, 
especialmente quando você tem apenas quatorze anos. Ela decide escrever Dear Kate, colunista de conselhos 
da Fifteen Magazine, e fica surpresa ao receber uma resposta rápida. Logo os dois estão trocando e-mails, e 
Sofia se abre e conta tudo, incluindo algumas preocupações que são totalmente embaraçosas. Acontece que 
nem os colunistas de conselhos têm todas as respostas, e um dia Sofia descobre um segredo que vira seu 
mundo de cabeça para baixo. 

Author Discusses Speed of Life 

Sora and OCLN 

 

Minus Me 

 
Rossland, Ingelin 

Quando Linda descobre que tem um problema cardíaco com risco de vida, ela se recusa a ser enrolada em 
algodão. Determinada a experimentar tudo o que uma menina de 13 anos deve experimentar, ela começa a 
percorrer uma lista de todas as coisas que ela e sua melhor amiga desejam fazer: dar o primeiro beijo, ir a um 
show pop, viajar sem os pais. ... Mas quando um garoto estranho e misterioso chamado Zak aparece, a vida de 
Linda toma um rumo inesperado – de repente ela está experimentando coisas que ela nunca sonhou ser 
possível, e cada momento é precioso. 

Minus Me 

Sora � 

Heat Wave 

 
Neal, Elizabeth 

O cantor favorito de Marissa está vindo para um festival de música nas proximidades, e Marissa mal pode 
esperar para curtir com seus amigos Ben e T. Claro, algumas coisas podem dar errado, mas não há nada que 
alguns burritos de estrada não resolvam. Não é até que um pneu estourado os deixa no deserto que Marissa 
percebe que seu fim de semana não é a única coisa em perigo―mas suas vidas também . 

Heat Wave 

Sora � 

Unearthed: Jessica Cruz 

 
Rivera, Liliam 

Jessica Cruz has done everything right. Ela é uma aluna dedicada, popular entre seus colegas de classe, e tem 
uma família amorosa que tem feito tudo o que pode para dar a ela uma vida melhor nos Estados Unidos. 
Embora Jessica faça parte do programa Deferred Action for Childhood Arrivals, permitindo que ela vá para a 
escola e more nos EUA, seus pais não têm documentos. Jessica geralmente se preocupa com seus pais, mas 
seus medos e ansiedade aumentam quando uma candidata a prefeito com uma forte postura anti-imigração 
concorre ao cargo. 

DC Comics Unearthed 

Sora 

https://youtu.be/FOg_AQeBUuQ
https://www.simonandschuster.com/books/Minus-Me/Ingelin-Rossland/9781780746944
https://www.goodreads.com/book/show/50108036-heat-wave?from_search=true&from_srp=true&qid=pIWgn3wunG&rank=1
https://www.dccomics.com/blog/2021/05/18/dc-reveals-first-look-at-unearthed-a-jessica-cruz-story
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Título/Autor Resumo  

 Ficção Científica  

Across the Universe 

 
Rivas, Beth 

Amy, tendo sido congelada criogenicamente e colocada a bordo de uma nave espacial que deveria pousar em 
um planeta distante 300 anos no futuro, é desconectada 50 anos antes. Ela se encontra presa em um mundo 
fechado governado por um líder tirânico e seu herdeiro adolescente rebelde, confuso sobre em quem confiar e 
por que alguém está tentando matá-la. 

Across the Universe Book Trailer 

Sora and OCLN 

 

The Last Girl On Earth 

 
Blogier, Alexandria 

Os fãs de The 5th Wave vão devorar este romance de ficção científica de tirar o fôlego sobre uma garota com 
um segredo: em uma Terra em um futuro próximo tomada por extraterrestre , ela é a única humana que restou 
viva. 

The Last Girl On Earth 

Sora 

The Toll 

 
Shusterman, Neal 

No final altamente antecipado da trilogia best-seller, Arc of a Scythe, ditadores, profetas e tensões aumentam. 
Em um mundo que conquistou a morte, a humanidade finalmente será dilacerada pelos seres imortais que ela 
criou? Citra e Rowan desapareceram. Endura se foi. Parece que nada está entre o ceifador Goddard e o 
domínio absoluto sobre a foice do mundo. Com o silêncio do Thunderhead e as reverberações da Grande 
Ressonância ainda sacudindo a terra até o seu núcleo, a questão permanece: Ainda há alguém que possa detê-
lo? 
Neal Shusterman Introduces The Toll 

Sora 

https://youtu.be/WmVvuxpEubE
https://www.penguinrandomhouse.com/books/537167/the-last-girl-on-earth-by-alexandra-blogier/
https://www.youtube.com/watch?v=xo0tQxPCZN4
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Galaxy’s Edge: 
A Crash of Fate 

 
Cordova, Zoraida 

Izzy e Jules eram amigos de infância, escalavam as torres de Batuu, inventavam brincadeiras bobas e 
sonhavam com aventuras que um dia compartilhariam. A família Izzys partiu abruptamente, sem sequer a 
chance de se despedir. A vida de Izzy se tornou um movimento constante, viajando de um mundo para outro, 
até que seus pais foram mortos e ela se tornou uma contrabandista de baixo nível para sobreviver. Jules 
permaneceu em Batuu, eventualmente se tornando um fazendeiro como seu pai, mas sempre ansiando por 
algo mais. Agora, treze anos depois de sua partida, Izzy está voltando para Batuu. Ela foi contratada para 
entregar um pacote misterioso, e ela só quer terminar o trabalho e ir embora. Mas ao chegar ao Black Spire 
Outpost ela se depara com a única pessoa que ainda significa algo para ela depois de todo esse tempo: Jules. 
Disney Book: Galaxy's Edge 

Sora � 

MINRS 

 
Sylvester, Kevin 

Christopher Nichols e sua família vivem em um novo planeta, Perses, como colonos da Grande Missão de 
Melming Mining para salvar a Terra. Dezenas de famílias como a de Christopher também se mudaram, como 
sua melhor amiga Elena.  Ocorre um apagão de comunicações com a Terra, e toda Perses fica sozinha por três 
meses. Os colonos se prepararam, estocando alimentos e recursos para sobreviver. Mas eles nunca se 
prepararam para um ataque. Landers, como os atacantes são chamados, obliteram a colônia para roubar o 
metal e o minério bruto. Agora em uma corrida contra o tempo, 
Christopher, junto com um pequeno grupo de sobreviventes, é forçado a entrar no labirinto de túneis de 
mineração. As crianças correm. Eles escondem. Mas eles podem sobreviver? MINRS Book Trailer 

Sora 

 

Título/Autor Resumo Localização 

Ficção Esportiva 

Sasquatch in the Paint 

 

O surto de crescimento do aluno da oitava série Theo Rollins faz com que o treinador Mandrake tente 
transformá-lo em uma estrela do basquete. Mas o tempo de treinamento está prejudicando as chances do 
clube de ciências de ganhar as "Olimpíadas Aca", e ser acusado de roubar pode significar que Theo está fora de 
ambas as equipes. 

Kareem Abdul-Jabbar's Sasquatch in the Paint on Disney XD Xtra 

Sora and OCLN 

https://books.disney.com/book/a-crash-of-fate/
https://www.youtube.com/watch?v=BuUodKBySIs&t=6s
https://youtu.be/k5JQQc2_sJo
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Abdul- Jabbar, 
Kareem 

The Girl Who Threw 
Butterflies 

 
Cochrane, Mick 

A habilidade de Molly, da oitava série, de arremessar uma knuckleball, lhe dá um lugar no time de beisebol, o 
que não apenas a ajuda a se sentir conectada ao pai recém-falecido que adorava beisebol, mas também a 
ajuda em outros aspectos de sua vida. 

The Girl Who Threw Butterflies 

Sora 

Million Dollar Throw 

 
Lupica, Mike 

O quarterback do oitavo ano, Nate Brodie, tem a chance de ganhar um milhão de dólares se conseguir 
completar um passe durante o intervalo de um jogo do New England Patriots. Com essa chance de resolver os 
problemas de sua família, ele está quase sobrecarregado pela pressão para ter sucesso. 

Million-Dollar Throw Book Trailer 

Sora & OCLN 

See No Color 

 
Gibney, Shannon 

Desde que ela consegue se lembrar, Alex Kirtridge, de dezesseis anos, sabe duas coisas sobre si mesma: Ela é 
uma jogadora de beisebol estelar. Ela é adotada. Apesar de algumas provocações, ser uma garota birracial em 
uma rica família branca não tem sido grande coisa. O que importava era que ela era uma estrela no diamante, 
onde seu pai, um ex-jogador da Major League, a treinou duro e contou com ela para deixá-lo orgulhoso. Mas 
agora as coisas estão mudando: ela conhece Reggie, o primeiro negro que quis conhecê-la; ela descobre as 
cartas de seu pai biológico que seus pais adotivos esconderam dela; e seu corpo em mudança começa a afetar 
seu jogo. De repente, Alex começa a questionar quem ela realmente é. Se ela vai encontrar respostas, Alex 
tem que aceitar sua adoção, sua raça e os sonhos que ela pensou que sempre a guiariam. 

See No Color 

Sora & OCLN 

 

https://www.rhcbooks.com/books/29159/the-girl-who-threw-butterflies
https://youtu.be/bkPUKlofpEw
https://www.penguinrandomhouse.com/books/622112/see-no-color-by-by-shannon-gibney/

