
LEITURA  
DE  

VERÃO  

Programa de Leitura de Verão do Ensino 

Fundamental das Escolas Públicas de 

Plymouth para 2018 
 

Objetivo: 
O objetivo do Programa de Leitura de Verão das Escolas Públicas de Plymouth é encorajar e 
promover os hábitos de leitura independente e incentivar o amor pela leitura como uma atividade 
de lazer ao longo da vida que pode proporcionar horas de diversão.  Além disso, a capacidade de ler 
bem é crucial para o preparo para a faculdade e carreira, e pesquisas mostram que a leitura 
frequente e independente tem uma correlação direta para o rendimento de leitura e melhora o 
vocabulário e a redação. Como também é divertido! Como sempre, estamos trabalhando em 
conjunto com a Biblioteca Pública de Plymouth, cujo tema deste ano é "Bibliotecas Abalam!" 
Encorajamos os alunos a visitar a biblioteca durante os meses de verão. 
 
Requisitos para todos os alunos: 
Todos os novos alunos da 6ª à 8ª série devem ler pelo menos UM livro da sua lista de nível de série 
durante o verão (múltiplos livros são encorajados!). Os alunos são convidados a selecionar UMA das 
opções de resposta, preencher o formulário apropriado e entregá-lo para sua professora na primeira 
semana de aula. Os alunos terão tempo para discutir seu livro com seus colegas e professores 
durante as primeiras semanas de aulas (dia/período exato determinado por cada edifício). Os alunos 
receberão uma nota de “Aprovação/Reprovação” baseada na conclusão dos seguintes requisitos: 
leitura do livro, preenchimento de uma das folhas de respostas de leitura e participação ativa na 
discussão do livro. Esta nota será incluída no boletim escolar. Os alunos que lerem mais de um livro 
e preencherem uma resposta adicional ou completarem um dos projetos opcionais (ver anexo) 
serão convidados para uma celebração de leitura de verão a ser realizada no outono. 
 
Lista de Livros: 
A lista de leitura de verão deste ano para a 6ª à 8ª série foi atualizada para incluir alguns livros mais 
recentes, premiados e populares infantis/jovem adulto. A lista foi projetada para representar uma 
variedade de gêneros, acomodar uma gama de níveis de leitura e atrair uma ampla gama de 
interesses. A escolha é um elemento fundamental para promover o amor pela leitura, e esperamos 
que todos os alunos encontrem um ou mais livros que chamem a sua atenção e tornem a leitura de 
verão uma experiência agradável.  Os pais e responsáveis são encorajados a ajudar os alunos a fazer 
escolhas que são apropriadas com base no nível de leitura, interesse e nível de maturidade e são 
aceitáveis tanto para o aluno quanto para sua família. O link para o pacote de leitura de verão está 
disponível através do site das Escolas Públicas de Plymouth: http://www.plvmouth.k12.ma.us. As 
cópias estarão disponíveis nos escritórios do ensino fundamental e no Edifício da Administração das 
Escolas Públicas de Plymouth, e a Biblioteca Pública de Plymouth também terão as listas disponíveis 
para referência. Os(as) professores(as) analisarão a lista junto aos alunos e destacarão algumas de 
suas recomendações. 
 
Perguntas/Informações de Contato: 
Obrigado(a) pelo seu apoio ao Programa de Leitura de Verão de 2018. Se houver alguma dúvida, 
entre em contato com o diretor do edifício da sua criança ou com a Dra. Lisa White, Coordenadora 
da Midiateca & ELA no telefone 508.830.4477 ou lwhite@plymouth.k12.ma.us. Curta um verão 
maravilhoso! 

 
“Quando em dúvida, vá à biblioteca”. - JK Rowling 

 

http://www.plvmouth.k12.ma.us/
mailto:lwhite@plymouth.k12.ma.us


Escolhas para Leitura Requerida durante as Férias de Meio de 
Ano 2018 – 6ª Série  

 
Títulos com um asterisco* ao lado podem ser encontrados no site Overdrive da Escolas Públicas de     
Plymouth para eBooks (http://tinyurl.com/y9eqp8qj). 

 
Autor Título Resumo 

Aventura/Fantasia 

 
 
 
Black, Holly 

Doll Bones 
 

 

 
 
Zach, Alice, e Poppy, amigos de uma escola secundária da Pensilvânia que por muito tempo se 
divertiram interpretando aventuras imaginárias com figuras de bonecas e de ação, embarcam em 
uma aventura de vida real de busca em Ohio para enterrarem uma boneca feita das cinzas de 
uma garota morta. 

 
 
 
Cooper, 
Susan 

Ghost Hawk 
 

 

 
 
Ao final de uma jornada para a virilidade, que levou todo o inverno Little Hawk volta para encontrar 
seu vilarejo dizimado por uma praga do homem branco. Em breve, apesar de um novo começo, 
Little Hawk morre violentamente. Seu espírito permanece preso enquanto ele vê como este mundo 
muda. 

 
 
 
Hiaasen, 
Carl 

Chomp* 
 

 

 
 
A estrela difícil do reality show da TV, "Expedition Survival," desaparece em locação no Everglades 
da Flórida, onde estão filmando animais do refúgio de vida selvagem conduzido pela família de 
Wahoo Crane. Wahoo e a colega de sala Tuna Gordon saem à procura dele, mas 
precisam evitar o pai de Tuna que adora usar uma arma. 

 
 
 
Larson, 
Hope 

Compass South 
(Four Points) 

 

 

 
 
Os gêmeos Alex and Cleo Dodge, de doze anos, encontram aventura – e confusão – enquanto 
procuram pelo pai e, às vezes, um pelo outro. Os irmãos se juntam à Gangue Gancho Preto, mas 
Alex é logo preso por roubo. Os gêmeos saem da cidade, mas ainda há mais agitação a caminho. 
Estaria em posse deles o tempo todo a chave para se encontrar o tesouro? 

 
 
 
Colfer, Chris 

The Wishing Spell 
Land of 
Stories) 

 

 
 

 
 
O mundo de Alex e Conner Bailey está para mudar nesta aventura rápida que combina 
singularmente nossos dias de hoje com o reino encantado dos contos de fadas clássicos. 



 
 
 
 
 

Gaiman, 
Neil 

 

The Graveyard 
Book 

 

 
 
 

 
 
 
 

O órfão Bod, apelido para Nobody [Ninguém], é levado pelos habitantes de um cemitério aos 
dezoito meses e criado com amor e cuidados até os dezoito anos pela comunidade de fantasmas e 
outras criaturas sobrenaturais. 

 
 
 
 
 
Gidwitz, 
Adam 

 
A Tale Dark and 

Grimm 
 

 

 
 
 
 
Siga Hansel e Gretel enquanto saem de sua própria história e para dentro de oito contos mais, 
encontrando criaturas malvadas, desconhecidos gentis e outras pessoas prestativas. 

 
 
 
Riordan, Rick 

The Lost Hero 
 

 

 
 

Jason, Piper, e Leo, três alunos de uma escola para ‘crianças más’, se descobrem em Camp Half-
Blood. Aqui ficam sabendo que são semideuses e começam uma maneira de libertar 
Hera, que foi aprisionada pela própria Mãe Terra. 

 
 
 
 
Schmidt, 
Gary 

What Came 
from the 
Stars* 

 

 

 
 
 
Em uma tentativa desesperada por sobrevivência, uma civilização pacífica em um planeta distante 
controlado por um senhor das trevas envia um presente precioso pelo cosmo para dentro da 
lancheira de Tommy Pepper, da sexta série, de Plymouth, Massachusetts. 

 
 
 

Shurtliff, Liesl 

Rump: True Story 
of Rumpelstiltskin 

 

 

 
 

Em um reino em que nomes são nosso destino, Rump está na invejável posição de não saber seu 
nome completo. Como sua mãe morreu, ele mora com a avó e eles vivem quase que 
de migalhas – até que ele descobre que consegue transformar palha em ourot. Mas, 
como em toda magia, há um preço a pagar. 

 
 
 
Gale, Eric 
Kahn 

The Wizard’s Dog 
 

 

 
 
Nosewise é resgatado pelo mago Merlin de uma vida nas ruas com outros cães. Ele adora sua 
nova vida como animal de estimação, trabalhando duro para satisfazer seu dono 
aprendendo mágicas e truques. Leitores que gostem de cães vão com certeza adorar este 
livro de humor ou aventura, magia e um cão falante. 



Ficção Histórica  

 
 
 

Holm, 
Jennifer 

Full of Beans 
 

 
 

 
 
Gente grande mente. Isto é uma verdade que Beans sabe mesmo. Não é que Beans na verdade 
se importe; é 1934, no meio da Grande Depressão. Sem empregos na ilha e nada de dinheiro em 
lugar nenhum, quem pode mesmo culpar gente grande por contar umas poucas mentiras? Além 
do mais, Beans não é o bobo de ninguém. Na verdade, ele tem planos. Grandes planos. E pode 
ser que as consequências surpreendam o próprio Beans. 

 
 
 
 
Klages, Ellen 

The Green Glass 
Sea* 

 

 
 

 
 
 
Em 1943, Dewey Kerrigan, de 11 anos, mora com seu pai cientista em Los Alamos, Novo México, 
enquanto ele trabalha em um programa altamente secreto do governo, e fica amiga de um 
aspirante a artista que é um desajustado como ela mesma. 

 
 
 
 
Avi 

The 
Unexpected 
Life of Oliver 
Cromwell Pitts 

 

 

 
 
 
Oliver é deixado sozinho após uma terrível tempestade atingir sua comunidade inglesa em 
1724. Altas aventuras e quase desastres vão ao encontro de Oliver enquanto ele tenta seguir 
para Londres e encontrar a irmã, Charity. Uma vez em Londres e tendo encontrado 
Charity, a vida não fica mais calma. Avi deixa os leitores em suspense – eles vão sobreviver? 
É preciso que o livro dois seja lido para se descobrir! 

 
 
 
 
Wolk, Lauren 

 
Beyond the 

Bright Sea 
 

 
 

 
 
 
Uma história incomum, com cenário em uma ilha de Massachusetts nos anos 20, Crow foi 
resgatada e criada por Osh, um pintor introvertido. Os acontecimentos levam Crow a ficar 
curiosa sobre a história dela e a começar uma jornada misteriosa e perigosa. Os 
alunos vão achar este livro muito encantador e não vão ser capazes de parar de ler. 

Humor 

 
 
 
Healey, 
Christopher 

The Hero's Guide 
to Saving Your 

Kingdom 
 

 

 
 
 
Rejeitado por suas princesas e retirados de seus castelos, os príncipes de todos 
aqueles famosos contos de fadas trombam com o enredo malvado que pode 
colocar em perigo seus reinos. Agora depende deles pegar trolls, bandidos, dragões, 
bruxas e outros terrores combinados e se tornarem heróis que as pessoas nunca pensaram 
que poderiam ser. 



 
 
 
Mass, Wendy 

 
11 Birthdays 

 

 
 

 
 

Amanda e Leo celebram juntos seu nono aniversário no mesmo dia, mas têm uma briga no 
décimo. Depois de ficarem sem se falar durante o último ano, preparam-se para 
celebrar o décimo primeiro separados. Mas coisas peculiares começam a acontecer 
enquanto seus aniversários começam a se repetir mais e mais vezes. 

 
 
 
 

Rodkey, 
Geoff 

 
The Tapper Twins 

Go To War 
 

 
 

 
 
 
Claudia e Reese gêmeas fraternas de doze anos não poderiam ser mais diferentes...exceto em 
sua determinação de chegarem em primeiro em uma guerra cruel de trotes! Mas quando a 
competição vira uma batalha completa a partir da lanchonete em sua escola 
particular na cidade de Nova Iork para dentro do universo de ficção de um vídeo 
game online, as gêmeas precisam decidir se seus esforços para se destruírem uma 
à outra vale o preço. 

Mistério  

 
 
 
Balliett, Blue 

The Danger Box 
 

 

 
 
Na pequena cidade de Michigan, Zoomy, de doze anos e sua nova amiga Lorrol investigam a 
gazeta encontrada dentro de uma caixa misteriosa. Elas encontram segredos de família e 
um tesouro mais valioso, enquanto um desconhecido perigoso observa e espera. 

 
 
 
 
Feldman, 
Jody 

The Gollywhopper 
Games 

 

 

 
 
 
Gil Goodson, de doze anos, compete contra milhares de outros adolescentes em 
quebra-cabeças, façanhas, extraordinários e mais na esperança de novos 
começos para sua família, que está no ostracismo desde que seu pai foi 
falsamente acusado de desviar dinheiro da Golly Toy and Game Company. 

 
 
 
 
 
 
Chari, Sheela 

 
 

Finding Mighty 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Myla, da sexta série, desfruta da vida, mas frequentemente se sente desconsiderada pelos outros e 
aprisionada por seus próprios medos. Ela compra seu próprio colar em um mercado de pulgas para 
levantar sua auto-confiança. Acaba acontecendo que, seu vizinho Peter, tem um igualzinho e há 
uma estranha conexão entre os dois colares. O pai falecido do Peter deixou anotações em 
um livro preto que pode ajudar os dois a resolverem este mistério. 



 
 
 
Grisham, 
John 

Theodore Boone, 
Kid Lawyer 

 

 

 
 

Theodore Boone, de treze anos, que conhece cada juiz, policial e auxiliar do 
tribunal na pequena cidade de Strattenburg, se vê envolvido em um julgamento 
por assassinato pelo conhecimento que possa ter sobre um matador a sangue frio. 

 
 
 
Korman
, 
Gordo
n 

Masterminds 
 

 
 

 
 
Eli Frieden mora na cidade mais perfeita do mundo: Serenity, Novo México. Eli nunca saiu de 
Serenity. . . E porque iria querer sair? Então, um dia, ele vai de bicicleta até os limites 
da cidade e alguma coisa tão doida e inesperada acontece, que muda tudo. Eli 
convence seus amigos a ajudarem a investigar mais profundamente e logo fica 
claro que nada é como parece ser em Serenity. Os garotos descobrem que não podem 
confiar em ninguém - muito menos em seus próprios pais. 

 
 
 
 
 

Mass, Wendy 

 
 
The Candymakers 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quatro adolescentes de doze anos dotados, incluindo Logan, o filho do fabricante de doces, 
decidem ser concorrentes na competição nacional de Associação de Confeitaria para 
determinar o doce mais gostoso da nação. O que ninguém prevê é que uma amizade vá 
acontecer entre eles. 

Não ficção 

 
 
 
 
Burns, Loree 
Griffin 

The Hive 
Detectives: 
Chronicle of 

a Honey 
Bee 

Catastroph
e 

 

 

 
 
 

Este livro explora o estranho desaparecimento de abelhas melíferas das colmeias 
ao redor do mundo começando em 2006, examina os esforços de cientistas para 
a descoberta da causa do problema e inclui informações sobre abelhas, suas 
colmeias e seu mel. 

 
 
 

Hopkinson, 
Deborah 

Titanic: Voices 
from the 
Disaster 

 

 

 
 
 

Este texto pega histórias de sobreviventes e fotografias de arquivo para descrever a 
história do Titanic, desde seu lançamento até seu naufrágio. 



 
 
 
 

Jordan, 
Christy 

 
Fatty Legs: A 

True Story 
 

 

 
 
 
 
Margaret Pokiak-Fenton  conta a história de sua experiência como uma garota esquimó de oito 
anos de idade na escola da igreja em Aklavik, Canadá, onde sua tremenda força de vontade 
a tornou o alvo de uma freira de espírito malévolo. 

 
 
 
Myron, Vicki 

Dewey, The 
Library Cat: The 
True Story 

 

 

 
 
 
Aprenda a verdadeira história de Dewey, um gato que foi encontrado no veículo 
de devolução de livros e adotado pelos funcionários na Biblioteca Pública de 
Spencer. 

 
 
 
 
Voiklis, 
Charlott
e 

Becoming 
Madeleine: 

uma biografia 
da autora de 
Wrinkle in Time 

 

 

 
 
 
 
Isto é uma história de superação de obstáculos – uma infância solitária, insegurança financeira e 
um triunfo derradeiro. Isto é um trabalho maravilhoso que inclui fotos nunca dantes 
vistas e cartas de Madeleine L’Engle. 

 
 
 
 
Gramling, 
Gary 

The Football 
Fanbook 

 

 

 
 
 
Esta é uma enciclopédia do futebol americano De times da NFL [Liga Nacional de Futebol 
Americano], de jogadores a treinadores, é um encontro de fatos, textos de 
informações cheios de jargão, trivialidades, estatísticas e habilidades.  Este livro 
sozinho pode fazer de qualquer pessoa um perito no campo de futebol americano. 

Ficção Realista 

 
 
 
Castleman, 
Virginia 

Sara Lost and 
Found 

 

 

 
 
 
As irmãs Anna e Sara precisam depender uma da outra para força conforme 
enfrentam o fato de serem separadas pelo sistema de adoção neste conto de 
irmandade, família e sobrevivência de partir o coração 

 
 
 
Munoz Ryan, 
Pam 

Paint the Wind 
 

 
 

 
 
 
Após sua avó super protetora ter um derrame, Maya, uma órfã, deixa sua vida 
extremamente restrita na Califórnia para ficar com a família da mãe em um rancho 
remoto no Wyoming. É lá que descobre que ama cavalos e encontra uma égua 
selvagem que sua mãe um dia cavalgou. 



 
 
 
 
Potter, Ellen 

 
Slob 

 

 
 

 
 
 
Owen, um gênio atormentado por seu excesso de peso, tenta inventar uma tevê  
que possa ver o passado para descobrir o que aconteceu no dia em que seus pais 
foram mortos.  

 
 

Reynolds, 
Jason 

As Brave as You 
 

 

 
 

Genie, de onze anos, é um garoto curioso que usa o Google todo dia para procurar respostas 
para as perguntas da vida. Quando ele e seu irmão passam o verão com os avós, Ernie descobre 
que a casa rural dos avós na Virginia é uma zona livre de internet. E seu avô, que é cego, tem 
segredos a guardar. Com muito amor e humor, esta é a perfeita leitura das férias do 
meio do ano. 

 
 
 
Tracy, Kristen 

The Reinvention 
of Bessica 
Lefter 

 

 

 
 

Os planos de Bessica, de onze anos, para entrar na Escola Secundária North Teton 
como uma pessoa nova começa a desmanchar mesmo antes das aulas 
começarem. 

 
 
 
Helget, 
Nicole 

The End of the 
Wild 

 

 

 
 
Fern explora o bosque ao redor da casa dela tanto como um local de conforto após a morte da 
mãe quanto em um local para encontrar comida para sua pobre família. Quando uma 
empresa de gás natural lança um plano para começar a extrair no bosque, o 
coração dela fica dividido entre as possibilidades de emprego que poderia trazer 
e a perda de seu local favorito. 

 
Ficção 

Científica  
 
 
 
 
Clark, Henry 

What We Found 
in the Sofa and 
How it Saved the 
World 

 

 

 
 
 
Achar um lápis de cor da cor de abobrinha leva River Monroe, de doze anos, e 
seus amigos em uma aventura com seu vizinho excêntrico para salvar a Terra de ser 
invadida por tropas de assalto interestelares.  

 
 
 
Goodman, 
Allegra 

The Other Side 
of the Island 

 

 
 

 
 
 
Honor, vivendo com a mãe e pai na Ilha 365 do Mar Tranquilo, um ambiente 
controlado pela corporação Mãe Terra em um mundo pós apocalíptico, fica com 
mais medo ao ficar mais velha e notar que seus pais não conformistas estão 
colocando a família inteira em risco. 



 
 
 
 
Holm, Jennifer 

 
The Fourteenth 

Goldfish 
 

 
 

 
 

Ellie, de onze anos, nunca gostou de mudanças. Ela sente falta da quinta série e de seu 
querido peixe-dourado falecido. Então um dia um garoto estranho aparece e se 
parece muito com o avô de Ellie, um cientista que sempre foi obcecado com 
imortalidade. Este adolescente desajeitado poderia ser realmente o avô Melvin? Ele 
finalmente encontrou o segredo da juventude eterna? 

Ficção 
Esportiva 

 
 
 
Flint, Shamini 

Ten: a soccer 
story 

 

 

 
 
Maya é fanática por futebol! Isto é um desafio enorme, pois futebol é considerado um “esporte 
para garotos” na Malásia, em 1986. Ela aprende sozinha as habilidades futebolescas e 
gradualmente persuade garotas o bastante para se juntarem a ela e formarem um time! Ela faz 
tudo isto enquanto tenta manter sua família birracial imprevisível junta. 

 
 
 
Green, Tim 

Football Genius 
 

 

 
 
Troy, um aluno da sexta série com um talento incomum para prever jogadas de 
futebol antes que aconteçam, tenta usar sua habilidade para ajudar seu time 
favorito, mas ele precisa convencer o treinador e os jogadores, 

 
 

Jamieson, 
Victoria 

Roller Girl 
 

 

 
 
Este romance Honraria Newbery é sobre como uma garota lida com a transição 
antes de ir para uma escola secundária. Ela e sua melhor amiga da escola elementar 
gostam de coisas diferentes e ela se inscreve para um acampamento de patinação 
conjunta. 
No final das contas, o acampamento ensina a ela grandes lições de vida e ela ganha uma 
grande amizade no caminho. 

 
 
 
Lupica, Mike 

Summer Ball 
 

 

 
 
Liderar nosso time de viagem para o campeonato nacional pode parecer um 
sonho tornado realidade, mas para Danny Walker, estar no alto significa somente 
que a competição tenta mais ainda tirá-lo do caminho. Agora que Danny está indo 
para o acampamento de basquete para as férias de meio de ano e sabe que vai precisar 
subir seu jogo um ponto se quiser se igualar. 

 



Escolhas para Leitura Obrigatória de Verão para 2018 - 7ª série 
 

Títulos com um asterisco* ao lado podem ser encontrados no site da Overdrive das Escolas Públicas 
de Plymouth para eBooks (http://tinyurl.com/y9eqp8qj). 
 

Autor Título Síntese 

Aventura/Fantasia 

Brennan, Herbie O Projeto 
Sombra* 

Um programa subterrâneo do governo britânico (literalmente), em conjunto com a CIA, usa 
projeção astral para espionar a rede terrorista mais temida do mundo, a Espada da Ira. 

Roy, Jennifer 
Jogando Atari 
com Saddam 

Hussein 

Em 1911, por quarenta e dois dias, Ali Fadhil, com onze anos de idade, e sua família lutam para 
sobreviver enquanto Basra, no Iraque, é bombardeada pelos Estados Unidos e seus aliados. 

Key, Watt Terror em Bottle 
Creek 

Cort, com treze anos de idade, cresceu no delta pantanoso do Alabama, juntamente com seu 
pai guia fluvial. Quando um furacão ameaça a Costa do Golfo, Cort encontra-se o único 
responsável pela segurança de duas garotas vizinhas. Eles acabam presos e precisam navegar 
por águas infestadas de crocodilos e animais silvestres nativos e raivosos para encontrar ajuda. 
Os fãs da Hatchet irão adorar esta aventura cheia de ação. 

Bouwman, H.M. Uma Abertura 
no Mar 

Ninguém vai ao Segundo Mundo de propósito. A porta de entrada entre os mundos somente 
se abre quando menos se espera. O Rei Raft está desesperado para mudar isso, encontrando a 
porta de entrada que finalmente irá levá-lo e o povo de Raftworld de volta para casa. Para fazer 
isso, ele precisa de Pip, um garoto com um dom incrível—ele pode falar com os peixes; e o Rei 
Raft não se importa em raptá-lo para conseguir o que deseja. Esta é apenas a primeira de três 
histórias extraordinárias que colidem no alto mar do Mundo Segundo. 

Cabot, Meg Escola Avalon*  
Após sua mudança para Annapolis, Maryland, com seus pais medievalistas, Ellie, uma aluna do 
ensino médio se matricula no Colégio Avalon, onde vários alunos podem ou não ser 
reencarnações do Rei Arthur e sua corte. 

Carroll, Emma Estrela Estranha  

Numa noite tempestuosa de junho, cinco amigos se encontram para jantar e contar histórias. 
Após o jantar ser servido, há uma batida inesperada na porta da frente. Caída na soleira da 
porta está uma garota com cicatrizes estranhas no rosto. Ela viajou muito para contar sua 
história. Todavia, sua história não é uma história fantasmagórica ordinária. O que começou 
como um simples relato logo se transforma em tragédia e no mais obscuro e perigoso dos 
segredos. Às vezes a verdade é muito mais aterrorizante do que a ficção... e as consequências 
são ainda mais devastadoras. 

http://tinyurl.com/y9eqp8qj


Phelan, Matt  
Branca de Neve: 

Um Romance 
Gráfico 

Samantha White é enviada para um internato enquanto seu pai, o Rei de Wall Street, lamenta 
a morte da sua esposa ao se casar com a deslumbrante Rainha de Follies. Banida de sua casa 
pela sua madrasta, a jovem retorna uma década depois, após a morte misteriosa de seu pai. 
Abordando os Loucos Anos 20 e a Grande Depressão, a adaptação de Phelan do clássico conto 
de fadas é atmosférica, inteligente e tocante. 

Ruby, Laura York, A Cifra 
Fantasma  

Em uma história alternativa da cidade de Nova York, é uma corrida contra o tempo, enquanto 
Tess, Theo e Jamie tentam provar que a Velha Cifra é verdadeira. Cinquenta e sete anos atrás, 
os gêmeos Morningstar vieram para Nova York com uma visão para a magnificência. A Cifra 
deve ser agora decifrada para salvar as esperanças e sonhos das pessoas. 

Carroll, Emma Na Floresta 
Darkling 

A vida de Alice é virada de cabeça para baixo quando uma emergência familiar faz com que ela 
fique na casa da sua avó, longe de casa. Infeliz, ela refugia-se na floresta distante e encontra 
um amigo inesperado. Acompanhe este mistério enquanto ela segue o desconhecido na 
Floresta Darkling. 

Ficção Histórica 

Anderson, 
Laurie Halse Febre, 1793 Em 1793, Matty, com dezesseis anos de idade, é forçada a sair de casa para evitar a epidemia 

da febre amarela na Filadélfia. Lá ela aprende a autoconfiança e a perseverança. 

Kadohata, 
Cynthia 

Cracker! O 
Melhor Cão do 

Vietnã 

Um jovem soldado no Vietnã se une com seu cão farejador de bombas. Este par precisa 
aprender a trabalhar juntos se pretendem manter seus soldados companheiros e a si mesmos 
vivos. 

Patrick, Denise 
Lewis  

Encontrando 
Algum Lugar 

Reesie Boone só sabe que seus treze anos será seu melhor ano. Mas no aniversário de Reesie, 
tudo muda. O furacão Katrina atinge sua cidade. Isolada em casa sozinha, Reesie se refugia com 
sua vizinha idosa, a senhorita Martine. As águas se elevam. Elas escapam em um barco, e logo 
Reesie se reencontra com sua família. Mas sua jornada de volta para casa só começou. 

Patterson, 
Katherine 

Meu Ano de 
Brigadista 

Uma jovem adolescente cubana abandona o conforto de casa e tornar-se voluntária na 
campanha nacional de alfabetização de Fidel Castro. Ela precisa ensinar agricultores 
analfabetos a ler enquanto luta pela sua vida e pela vida de seus companheiros brigadistas no 
campo politicamente instável de Cuba durante a década de 1960. 

Humor 



Angleberger, 
Thomas O Bigode Falso 

O garoto normal Lenny Flem Jr. é o único entre seu melhor amigo gênio diabólico, Casper, e a 
conquista do mundo. Tudo se inicia quando Casper gasta o dinheiro de sua avó com um bigode 
falso espetacularmente convincente, o Heidelberg Handlebar #7. Com isso, ele consegue 
roubar bancos, acumular uma vasta fortuna e concorrer à presidência. Será que Lenny 
conseguirá impedir Casper de conquistar o mundo? 

Bowling, Dusti 

Os Eventos 
Insignificantes 
na Vida de um 

Cacto 

Aven Green diz às pessoas que perdeu os dois braços em uma luta livre contra um jacaré, mas 
a verdade é que ela nasceu sem eles. E quando seus pais aceitam trabalhar gerenciando o 
Stagecoach Pass, um parque temático antigo e decadente no Arizona, Aven sabe que terá que 
responder a essa pergunta várias vezes. A vida de Aven melhora quando conhece Connor, um 
colega de escola que também se sente isolado por causa de sua própria deficiência. Juntos, eles 
descobrem um quarto no Stagecoach Pass que contém os maiores segredos do que Aven 
poderia imaginar. 

Lubar, David 
A Batalha das 

Salsichas 
Apimentadas* 

Os leitores curtirão esses contos bizarros, tal como um adolescente que vai ao baile da escola 
com um robô, um jantar de Ação de Graças interrompido por perus em busca de vingança e 
outras histórias estranhas. 

Peck, Richard 

O Funeral do 
Professor: Uma 

Comédia em 
Três Partes* 

É 1904 na Indiana rural. Os sonhos de Russell com quinze anos de idade de desistir da escola e 
se juntar a um grupo de debulhadores de trigo são interrompidos quando sua irmã mais velha 
começa a dar aulas em sua escola de uma sala, depois que o velho Myrt Arbuckle “parte e 
falece". 

Mistério 

Broach, Elise O Segredo de 
Shakespeare* 

Hero, uma aluna desajustada do sexto ano, tem seu nome derivado de uma personagem de 
uma peça de Shakespeare. Ela torna-se interessada em explorar esta conexão incomum por 
causa de um valioso diamante supostamente escondido em sua nova casa, um vizinho 
intrigante, e a atenção inesperada do garoto mais popular da escola. 

Stevens, Robin 

Assassinato é 
Falta de 

Educação (Um 
Mistério de 

Wells e Wong) 

Dois amigos criam uma agência de detetives—e precisam desvendar seu primeiro caso de 
homicídio—esta "estreia sagaz" (Publishers Weekly, starred review) que é a primeira aventura 
de uma nova série de mistérios para pré-adolescentes em um internato de 1930. 



Timberlake, 
Amy 

Alguém Voltou 
pra Casa* 

Em 1871, Wisconsin, Georgia, com treze anos de idade, tenta encontrar sua irmã Agatha, 
supostamente falecida quando restos mortais são encontrados usando o vestido em que ela foi 
vista pela última vez. Antes do final do ano, ela ganha fama como artilheira e laminadora de 
falsificadores.  

Não Ficção 

Aronson, Marc 

Se as Pedras 
Falassem: 

Descobrindo os 
Segredos de 
Stonehenge 

Textos, fotografias e mapas e ilustrações explicativas documentam o estudo do arqueólogo 
Mike Parker Pearson sobre o Stonehenge e arredores. 

Freedman, 
Russell 

A Vida e a 
Morte do 

Cavalo Maluco 

Esta biografia conta a história do líder Oglala, que resistiu implacavelmente à tentativa do 
homem branco de tomar posse das terras indígenas. 

Ganda, Martin e 
Alifirenka, 
Caitlin 

Sempre 
Escreverei de 

Volta 

Neste convincente duplo livro de memórias, Caitlin e Martin contam como se tornaram 
melhores amigos - e pessoas melhores - através de suas interações de longa distância. A 
verdadeira história de uma garota americana e um garoto do Zimbábue e a carta que mudou 
suas vidas para sempre. 

Houston, Dick 
Bulu, o Cão 
Maravilha 
Africano* 

Bulu, um Jack Russell Terrier nascido em uma fazenda de crocodilos na Zâmbia, tornou-se pai 
adotivo de filhotes órfãos após serem adotados por Anna e Steve Tolan, antigos agentes de 
polícia que deixaram a Inglaterra para viver no mato Africano. 



Humphries, 
Jessica e 
Chikwanine, 
Michel 

A Criança-
Soldado 

Este romance gráfico de não ficção aborda as sequelas físicas e emocionais de ser sequestrada 
e treinada como uma criança-soldado na República Democrática do Congo. 

Jarrow, Gail 

Peste Bubônica: 
Quando a Peste 

Invadiu a 
América 

Em março de 1900, o departamento de saúde de São Francisco investigou uma morte estranha 
e horrível em Chinatown. Um homem morreu de peste bubônica, uma das doenças mais 
mortais do mundo. Mas como isso poderia ser possível? Esta é a verdadeira história da primeira 
epidemia de peste dos Estados Unidos—os médicos de saúde pública que lutaram 
desesperadamente para acabar com ela, os líderes políticos que tentaram escondê-la e os 
cientistas corajosos quem descobriram os segredos da peste.  

Waldherr, Kris 

Princesa 
Maldosa: contos 
verdadeiros por 

trás da tiara 

Uma análise das vidas de trinta diferentes princesas. Aprenda o que é realmente ser real. 

Ficção Realista 

Benjamin, Ali Algo sobre a 
Água-Viva 

O ex-melhor amigo de Suzy morreu recentemente em um acidente de barco. Mas Franny sabia 
nadar, então deve haver outra explicação - talvez a venenosa água-viva Irukandji. Este livro 
aborda o sofrimento de uma jovem que só quer uma explicação racional e científica para algo 
que não faz sentido - a perda de um ente querido. 

Carter, Caela 
Para sempre ou 

por Muito, 
Muito Tempo  

Flora e seu irmão, Julian, não acreditam que eles nasceram. Eles moraram em tantos lares 
adotivos que não conseguem se lembrar de onde vieram. E mesmo agora que eles foram 
adotados, Flora ainda luta para acreditar no “para sempre”. Então, juntamente com sua nova 
mãe, Flora e Julian começam uma jornada para retornar e descobrir seu passado—pois 
somente então eles realmente podem começar a construir seu futuro. 



Cheng, Jack Nos Vemos no 
Cosmos 

Alex Petroski adora o espaço e foguetes, sua mãe, seu irmão e seu cão Carl Sagan—batizado 
em homenagem a seu herói, um astrônomo na vida real. Tudo o que ele deseja é lançar seu 
iPod dourado ao espaço como Carl Sagan lançou seu Disco Dourado na espaçonave Voyager em 
1977. Do Colorado ao Novo México, de Las Vegas a Los Angeles, Alex registra uma viagem em 
seu iPod para mostrar às outras formas de vida como é a vida na Terra. E as pessoas engraçadas, 
perdidas e notáveis que ele conhece ao longo do caminho somente podem prepará-lo 
parcialmente para os segredos que ele descobrirá. 

Connor, Leslie Esperando por 
Normal* 

Addie, com doze anos de idade, tenta lidar com o comportamento errático de sua mãe e estar 
separada de seu padrasto e meias-irmãs amadas, quando ela e sua mãe vão morar em um 
trailer pequeno nos trilhos da ferrovia da periferia de Schenectady, Nova York. 

Greenwald, Lisa Minha Vida em 
Rosa e Verde 

Quando a farmácia da família está em decadência, Lucy, aluna da sétima série, usa seus talentos 
para resolver problemas para encontrar uma solução que possa ressuscitar o negócio, além de 
ajudar o meio ambiente. 

Mass, Wendy Cada Alma uma 
Estrela*  

Ally, Bree e Jack se encontram no Moon Shadow, um acampamento isolado, para assistir a um 
eclipse total do sol. Logo eles começam a aprender muito sobre si mesmos, uns aos outros e o 
universo. 

Sonnichsen, A.L. A Borboleta 
Vermelha 

Abandonada quando criança, Kara foi acolhida por uma mulher americana que mora na China. 
Agora com onze anos de idade, ela passa a maior parte do seu tempo em seu apartamento, 
imaginando por que ela e a mãe não podem deixar a cidade de Tianjin e ir morar com o papai 
em Montana. Mamãe diz a Kara que se contentar com o que ela tem... mas e se a Kara 
secretamente deseja mais?  
 



Standish, AM O Ethan que Eu 
Era Antes 

Ethan tinha sido muitas coisas. Ele estava sempre pronto para uma aventura e sempre disposto 
a aceitar um desafio, especialmente de sua melhor amiga chamada Kacey. Mas isso era antes. 
Antes do acidente que tirou Kacey dele. Antes de sua família se mudar de Boston para a 
cidadezinha de Palm Knot, na Geórgia. 

Stead, Rebecca Mentiroso e 
Espião* 

Georges, um aluno da sétima série se ajusta com a mudança de uma casa para um apartamento. 
Ao mesmo tempo, ele está lidando com os esforços do pai para começar um novo negócio, os 
turnos extras da mãe como enfermeira, e sendo perturbado na escola. Logo ele conhece Safer, 
um garoto que quer sua ajuda para espionar outro morador de seu prédio... 

Ficção Científica 

Anderson, M.T. Baleias em 
Palafitas 

Correndo contra o relógio, a tímida estudante do ensino fundamental Lily e suas melhores 
amigas, Katie e Jasper, devem frustrar a trama do chefe conivente de seu pai para conquistar o 
mundo usando um exército de baleias. 

King, Wesley O Mundo 
Abaixo 

A turma do oitavo ano do Sr. Baker achava que eles estavam em uma excursão comum nas 
Cavernas de Carlsbad, no Novo México. Mas quando um terremoto atinge, sua excursão toma 
um rumo terrível. Os estudantes mergulham em um lago subterrâneo... e o professor 
desaparece. Alguém consegue adivinhar o que se esconde lá embaixo? Os alunos encontrarão 
o Sr. Baker e quem é esse estranho que aparece do nada? 

Pfeffer, Susan 
Beth 

Vida Como a 
Conhecíamos* 

Através de anotações no diário, Miranda, com dezesseis anos de idade, descreve a luta de sua 
família para sobreviver depois que um meteoro atingir a Lua, causando tsunamis, terremotos e 
erupções vulcânicas em todo o mundo. 



Walden, Tillie O Deslize 

Quando David acidentalmente gasta $2.000 no cartão de crédito de sua mãe, ele usa seu 
talento para devorar grandes quantidades de comida em vários concursos competitivos para 
ganhar o dinheiro de volta. Apesar de manter suas dificuldades financeiras em segredo, Daniel 
ajuda com seu irmão mais novo autista, o Mal, e descobre que ele também é bom em ser um 
irmão super-solidário. 

Ficção Esportiva 

Alexander, 
Kwame A Transição* 

As estrelas do basquete Josh e Jordan, gêmeos com quatorze anos de idade, lutam contra os 
altos e baixos dentro e fora da quadra, enquanto seu pai ignora sua saúde em declínio. Este 
vencedor do prêmio Newbery é um livro em verso. 

Bruchac, Joseph 
Chutes Curtos e 

de Longa 
Distância * 

Os amantes do esporte curtirão esta coleção de nove contos de vários autores, incluindo David 
Lubar, Joseph Bruchac e Terry Trueman. 

Green, Tim Herói do 
Futebol* 

Quando Thane, o irmão de Ty com doze anos de idade, é recrutado para sair da faculdade e 
jogar no New York Jets, seu tio Gus usa Ty para obter informações privilegiadas para sua aliança 
de apostas, deixando Ty e Thane em apuros com a máfia. 

Reynolds, Jason Patina 

Tente pegar a Patina e comerá poeira. Patina, ou Patty, corre como um relâmpago! Ela corre 
por muitas razões. Ela corre para escapar das provocações da garotada na nova escola 
sofisticada que foi enviada desde que ela e sua irmãzinha tiveram que se mudar da casa de sua 
mãe. Ela também foge da razão pela qual ela não pode mais morar com a sua mãe “verdadeira". 



Lupica, Mike O Armador 

Gus está mais empolgado com basquete do que qualquer outro esporte que já jogou. Gus tem 
praticado novas táticas, e ultimamente está mais surpreso quando erra a cesta do que quando 
marca. Quando seu amigo Teddy tenta entrar no time, parece que o time da sua escola será 
invencível. 
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Autor Título Síntese 

Aventura/Fantasia 

Avi O Rei Jogador 
Um pobre servo chamado Lambert é informado por um homem misterioso que ele na 
verdade é o Príncipe Edward, o verdadeiro Rei da Inglaterra. O jovem Lambert inicia uma 
jornada para reivindicar o trono e salvar seu país! Baseado em uma história real. 

Richmond, 
Caroline Tung 

A Única Coisa a 
Temer 

Os Aliados perderam a Segunda Guerra Mundial para as potências do Eixo há quase 80 
anos e a América foi dividida. Zara, com dezesseis anos de idade, vive uma vida de opressão 
nos territórios da América Oriental. O governo nazista se esforça para manter uma raça 
superior, ao controlar tudo, desde os empregos até a genética. Apesar de sua herança 
mista, Zara sonha com a América livre sobre a qual ela só lê em livros proibidos. Uma 
revolução está crescendo, e um grupo rebelde está tramando. Será que Zara consegue 
derrubar o Führer? Leia e descubra! 

Vanderpool, 
Clare 

Navegando pela 
Madrugada* 

Leia esta aventura parecida com a Odisseia da incrível missão de dois garotos na Trilha dos 
Apalaches, onde lidam com piratas, mistérios ocultos e encontros extraordinários. 

Bardugo, Leigh 
Six of crows: 

Sangue e 
mentiras 

Quando o criminoso prodígio Kaz Brekker é oferecido uma chance de um golpe mortal que 
vai deixá-lo rico além do que jamais poderia imaginar, ele recruta um prisioneiro, um 
atirador de elite, um fugitivo, um espião, uma grisha sangradora e um ladrão para ajudar. 
Neste mundo ricamente imaginado e exótico, a recompensa tem o poder de destruir tudo. 

Brewer, 
Heather 

As Crônicas da 
série de 

Vladimir Todd 

O calouro do colegial Vlad Todd, tendo dificuldades com os valentões e suas notas, 
aproveita a oportunidade para estudar no exterior, na Sibéria, onde ele conhece outros 
vampiros e aprende a utilizar suas habilidades de controle da mente. 

http://tinyurl.com/y9eqp8qj


Paolini, 
Christopher Eragon* A vida de Eragon é transformada em um mundo de suspense, sobrevivência e magia depois 

que ele encontra uma pedra misteriosa, da qual nasce um dragão. 

Lu, Marie  

O Mundo está obcecado com o jogo de Warcross. É uma diversão, uma fuga, uma forma 
de ganhar dinheiro. Durante o Campeonato, a brilhante codificadora Emika invade e chama 
a atenção de todos - incluindo o criador do jogo. Ele faz uma oferta irresistível que direciona 
a vida em um novo curso emocionante e perigoso que ela jamais poderia ter imaginado. 

Ficção Histórica 

Anderson, 
Laurie Halse Correntes Depois de ser vendida para um casal cruel em Nova York, uma escrava chamada Isabel 

espiona os rebeldes durante a Guerra Revolucionária. 

Appelfeld, 
Aharon Adam e Thomas 

Dois garotos judeus de nove anos de idade sobrevivem à Segunda Guerra Mundial ao se 
unirem na floresta. Eles estão sozinhos e são visitados apenas por Mina, a qual ela mesma 
encontrou refúgio ao viver com uma família de camponeses. Ela faz viagens secretas e traz 
comida para os garotos por sua conta e risco. 

Hiranandani, 
Veera 

O Diário da 
Noite 

É 1947 e a Índia acaba de ser dividida em duas nações distintas. Nisha, com doze anos de 
idade, não sabe onde ela pertence. Quando seu pai decide que é muito perigoso 
permanecer onde hoje é conhecido como Paquistão, Nisha e sua família tornam-se 
refugiados e embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu novo lar. 

Paulsen, Gary O Corredor da 
Floresta*  

Da sua propriedade rural na Pensilvânia de 1776, Samuel, com treze anos de idade, que é 
um lenhador altamente qualificado, parte em direção à cidade de Nova York para resgatar 
seus pais do grupo de soldados ingleses e índios que os sequestraram após o massacre da 
maioria da sua comunidade. 



Humor 

Barry, Dave 

A Pior Viagem 
Escolar de 
Todos os 
Tempos 

Neste livro divertido, Dave Barry nos leva em uma excursão escolar para Washington, DC. 
Wyatt, seu amigo Matt e algumas crianças do Colégio Culver se metem em um monte de 
encrencas, não só com seus professores, mas com vários homens misteriosos que 
conheceram em seu voo para a capital. Nesta aventura em ritmo acelerado, a garotada 
tenta ficar fora de perigo e fugir da encrenca ao tentar salvar o Presidente do ataque - ou 
talvez não. 

Korman, 
Gordon  Escolarizado 

O capricorniano Anderson nunca assistiu TV, comeu pizza ou ouviu falar de cuecão. Depois 
de anos sendo educado por sua avó hippie, ele sabe muito sobre técnica de tingimento e 
Budismo Zen, mas não muito sobre a política da escola pública. 

Nix, Garth A Beijadora de 
Sapos! 

Nada na vida da princesa Anya é agradável: o padrasto malvado e sedento de poder; sua 
capacidade de quebrar maldições com um beijo; sua missão difícil; ou seus companheiros 
de viagem, um cão falante e um garoto ladrão encurralado como tritão. Enquanto Anya 
não acha nada divertido, os leitores irão! 

Mistério 

Higgins, F. E O Mago dos 
Ossos* 

Com seu pai, um fugitivo, falsamente acusado de múltiplos assassinatos e do verdadeiro 
serial killer rondando as ruas destroçadas de Urbs Umida, Pin Carpue pretende limpar o 
nome de seu pai. 

Priest, Cherie Eu Sou a 
Princesa X 

Quando eles eram jovens, Libby e May criaram a Princesa X, uma heroína que escalou 
montanhas e matou dragões. Quando Libby morreu em um acidente de carro, cessaram as 
aventuras da Princesa X. Vários anos mais tarde, enquanto vagava pelas ruas de Seattle, 
May descobre várias imagens da Princesa X. Será que Libby está viva? Quais segredos 
podem ser revelados se ela for encontrada? 

Não Ficção 



Brown, Don A Cidade 
Afogada 

O impacto dramático do furacão Katrina em Nova Orleans e seus arredores é apresentado 
primorosamente neste livro gráfico de não ficção. Este é um conto fascinante de 
abnegação, heroísmo e coragem, mas também de incompetência, racismo e criminalidade. 

Carmon, Irin A Notória RBG Descreve a vida da pioneira feminista e juíza do Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg e 
sua luta pela igualdade de gênero e direitos civis. 

Freedman, 
Russell 

Não Seremos 
Silenciados: 

O Movimento 
Estudantil de 
Resistência 

Rosa Branca 
que desafiou 
Adolf Hitler 

Russell Freedman conta a história do austríaco Hans Scholl e sua irmã Sophie, que pertencia 
à Juventude Hitlerista, mas começaram a duvidar do regime nazista. Como os alunos mais 
antigos, os Scholls e alguns colegas criaram a Rosa Branca, uma campanha de resistência 
ativa contra Hitler e os nazistas. Arriscando a prisão ou mesmo a execução, os membros da 
Rosa Branca distribuíram folhetos encorajando os alemães a enfrentarem o governo 
nazista. Sua crença de que valia a pena morrer pela liberdade vai inspirar jovens leitores a 
defender aquilo em que acreditam. 

Miller, Sarah Os Homicídios 
de Borden 

Miller conduz os leitores enquanto ela investiga um crime brutal em Fall River: os 
homicídios de 4 de agosto de 1892, dos ricos e proeminentes Andrew e Abby Borden. O 
acusado? A educada e altamente respeitada Lizzie Borden, filha de Andrew e enteada de 
Abby. Enquanto Miller separa os fatos da ficção, e à medida que uma batalha legal estar 
em curso, emerge um retrato emocionante de uma mulher e uma cidade. 

Opdyke, Irene 
Gut 

Em minhas 
mãos: 

Memórias de 
uma Salvadora 
do Holocausto* 

Este livro emocionante detalha as experiências da autora, que como uma jovem polonesa 
escondeu e salvou judeus durante o Holocausto. 

Tougias, 
Michael 

Os Melhores 
Momentos: A 

verdadeira 
história do 

resgate 
marítimo mais 

ousado da 
Guarda Costeira 

dos EUA 

Na noite de 18 de fevereiro de 1952, durante uma das piores tempestades de inverno que 
a Nova Inglaterra já presenciou, dois petroleiros ao largo da costa de Cape Cod foram 
dilacerados pela força da tempestade. Esta é a história de um resgate angustiante da 
Guarda Costeira, quando quatro homens em um pequeno barco salva-vidas superaram 
obstáculos insuperáveis e salvaram mais de 30 marinheiros perdidos. 



Rinaldi, Tom A Bandana 
Vermelha 

Welles Crowther sempre manteve uma bandana vermelha consigo, um presente de seu 
pai. Mal sabia ele que essa bandana iria ajudá-lo em um momento de crise, durante a 
queda da Torre Sul do World Trade Center. Os leitores ficarão fascinados com a história de 
um homem comum que fez um trabalho extraordinário para salvar vidas enquanto 
sacrificava a própria vida. 

Ficção Realista 

Blake, Ashley 
Herring 

A Carta de Ivy 
Aberdeen para 

o Mundo 

A casa de Ivy Aberdeen, com doze anos de idade, foi destruída por um tornado. Como se 
não bastasse, seu caderno muito pessoal de desenhos de menina desapareceu. Ivy 
encontrará seu caderno ou a escola toda vai descobrir seu segredo? 

Crossan, Sarah O Peso da Água 

Kasienka e sua mãe estão imigrando para a Inglaterra da Polônia. O mundo de Kasienka 
virou de cabeça para baixo. Sua mãe está sofrendo por uma decepção enquanto procura 
pelo pai de Kasienka. No colégio, Kasienka está tendo dificuldades em fazer amizades. A 
única vez que ela se sente consolada é quando está nadando na piscina. Ela está se 
afogando na miséria, até que um novo garoto mergulha na sua vida. 

Littman, Sarah 
Darer A Revolta 

Lara é rejeitada da maneira mais embaraçosa nas mídias sociais. Como a dor de Lara torna-
se ainda mais pública, surgem dúvidas sobre as circunstâncias que cercam o cyber-bullying 
que ela tem vivenciado. 

Myers, Walter 
Dean 

Amanhecer em 
Fallujah 

Robin Perry é um jovem de Harlem que não sabia ao certo por que se alistou no exército. 
Agora ele está a caminho do Iraque, onde aprende que às vezes vencer apenas significa 
sobreviver. 

Reedy, Trent Se Estiver Lendo 
Isso 

Para um responsável de dezesseis anos de idade, Michael Wilson tem um monte de 
problemas, seu pai foi morto no Afeganistão em 2005, sua mãe sobrecarregada e 
superprotetora não vai falar sobre situação deles e não o quer jogando futebol, e de 
repente ele começa a receber cartas que seu pai escreveu antes de sua morte. 



Schmidt, Gary Orbitando 
Júpiter 

Jackson está na sexta série quando Joseph se torna seu irmão adotivo. José era um pai 
jovem e teve um passado difícil. Jackson devia ter ficado com medo, mas em vez disso, ele 
confia em Joseph. Mal sabe Jackson que em breve estará ajudando Joseph a encontrar sua 
filhinha, a Júpiter. 

Sher, Emil Um Jovem com 
uma Câmera 

Uma imagem vale mais que mil palavras - e com um formato fotográfico único, uma voz 
original deslumbrante e um retrato provocante de bullying, Um Jovem com uma Câmera é 
um livro para fazer as pessoas falarem. 

Sonnenblick, 
Jordan 

Caindo 
Lateralmente 

A oitava série de Claire não está indo como ela esperava. Garotas malvadas, garotos, 
mudança de amizades; ela não achava que poderia piorar... até isso acontecer. Seu pai 
sofre um derrame, e tudo muda instantaneamente. Agora, Claire precisa encontrar forças 
para lidar com as pressões escolares e com um futuro incerto. 

Woodson, 
Jacqueline 

Se Vier 
Delicadamente* 

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

Dee, Barbara Meio Normal 

Norah é "aquela garota" que acabou de completar dois anos de quimioterapia para 
leucemia. Agora de volta à escola, seus amigos antigos não a entendem e outros alunos a 
evitam. Logo Norah conhece Griffin, um rapaz atraente que é fã da mitologia grega tal 
como ela. Será que Norah manterá sua identidade "aquela garota" em segredo ou 
compartilhará sua verdadeira identidade? 

Ficção Científica 

Castellucci, 
Cecil Estrela Tin 

A caminho de uma nova vida, Tula e sua família viajam na "Prairie Rose", uma nave de 
colonização indo para um planeta nos confins da galáxia. Tudo estava indo bem até que a 
nave faz uma parada em uma estação espacial remota, a Yertina Feray, e o líder 
colonizador, o Brother Blue, a ataca violentamente. Um alienígena, o Heckleck, a salva e 
ensina ela como viver na estação espacial. Será que ela chegará um dia em casa? 



Farmer, Nancy A Casa do 
Escorpião 

Em um futuro onde os seres humanos desprezam clones, Matt desfruta de um privilégio 
como o jovem clone de El Patron, o líder de 142 anos de um império corrupto de drogas 
aninhado entre o México e os Estados Unidos. 

Patterson, 
James 

O Experimento 
Anjo, A Viagem 
Extraordinária 

Depois que os mutantes Erasers raptaram o membro mais jovem de seu grupo, os 
“birdkids", que são o resultado da experimentos genéticos, partem em busca e se veem 
lutando para entender suas próprias origens e propósito. 

Whaley, John 
Corey A Cabeça 

Depois de morrer aos dezesseis anos de idade, a cabeça de Travis Coates foi removida e 
congelada por cinco anos antes de ser anexada a outro corpo, e agora o antigo e o novo 
Travis devem encontrar uma maneira de coexistirem enquanto descobrem mudanças em 
seus relacionamentos. 

Ficção Esportiva 

Abdul-Jabbar, 
Kareem 

O Pé Grande na 
Pintura 

O surto de crescimento do aluno da oitava série Theo Rollins faz com que o treinador 
Mandrake tente transformá-lo em um astro do basquete, mas o tempo de treinamento 
está prejudicando as chances do clube de ganhar a "Aca-lympics", e ser acusado de roubo 
pode significar que Theo ficará fora de ambos os times. 

Alexander, 
Kwame Reservado 

Nick passa seu tempo pensando em futebol, evitando valentões e tentando impressionar 
a garota de seus sonhos. Sua voz ganha vida neste livro em verso, como ele sente falta da 
mãe e se esforça para se conectar com seu pai rigoroso. Com a ajuda de um bibliotecário 
especial, ele encontra nova esperança nas páginas dos livros. 

Cochrane, Mick 
A Garota que 

Jogou 
Borboletas* 

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



Lupica, Mike 
O Lance de Um 

Milhão de 
Dólares* 

O melhor zagueiro da oitava série, Nate Brodie, tem a chance de ganhar um milhão de 
dólares se conseguir completar um desafio durante o intervalo de um jogo do New England 
Patriots. Com essa oportunidade de solucionar os problemas de sua família, ele se sente 
sobrecarregado pela pressão para ser bem-sucedido. 

 
 
 



 

MS Resposta de Leitura de Verão 2018 
 

Nome do aluno: 

Título do livro: 

Autor: 

Gênero ou tópico: 

Selecione UMA das seguintes opções: 
 

Ficção: 
1. Selecione três citações interessantes do livro. Explique o que elas significam e 

seu significado para o boom como um todo. 
 

2. Escreva um final diferente para o livro OU escreva uma cena que poderia ter 
acontecido depois que a história terminou. Lembre-se, com a escrita narrativa, 
de sempre integrar o ambiente estabelecido, o diálogo, os pensamentos internos, 
a ação e a caracterização. 

 
Não ficção: 

1. Explique CINCO fatos que você aprendeu lendo o livro. Faça duas perguntas que 
você ainda tem sobre o tópico. 

 
2. Selecione QUATRO termos de vocabulário que são importantes para entender este 

livro. 
Inclua a definição em suas próprias palavras, características, exemplos e 
não exemplos. 

 
UTILIZE O MODELO APROPRIADO E COLOQUE ELE NESTA FOLHA. Fique à vontade 
para adicionar mais papel conforme necessário. 

 
 



 

Opção de ficção: Citações do livro 
 
 

Citação #1: 
 
 
 

Significado: 
 
 
 
 

Significado para o livro como um todo: 
 
 
 
 
 

Citação #2: 
 
 
 

Significado: 
 
 
 
 

Significado para o livro como um todo: 
 
 
 
 
 

Citação #3: 
 
 
 

Significado: 
 
 
 
 

Significado para o livro como um todo: 



 Opção de ficção: Final alternativo OU Cena adicional 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



Opção de não ficção: Fatos e perguntas 
 
 
 

Cinco fatos que aprendi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

DUAS PERGUNTAS QUE AINDA TENHO... 



Opção de não ficção: Termos importantes do vocabulário 
 

Modelo de Frayer 

 
 

Modelo de Frayer 

 

Definição em suas próprias 
palavras 

Fatos/características 

Palavra 
Exemplos Não exemplos 

Não exemplos Exemplos 
Palavra 

Fatos/características Definição em suas próprias 
palavras 



Opção de não ficção: Termos importantes do vocabulário 
 

Modelo de Frayer 

 
 

Modelo de Frayer 

 

Não 
exemplos 

Exemplos 
Palavra 

Fatos/características Definição em suas próprias 
palavras 

Não 
exemplos 

Palavra 
Exemplo
s 

Fatos/características Definição em suas próprias 
palavras 



Exemplos do modelo de Frayer 
 
 

Definições 
Uma mudança no tamanho, 
forma ou estado da matéria 
em que o conteúdo da 
substância não muda 

 
 

Exemplos de 
derretimento de 
gelo corte de 
cabelo açúcar 
dissolvendo  

 Características Não 
são formados novos materiais. Os 
mesmos materiais estão presentes 
antes e depois da mudança. 

 
Mudança 
física 

Não exemplos 
queimando madeira 
assando um bolo 
reagindo bicarbonato 
de sódio com vinagre 
(é gerado dióxido de 
carbono) 

 
 
 

 

Definição Características 

Algo que é facilmente 
dobrado ou é flexível 

flexível 
dobrável 

Palavra 

Maleável 
Exemplos Não exemplos 

Rebento (árvore jovem 

vidro 

massinha 2 x 4 

mesa 
borracha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos Opcionais de Leitura de Verão MS - 2018 
 

Se optar por concluir um desses projetos opcionais, será convidado para a Celebração de Leitura de 
Verão, que acontecerá em setembro. Você pode optar por usar qualquer tecnologia ou programa com o 
qual você esteja familiarizado para aprimorar seu projeto. 

 
1. Crie uma versão em quadrinhos do livro: Crie uma história em quadrinhos resumindo o livro 

que leu, incluindo os personagens principais, assim como o conflito e o desenlace. Isso pode 
ser feito a mão ou por meio de um aplicativo digital. 

 
2. Conte a história por meio de uma entrevista : Escreva perguntas de entrevista para um ou mais 

personagens que darão a seu público um resumo do livro que inclua personagens principais, o 
conflito e o desenlace.  Caso leia o mesmo livro que um amigo, esse projeto pode ser feito 
como uma dupla.  Cada um de vocês escreverá perguntas e interpretará um personagem 
diferente durante a entrevista. Peça a uma terceira pessoa (talvez um dos pais) para fazer as 
duas perguntas. Isso pode ser feito como um áudio ou vídeo para sua apresentação. 

 
3. Crie um vídeo para o seu livro : Caso leia o mesmo livro que um amigo, esse 

projeto pode ser feito como uma dupla. Use a tecnologia de vídeo com a qual 
esteja familiarizado para criar um trailer de filme curto ou encenar um cena 
importante para seu livro. Em sua apresentação, por favor, explique o significado 
da cena para o seu livro. 

 
4. Crie um pôster para anunciar seu livro : Um pôster de filme fornece informações suficientes 

para ajudar você a saber sobre o que é um livro. Certifique-se de incluir o título, o autor e os 
personagens principais. Use imagens que apoiem o enredo, crie um slogan que faça os outros 
desejarem ler o livro e inclua uma classificação. 

 
5. Crie uma apresentação de slides : Use uma ferramenta como o PowerPoint ou o Google 

Slides para criar um resumo em apresentação de slides do seu livro com imagens, texto, 
áudio e vídeo. 

 
6. Querido Diário : Escreva um diário de duas semanas como se você fosse o personagem 

principal do livro. Por meio das entradas, certifique-se de ajudar seu público a entender o 
enredo, o conflito, o desenlace e os papéis de outros personagens. 

 
Perguntas e informações de contato: 

Obrigado por seu apoio ao Programa de Leitura de Verão de 2018. Se você tiver alguma dúvida, 
entre em contato com o diretor do prédio da sua criança ou com a Dra. Lisa White, Coordenadora de 
Artes de Língua Inglesa e da Biblioteca de Mídia em 508-830-4477 ou Iwhite@pIymouth.k12.ma.us. 

Tenha um verão fantástico! 

mailto:Iwhite@pIymouth.k12.ma.us
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