Durante o ano faremos aulas de leitura e apresentação de trabalhos sobre livros. Para terem mais opções de escolha,
sugerimos que os alunos tragam livros para a escola no dia marcado e assim faremos trocas com os colegas. Após o trabalho,
todos recebem o livro de volta. Caso você tenha, em sua casa, algum livro da sua faixa etária, prepare-o para trazê-lo para a
escola (coloque seu nome). Se você deseja comprar livros novos, seguem abaixo algumas sugestões:
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A amarga herança de Léo – Isabel Vieira - editora FTD.
A expedição Kon-Tiki – Thor Heyerdahl - editora José Olympio.
Anarquistas, graças a Deus – Zélia Gattai - editora Record.
As aventuras de Tom Sawyer – Mark Twain - editoras Ediouro, L&PM, Martin Claret, Melhoramentos, Rideel,
Scipione.
Cem dias entre o céu e o mar – Amys Klink - editora José Olympio.
Ciranda de pedra – Lygia Fagundes Teles - editoras Livros do Brasil, Rocco.
Descanse em paz, meu amor – Pedro Bandeira - editora Ática.
Desculpa a nossa falha – Ricardo Ramos - editora Scipione.
Em busca de um sonho – Walcyr Carrasco - editora Moderna.
Menino de Engenho – José Lins do Rego - editora José Olympio.
O conde de Monte Cristo – Alexandre Dumas - editora Scipione.
O diário de Anne Frank – Mírian Oressker e Otto Frank - editora Record.
O diário de Zlata – Zlata Filipovic - editora Cia. das Letras.
O invisível cavalo voador – Lourenço Diaféria - editora FTD.
O homem da máscara de ferro – Alexandre Dumas - editora Scipione.
O menino no espelho – Fernando Sabino - editora Record.
O mistério da Casa Verde – Moacyr Scliar - editora Ática.
O mistério do paço das hortênsias – Teresa Noronha - editora Moderna.
Coleção “Os Karas” (“A droga da obediência”, “Pântano de Sangue”, “Anjo da Morte”, “A droga do amor” , “A droga
da Americana”) – Pedro Bandeira - editora Moderna.
Os meninos da Rua Paulo – Ferenc Molnar - editoras Dosak & Naify, Ediouro.
Para tão longo amor – Álvaro Cardoso Gomes - editora Moderna.
Terror na Festa (“Coleção Vagalume”) – Janaína Amado - editora Ática.
Um estudo em vermelho – Conan Doyle - editora FTD.

Contos e Crônicas










A casa das palavras e outras crônicas (Coleção “Para Gostar de Ler” – vol. 32) – Marina Colasanti - editora Ática.
A primeira viagem (antologia de contos) – organização Heloísa Prieto - editora Cia. das letras.
Casos de amor – Heloísa Prieto - editora FTD.
Depois: sete histórias de horror e terror – organização e tradução Heloísa Seixas - editora Record.
O primeiro beijo e outros contos – Clarice Lispector - editora Nova Fronteira.
Para gostar de ler, vol. 07 - editora Ática.
Porta de colégio e outras crônicas (Coleção “Para gostar de ler”, vol. 16) – Affonso Romano de Sant’Anna - editora
Ática.
Três histórias de fantasmas – Luiz Vilela - editora Scipione.

