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quais as mais populares, livros que 

foram adaptados para o cinema e muito 
mais!

Para consultar as informações de uma 
obra, basta clicar na capa.
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Robótica educacional: experiências 
inovadoras na educação brasileira
Autor: Blikstein, Paulo
Editora: Penso
Localização: 371.3 T255

Pesquisador, cientista da computação, empresário e ativista pela computa-
ção como prática da liberdade. É pós-doutorando no Lemann Center, na
Universidade de Stanford, onde lidera pesquisas em políticas públicas em
ciência e tecnologia para uma sociedade mais democrática e equitativa,
bem como ações voltadas à relação entre inovação acadêmica e sociedade.
Participa de iniciativas no Brasil e no exterior de tecnologias que aplicam e
expandem software livre, ensino/aprendizagem, robótica educacional,
internet das coisas (internet of things - IoT) e dispositivos de hardware
aberto de baixo custo. Foi pioneiro na criação e implementação de robótica
de baixo custo em sistemas públicos de educação no Brasil, e no
desenvolvimento de plataformas brasileiras para pagamentos eletrônicos,
reconhecimento facial, big data, processamento de linguagem natural e
aprendizado de máquina.

Compartilhar
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Avaliação mediadora : uma prática em 
construção da pré-escola à universidade

Autor: Hoffmann, Jussara
Editora: Mediação
Localização: 371.26 H699a

Esta obra discute a avaliação numa perspectiva construtivista que se
contraponha à prática de avaliação tradicional, buscando o sentido em
direção a uma escola igualitária e libertadora desde a educação infantil, o
ensino fundamental, médio, até a universidade

Compartilhar
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Dislexicando
Autor: Araujo, Marina Miyazaki
Editora: Pólen livros
Localização: 371.9 A658d

Em “Dislexicando”, Marina Miyazaki Araujo aborda as diversas
características das pessoas com dislexia, tanto na escrita como nos
exemplos, fugindo da visão tecnicista dos especialistas. O livro tem projeto
gráfico e ilustrações de Tony de Marco, que compartilha com a autora os
problemas de escrita na infância – e como ela descobriu uma maneira
“criativosa” de viver. Escrito com os principais erros que costumam ser
cometidos pelos disléxicos, o livro desafia o leitor a desvendar os labirintos
da mente dessas pessoas.

Compartilhar
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Reinventar a educação
Autor: Morin, Edgar
Editora: Palas Athena
Localização: 370.1 M858r

A Palas Athena Editora lança em setembro o livro “Reinventar a Educação:
Abrir caminhos para a metamorfose da humanidade” escrito por Edgar
Morin, um dos pensadores mais emblemáticos e importantes do século XX
e XXI, reconhecido internacionalmente como fundador e pensador mais
destacado do Pensamento Complexo, e por Carlos Jesús Delgado Díaz,
Doutor em Filosofia e Decano da Faculdade de Filosofia e História da
Universidad de La Habana. Este livro – que atualiza para o momento atual a
obra magistral de Edgar Morin – sublinha a condição humana e planetária
neste cenário de transformações de um mundo em crise, onde estão
presentes riscos e oportunidades de mudança.

Compartilhar
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Ler e saber
Autor: Garralón, Ana
Editora: Pulo do Gato
Localização: 418.4 G238L

O livro é um convite a todos os mediadores e educadores para refletir sobre
a importância dos livros informativos para crianças e jovens. As rápidas
mudanças nas práticas e nos formatos de leitura, somadas à variedade de
textos às quais as crianças têm acesso atualmente, mostram como é
imprescindível ter critérios de seleção e de avaliação da produção existente
no mercado editorial, abrindo novas frentes de trabalho e análise junto aos
leitores em formação. A leitura de livros informativos é uma ferramenta
essencial para criar leitores competentes, ativos e seletivos.

Compartilhar
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Prática docente
Autor: Proença, Maria Alice
Editora: Panda Books
Localização: 372.21 P962p

Especialista na abordagem italiana de Reggio Emilia, a autora apresenta
nesta obra uma proposta de formação de professores, coordenadores
pedagógicos e gestores da Educação Infantil e séries iniciais do
Fundamental I pautada na cultura do coletivo e na importância do grupo na
construção do conhecimento. A partir do uso de registros reflexivos como
documentação de aprendizagem, fonte de planejamento e material de
avaliação, e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares como uma
metodologia de trabalho para a efetivação de aprendizagens significativas, a
autora lança um olhar inovador e propõe uma (trans)formação da prática
pedagógica de professores/educadores para a consolidação de uma cultura
de grupo.

Compartilhar
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Educação: Mito e ficção
Autor: Brom, Luiz Guilherme
Editora: Cengage Learning
Localização: 370.1 B868e

"Enquanto Luiz Guilherme não retrocede perante esses temas que há
tempo delineiam nossas preocupações pedagógicas cotidianas – fracasso
escolar, currículo, preconceito etc. -, Tânia desdobra a pena em torno do
(des)encontro atual entre o adolescente e o escolar. É interessante notar
que, embora a adolescência possa ser arrolada como mais uma dessas
preocupações importantes no momento, em virtude do simples fato de os
jovens frequentarem as escolas, o desenvolvimento da temática proposto
por Tânia retoma a posteriori as questões tratadas por Luiz Guilherme.

Compartilhar
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A mediação do conflito escolar

Autor: Chrispino, Álvaro
Editora: Biruta
Localização:  370.15 C554m 2. ed.

Ampla pesquisa sobre as políticas públicas e as ações desenvolvidas em
diferentes países e capazes de atender a uma questão premente: a
violência escolar. O Ponto de partida é o reconhecimento da diversidade de
experiências entre os alunos que a escola, reproduzindo padrões
ultrapassados de comportamento, insiste em tratar como iguais.

Compartilhar
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O professor em construção
Autor: Pimentel, Maria da Gloria B. 
Editora: Papirus
Localização: 370.71 P644p 3. ed.

O que define um excelente professor? É possível a qualquer profissional,
desde que domine os conhecimentos de uma dada disciplina, tornar-se um
ótimo professor? Afinal, ensinar é uma ciência, uma arte ou conjunto de
técnicas? Tais questões continuam a nos desafiar sempre que debatemos
qualidade de ensino, formação de professores e avaliação do trabalho
docente.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Tecnologias e inovações nas práticas 
pedagógicas: trajetórias e experiências

Autor: Zanette, Elisa Netto
Editora: Paco Editorial
Localização: 371.3 Z28t

Este livro reúne artigos produzidos por docentes e discentes que investigam
os cenários pedagógicos vinculados à Educação a Distância e às mídias
digitais aplicáveis na educação. A temática focaliza a inserção das
tecnologias e inovações no contexto do ensino superior a partir da tessitura
colaborativa entre os participantes: docentes que ousam e inovam em sua
práxis pedagógica, professores que vão além do estudo e discussão, pois
põem em prática suas ideias, experimentam e, assim, alimentam o ciclo da
inovação do tripé universitário: "ensino, pesquisa e extensão".

Compartilhar
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Espaços da linguagem na 
educação
Autor: Dietzsch, Mary Julia Martins (organizadora)
Editora: Humanitas
Localização: 418.4 E77

Se é a linguagem que ensina a definição do homem como propões Roland
Barthes, é no movimento do diálogo que a educação pode ser entendida
como um processo de humanização do homem. Ligando gestos, imagens e
falas, abrindo rumos e direções, a linguagem inaugura e especifica os
espaços de produtividade do sentido. Nesse lugar praticado, constitutivo de,
e constituído por sujeitos, o falante se reconhece existindo: atuando sobre o
mundo, atuando sobre o outro e sobre si mesmo.

Compartilhar
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Falando bonito: uma reflexão sobre os 
erros de português cometidos em São 
Paulo e outros estados

Autor: DeRose, Comendador
Editora: Método DeRose
Localização: 469.798 D437f

É compreensível que tenhamos uma sintaxe brasileira, uma pronúncia
nacional, expressões idiomáticas nossas e uma diferenciação de significado
para muitos vocábulos, em relação ao português lusitano. Mas podemos
parar por aí.

Compartilhar
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Gestão da tecnologia e inovação: uma 
abordagem prática

Autor: Mattos, João Roberto Loureiro de
Editora: Saraiva
Localização: 658.4062 M443g 2. ed.

Um dos fatores de grande importância no desenvolvimento de um país é
inovação tecnológica, fundamental também para o crescimento das
organizações. O domínio da tecnologia permite a definição precisa dos
processos necessários à produção de bens ou serviços. A reestruturação
competitiva da economia brasileira, tendo em vista uma crescente
integração com a economia mundial, tem como pressuposto a aceleração
da capacitação do país em C&T.
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Marketing educacional: desperte seus 
talentos pessoais e torne-se um 
professor inesquecível 

Autor: Gobbo, Alexandre
Editora: Wak
Localização: 658.8 G575m

O foco deste trabalho é uma análise do educador e sua atuação no contexto
da sala de aula do ponto de vista do Marketing de Serviços. As
características inerentes à oferta de serviços, tais como - a intangibilidade, a
inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade, oferecem algumas
pistas sobre como este profissional pode se apropriar dessas ferramentas
para melhorar a qualidade do serviço prestado e identificar formas de
ressignificar a posição do educador em sala de aula, buscando abrir
possibilidades para o leitor também se tornar um Professor Inesquecível.
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Mal-estar na educação: o sofrimento 
psíquico de professores

Autor: Aguiar, Rosana Márcia Rolando
Editora: Jurua
Localização: 370.15 A282m

O livro apresenta uma sistematização de relevantes produções teóricas e de
pesquisa na interface psicanálise e educação, notadamente no campo da
aplicação do conhecimento oriundo da teoria psicanalítica na compreensão
da questão do sofrimento psíquico de professores, no cotidiano escolar.
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Uma ideia de pesquisa 
educacional
Autor: Azanha, José Mario Pires
Editora: Edusp
Localização: 370.1 A991i

Reeditado após 20 anos. Uma Ideia de Pesquisa Educacional critica os
estilos de investigação educacional com motivação tecnológica ou política.
Debatendo temas como a qualidade da pesquisa educacional e as relações
entre ciência e tecnologia. Abordando também a possibilidade de um estudo
científico do homem que parta da vida cotidiana. Mostrando sua importância
e suas dificuldades. Utilizando sua longa convivência com a temática da
pesquisa educacional. Tanto como pesquisador quanto como professor. O
autor expõe como convicção principal a ideia de que a preparação para
pesquisa em educação tem mais a ver com a solidez da própria formação
pedagógica do que cursos com metodologias ou epistemologias.

Compartilhar
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Ações afirmativas: a escola 
em debate 
Autor: Colégio Dante Alighieri
Editora:  Mark Press Brasil
Localização: 371.1 D192a 

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri
desenvolveram uma nova atividade interdisciplinar discutindo o ingresso de
estudantes em universidades públicas. À diferença da forma pela qual o
tema é comumente tratado, o debate se concentrou, porém, em soluções
práticas para o ingresso de estudantes da escola pública no ensino superior,
devendo, para tanto, se apoiar na proposta das denominadas cotas e ações
afirmativas. O projeto, que durou três meses e envolveu conhecimentos e
aulas de História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Português e Inglês, teve
largada com um encontro no dia 24 de abril no auditório Miro Norchese. Na
ocasião, os alunos assistiram a dois filmes: o curta-metragem "Couro de
Gato" de 1962, e um trecho editado do documentário "Pro dia nascer feliz",
de 2007.

Compartilhar
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The art of tinkering
Autor: Wilkinson, Karen
Editora:  Weldnowen
Localização: 371.3 W686a

This Is Not Your Average Art Book. Brought to you by the Exploratorium's
Tinkering Studio, The Art of Tinkering is an unprecedented celebration of
what it means to tinker: to take things apart, explore tools and materials, and
build wondrous, wild art that’s part science and part technology. Join 150+
makers as they share the stories behind their beautiful and bold work and
use this book to do some tinkering yourself. We do mean “use this book” in a
literal sense… you won’t even be able to reach the first page before using it.

Compartilhar
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Exploralab
Autor: Exploratorium
Editora:  Weldnowen
Localização: 371.3 E96

For more than thirty years, kids have loved visiting the Exploratorium, and
for good reason: Its hands-on science explorations are incredibly fun—and
educational to boot. Now all the intrigue and action is captured in Welcome
to the Wonderlab, a book that reinvents the museum’s exhibits and activities
to teach readers about the scientific wonder all around them. This is the
sequel to the museum's first book - Explorabook - which sold over 1 million
copies lifetime.Welcome to the Wonderlab opens the way every day does:
With the instant we open our eyes. It then offers scientific activities that
explore the forces at work around us at this moment—the science behind
the sunlight that hits our eyelids, for instance, or the sound of the alarm clock
that rouses us from slumber. Readers then embark on a journey through a
typical day in the life of most kids, encountering and engaging many
scientific principles along the way.

Compartilhar
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A formação do professor 
como compromisso político

Autor: Joe L. Kincheloe
Editora:  Artmed
Localização: 370.71 K51f

Em "A formação do professor como compromisso político", Joe L. Kincheloe
consegue articular com incrível habilidade um conhecimento profundo das
mudanças pragmáticas da ciência com as necessidades concretas de
formação dos professores para uma nova conjuntura. Kincheloe faz uma
análise lúcida da formação tradicional dos educadores, alertando para as
consequências desta em termos de uma "doença cognitiva", ou seja, dos
impedimentos de conhecimento que implica. Entretanto, ele não fica
somente na denúncia. Vai além, fazendo interessantíssimas sugestões de
caminhos que a educação pode tomar através das práticas emancipatórias.
Ele resgata o sonho e a utopia.

Compartilhar
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Educação: inovações e 
ressignificações
Coordenador: Santos, Graça 
Editora: Literare Books International
Localização: 371.3 E24

Os processos de ensinar e aprender, assim como a sociedade, devem estar
em constante atualização para acompanhá-la. Novas demandas e
indivíduos que já nascem mais críticos precisam estar inseridos em
ambientes que propiciem o aprendizado de maneira adequada as suas
realidades. O ambiente globalizado estreitou os laços, derrubou as barreiras
da comunicação e trouxe um mundo de conhecimento a àqueles dispostos
a explorá-lo. Métodos tradicionais, portanto, não surtem mais os mesmos
efeitos para todos, uma vez que a tecnologia pode, ao mesmo tempo, trazer
o aprendizado a partir de recursos sonoros e visuais apenas ao tocar uma
pequena tela. Nessa realidade, cabe a educadores se adequarem à
tecnologia e proporcionar aos educandos ferramentas capazes de suprir
suas necessidades.

Compartilhar
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The science explorer
Autor: Murphy, Pat
Editora: Weldnowen
Localização: 371.3 M978s

The Exploratorium's first collection of family-oriented experiments, this book
delivers fun activities that kids and grown-ups can enjoy together using stuff
that’s easily found at a grocery store. Background sections that help adults
explain underlying scientific concepts accompany each activity. Great for
scout troops and other informal learning environments.

Compartilhar
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O homem de giz
Autor: Tudor, C. J.
Editora: Intrínseca
Localização: 823 T912h

Assassinato e sinais misteriosos em uma trama para fãs de Stranger Things
e Stephen King Em 1986, Eddie e os amigos passam a maior parte dos dias
andando de bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Os
desenhos a giz são seu código secreto: homenzinhos rabiscados no asfalto;
mensagens que só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o
grupo de crianças até um corpo desmembrado e espalhado em um bosque.
Depois disso, nada mais é como antes. Em 2016, Eddie se esforça para
superar o passado, até que um dia ele e os amigos de infância recebem um
mesmo aviso: o desenho de um homem de giz enforcado. Quando um dos
amigos aparece morto, Eddie tem certeza de que precisa descobrir o que de
fato aconteceu trinta anos atrás.

Compartilhar
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A pequena livraria dos sonhos : 
onde os finais são sempre felizes

Autor: Colgan, Jenny
Editora: Arqueiro
Localização: 813 C695p

Nina Redmond é uma bibliotecária que passa os dias unindo alegremente
livros e pessoas – ela sempre sabe as histórias ideais para cada leitor. Mas,
quando a biblioteca pública em que trabalha fecha as portas, Nina não tem
ideia do que fazer. Então um anúncio de classificados chama sua atenção:
uma van que ela pode transformar em uma livraria volante, para dirigir pela
Escócia e, com o poder da literatura, transformar vidas em cada lugar por
onde passar. Usando toda a sua coragem e suas economias, Nina larga
tudo e vai começar do zero em um vilarejo nas Terras Altas. Lá ela descobre
um mundo de aventura, magia e romance, e o lugar aos poucos vai se
tornando o seu lar. Um local onde, talvez, ela possa escrever seu próprio
final feliz.

Compartilhar
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Jogador número 1
Autor: Cline, Ernest
Editora: LeYa
Localização: 813 C641j

O ano é 2044 e a Terra não é mais a mesma. Fome, guerras e desemprego
empurraram a humanidade para um estado de apatia nunca antes visto.
Wade Watts é mais um dos que escapa da desanimadora realidade
passando horas e horas conectado ao OASIS – uma utopia virtual global
que permite aos usuários ser o que quiserem; um lugar onde se pode viver
e se apaixonar em qualquer um dos mundos inspirados nos filmes,
videogames e cultura pop dos anos 1980. Mas a possibilidade de existir em
outra realidade não é o único atrativo do OASIS; o falecido James Halliday,
bilionário e criador do jogo, escondeu em algum lugar desse imenso
playground uma série de Easter Eggs, e premiará com sua enorme fortuna
– e poder – aquele que conseguir desvendá-los. E Wade acabou de
encontrar o primeiro deles.

Compartilhar
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O dilema do porco espinho
Autor: Karnal, Leandro
Editora: Planeta do Brasil
Localização: 156.2 K18d

Ser ou não ser sozinho O poeta Vinicius de Moraes cantava "que é melhor
se sofrer junto, que viver feliz sozinho". Será? Este é um dos fios da meada
que o historiador Leandro Karnal, um dos intelectuais mais influentes do
país, toma como mote neste livro. A partir de referências filosóficas ou
religiosas, relacionadas a fatos históricos ou a romances, ele faz uma
saborosa reflexão sobre a natureza de viver só – ainda que por pouco
tempo. Ele apresenta como a solidão é encarada no cinema, na literatura,
na música, nas artes. Mostra que ela pode ser uma luz e que, em alguns
casos, Deus revela-se aos solitários. Segundo o Gênesis, aliás, Deus teria
dito: "Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie
e corresponda".

Compartilhar
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Mulheres incríveis
Autor: Schatz, Kate
Editora: Astral Cultural
Localização: 920.72 S312m

Feche seus olhos e pense numa pirata. Agora imagine uma espiã. Ou uma
presidenta. Pense numa guerreira em ação. Uma grande pintora ou na
maior jogadora de futebol de sua época. Estas são apenas algumas das
mulheres incríveis que você encontrará neste livro. São 44 perfis de
mulheres extraordinárias, numa coleção de histórias que começa em 430
antes de Cristo e alcança os dias de hoje. Da Mesopotâmia até a Antarctica,
“Mulheres Incríveis” conta a história de vida de jovens e adultas
transgressoras, que subverteram leis, lutaram por menos desigualdade
entre gêneros e ajudaram a construir um futuro melhor para todos nós.

Compartilhar
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O herói de mil faces
Autor: Campbell, Joseph
Editora: Palas Athena
Localização: 291.13 C187h

Embora apresentem amplas variações em termos de incidentes, de
ambientes e de costumes, os mitos de todas as civilizações oferecem um
número limitado de respostas aos mistérios da vida. Em 'O herói de mil
faces', Joseph Campbell - reconhecidamente, um dos maiores estudiosos e
mais profundos intérpretes da mitologia universal - apresenta o herói
compósito, Apoio, Wotan, Buda e numerosos outros protagonistas da
religiões, dos contos de fada e do folclore representam simultaneamente as
várias fases de uma mesma história. O relacionamento entre seus simbolos
intemporais e os simbolos detectados nos sonhos pela moderna psicologia
profunda é o ponto de partida da interpretação oferecida por Campbell.

Compartilhar
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O homem que plantava árvores

Autor: Giono, Jean
Editora: Editora 34
Localização: 843 G494h

Certa vez, caminhando sozinho pelo sul da França, um rapaz se vê em
maus lençóis: a paisagem é desértica, o vento ruge como uma fera, os
vilarejos estão em ruínas e não se encontra água em nenhum lugar.
Quando já vai perdendo a esperança, vê ao longe uma silhueta, que talvez
seja um tronco isolado ? mas é, na verdade, um velho pastor de ovelhas,
que lhe dá água e abrigo. Só que esse não é um pastor como os outros.
Quieto e calado, Elzéard Bouffier dedica-se mais que tudo a semear
árvores: carvalhos, bordos, faias, bétulas e salgueiros, que planta em toda
parte. Os anos passam, os encontros se repetem, a região vai cobrando
outros ares e vida nova, sem que ninguém saiba como se produziu tamanha
transformação ? ninguém, a não ser os leitores desta fábula inspiradora de
Jean Giono. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Além do desconhecido
Autor: Moreira, Cayman
Editora: Cultura
Localização: 741.5 L897a

Além do desconhecido reúne três contos de H.P. Lovecraft quadrinizados
pelo desenhista brasileiro Cayman Moreira. O primeiro se passa numa casa
aparentemente abandonada da Nova Inglaterra imaginária do autor
americano; o segundo, num estranho museu de cera de Londres; o último
traz o grande ilusionista Harry Houdini em passeio no Cairo. Seus
personagens cedem à curiosidade e adentram no território do medo, onde
imperam as forças do oculto.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Contar histórias : a arte de 
brincar com as palavras
Autor: Moraes, Fabiano
Editora: Vozes
Localização: 808.0687 M827c

O livro apresenta, de maneira lúdica e bem fundamentada, o processo
criativo inerente ao ato de narrar, abordando, a partir de vivências
embasadas em subsídios teóricos e em recursos técnicos, os processos de
memorização e de criatividade a serem desenvolvidas para a prática de
contar histórias. A obra é, portanto, um convite ao leitor para que ingresse
nos domínios da bela e milenar arte de brincar com as palavras.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O povo contra a democracia
Autor: Mounk, Yascha
Editora: Companhia das Letras
Localização: 321.8 M928p

"A democracia perdeu sua força e corre perigo. Como chegamos até aqui e
o que precisamos fazer agora? Neste livro contundente e necessário,
Yascha Mounk une análise política e sólida pesquisa e nos dá diretrizes
para o futuro. Com prefácio exclusivo à edição brasileira. O mundo está em
crise. Da Rússia, Turquia e Egito aos Estados Unidos, populistas
autoritários tomaram o poder. Os cidadãos estão perdendo a confiança em
seu sistema político. Como resultado, a própria democracia corre perigo. De
um lado, o toma lá, dá cá se tornou moeda de troca política e excluiu a
população das tomadas de decisões fundamentais, criando um sistema de
“direitos sem democracia”.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Corpos em aliança e a política 
das ruas
Autor: Butler, Judith
Editora: Civilização Brasileira
Localização: 323.4 B985c

Um livro imprescindível para entender a força e o significado das
manifestações como resistência ao sistema neoliberal. Neste livro, Judith
Butler analisa a dinâmica das assembleias públicas no atual contexto
econômico e político. A partir da compreensão de que assembleias são
formas plurais de ação performativa, a filósofa relaciona performance a
ações orquestradas do corpo. Baseando-se na noção de "ações coletivas"
de Hannah Arendt e atualizando as afirmações dela sobre o papel do corpo
na política, Butler postula que as reuniões corporificadas, presenciais ou
não, implicam a ressignificação do espaço público político. O corpo aparece
então como expressão política transitória. Diante da precarização da vida,
de um sistema cada vez mais selvagem, predatório e bárbaro, os corpos
que rejeitam essas dores impostas se reúnem em assembleia, em
manifestações públicas, e fazem-se luta. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O chamado da tribo: grandes 
pensadores para o nosso tempo

Autor: Vargas Llosa, Mario
Editora: Objetiva
Localização: 301.2 V297ch

Neste ensaio, Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura, apresenta as
leituras que moldaram seu pensamento nos últimos cinquenta anos. O autor
do prêmio Nobel selecionou os sete pensadores liberais que o ajudaram a
desenvolver um novo conjunto de ideias após uma grande decepção: o
desencanto com a Revolução Cubana e o distanciamento das ideias de
Jean-Paul Sartre, o autor que mais o inspirou na juventude. Vargas Llosa
estabelece um diálogo denso e detalhado com os pensadores que
formaram sua base de leitura durante seus anos de frustração: Adam Smith,
José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah
Berlin e Jean-François Revel.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Toda luz que não podemos ver

Autor: Doerr, Anthony
Editora: Intrínseca
Localização: 813 D652t

Marie-Laure vive em Paris, perto do Museu de História Natural, onde seu
pai é o chaveiro responsável por cuidar de milhares de fechaduras. Quando
a menina fica cega, aos seis anos, o pai constrói uma maquete em
miniatura do bairro onde moram para que ela seja capaz de memorizar os
caminhos. Na ocupação nazista em Paris, pai e filha fogem para a cidade
de Saint-Malo e levam consigo o que talvez seja o mais valioso tesouro do
museu. Em uma região de minas na Alemanha, o órfão Werner cresce com
a irmã mais nova, encantado pelo rádio que certo dia encontram em uma
pilha de lixo.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Sem título : uma performance 
contra Sérgio Moro

Autor: Lísias, Ricardo
Editora: Oficina Raquel
Localização: 320 L769s

No início de outubro a editora Oficina Raquel publica Sem título – uma
performance contra Sérgio Moro, do escritor paulista Ricardo Lísias. Em um
longo ensaio, Lísias analisa o desenvolvimento da Operação Lava Jato,
discutindo sobretudo as liminares concedidas pelo desembargador Rogerio
Favreto a partir da arte contemporânea. Lísias também analisa diversos
acontecimentos recentes da sociedade brasileira, procurando não apenas
compreender suas razões, mas também contextualizá-los, propondo formas
de combater o retrocesso a que estamos assistindo, tanto na política quanto
na arte.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Pegasus e as origens do Olimpo

Autor: O'hearn, Kate
Editora: Leya
Localização: 819.1 O36

Uma emocionante saga na qual nossa heroína desafiará os maiores
poderes do cosmos Resenha: Uma arma mortal abala a vida olímpica. O
novo lar de Emily corre perigo e a UCP potencializa a ameaça, mas
pesadelos recorrentes revelam a nossa heroína um estranho refúgio, e uma
surpreendente descoberta sobre a Chama mudará o rumo da história. Emily
viaja entre mundos, e o amor por Pegasus e pelos olímpicos a faz arriscar
tudo para salvá-los. Buscando aniquilar a monstruosa arma, ela ingressa
em uma batalha que a conduz às origens do Olimpo, fazendo-a parte de um
evento do qual jamais imaginou participar: Titanomaquia, a guerra épica
entre olímpicos e Titãs.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Liberdade de expressão
Autor: Cony, Carlos Heitor
Editora: Futura
Localização: 070.4 C768L

Neste livro, o trio de jornalistas composto por Carlos Heitor Cony, Heródoto
Barbeiro e Artur Xexéo discutem temas da atualidade, que vão de sexo a
religião; de política a esporte. O leitor encontrará uma divertida troca de
idéias entre os autores e será pego por reações antagônicas: da gargalhada
à profunda reflexão; afinal, o talento de Gisele Bündchen pode ser
comparado à magia de Carmen Miranda? O homem realmente esteve na
Lua? A fome será combatida com os programas do governo atual? As
divergentes opiniões dos jornalistas fazem mais do que resgatar um dos
hábitos mais prazerosos do ser humano, o de trocar idéias, elas abrem um
importante espaço para o que há de mais necessário nos dias atuais: a
liberdade de expressão.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Finale

Autor: Fitzpatrick, Becca
Editora: Intrínseca
Localização: 028.5 H969 Azul

Nora e Patch pensavam que seus problemas tinham ficado para trás. Hank
estava morto, e seu desejo de vingança não precisava ser levado adiante.
Na ausência do Mão Negra, porém, Nora foi forçada a se tornar líder do
exército nefilim, e era seu dever terminar o que o pai começara — o que,
essencialmente, significava destruir a raça dos anjos caídos. Destruir Patch.
Nora nunca deixaria isso acontecer, então ela e Patch bolam um plano: os
dois farão com que todo mundo acredite que não estão mais juntos,
manipulando, dessa forma, seus respectivos grupos. Nora pretende
convencer os nefilins de que a luta contra os anjos caídos é um erro, e
Patch tentará descobrir tudo o que puder sobre o lado oposto.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A maldição do Titã

Autor: Riordan, Rick
Editora: Intrínseca
Localização: 028.5 R585ma Azul

Nesse terceiro livro da série, um chamado do amigo Grover deixa Percy a
postos para mais uma missão - dois novos meios-sangues foram
encontrados, e sua ascendência ainda é desconhecida. Como sempre,
Percy sabe que precisará contar com o poder de seus aliados heróis, com
sua leal espada Contracorrente e com uma caroninha da mãe. O que eles
ainda não sabem é que os jovens descobertos não são os únicos em perigo
- Cronos, o Senhor dos Titãs, arquitetou um de seus planos mais traiçoeiros,
e os meios-sangues estarão frente a frente com o maior desafio de suas
vidas - A Maldição do Titã.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Terra de histórias: a odisseia 
de um escritor

Autor: Colfer, Chris
Editora: Benvirá
Localização: 028.5 C695t Azul

O Homem Mascarado, auxiliado pelos grandes vilões da literatura,
finalmente concretizou seu plano de dominar a Terra de Histórias. Mas será
que os temíveis personagens se sujeitarão aos arroubos autoritários do
novo imperador? No Outromundo, Alex e Conner começam a colocar em
ação seu próprio plano: reunir, com a ajuda da Poção do Portal, uma tropa
capaz de enfrentar o Exército Literário. E que lugar melhor para encontrar
aliados do que nos “contos de fadas modernos” escritos por Conner? Assim,
os gêmeos Bailey vão se aventurar nas mais diversas histórias para tentar
convocar piratas, cyborgs, superheróis e múmias. Enquanto tudo isso
ocorre, um terceiro plano, que pode selar o destino tanto do mundo dos
contos de fadas quanto do Outromundo, cozinha lentamente em um
caldeirão. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Amal: e a viagem mais 
importante da sua vida

Autor: Montenegro, Carolina
Editora: Editora Caixote
Localização: 028.5 M777a Azul

“Como seria para uma criança ter de cruzar sozinha mares e fronteiras?” É
isso que “AMAL – e a viagem mais importante da sua vida”, esse
surpreendente livro leva os jovens leitores a imaginar. Para algumas
crianças, uma possibilidade impensável. Para centenas de milhares de
menores refugiados desacompanhados, uma dura realidade. O livro, que
está sendo lançado em dois formatos – livro-app e também edição
impressa, conta com o apoio do ACNUR – Agência da ONU para
Refugiados. Escrito pela correspondente Carolina Montenegro e com
narrativa visual criada por Renato Moriconi, “Amal” é um livro que
homenageia as crianças refugiadas.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Certa Manhã

Autor: Oliveira, Daniel
Editora: Baobá
Localização: 028.5 O48ce Azul

Um precioso texto literário que relata a vida de um adolescente no subúrbio
de uma grande metrópole. Em um contexto realístico, um cão atravessa a
trama do conto; uma turma de amigos transmite seus sentimentos e sonhos.
Tudo acontece em uma manhã cheia de emoções. A narrativa apresenta
anseios e experiências de vidas marcadas pela amizade, pela
solidariedade, pela esperança...

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Quinze dias
Autor: Martins, Vitor
Editora: Globo
Localização: 028.5 M386q Azul

Felipe está esperando por esse momento desde que as aulas começaram:
o início das férias de julho. Finalmente ele vai poder passar alguns dias
longe da escola e dos colegas que o maltratam. Os planos envolvem se
afundar nos episódios atrasados de suas séries favoritas, colocar a leitura
em dia e aprender com tutoriais no YouTube coisas novas que ele nunca vai
colocar em prática. Mas as coisas fogem um pouco do controle quando a
mãe de Felipe informa que concordou em hospedar Caio, o vizinho do 57,
por longos quinze dias, enquanto os pais dele estão viajando. Felipe entra
em desespero porque a) Caio foi sua primeira paixãozinha na infância (e
existe uma grande possibilidade dessa paixão não ter passado até hoje) e
b) Felipe coleciona uma lista infinita de inseguranças e não tem a menor
ideia de como interagir com o vizinho. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A coroa

Autor: Cass, Kiera
Editora: Seguinte
Localização: 028.5 C343 Azul

Em A herdeira, o universo de A Seleção entrou numa nova era. Vinte anos
se passaram desde que America Singer e o príncipe Maxon se
apaixonaram, e a filha do casal é a primeira princesa a passar por sua
própria Seleção. Eadlyn não acreditava que encontraria um companheiro
entre os trinta e cinco pretendentes do concurso, muito menos o amor
verdadeiro. Mas às vezes o coração prega peças… E agora Eadlyn precisa
fazer uma escolha muito mais difícil — e importante — do que esperava.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Por um toque de ouro

Autor: Munhóz, Carolina
Editora: Fantástica Rocco
Localização: 028.5 T832 Azul

Ruiva, olhos verdes, corpo esbelto e um toque de sorte que parece
inesgotável. Assim é a jovem Emily O’Connell, futura herdeira da luxuosa
marca de sapatos e bolsas O’C. Integrante de uma das famílias da alta
sociedade irlandesa, ela é uma espécie de ícone da cultura pop no país,
venerada por milhões de garotas e cortejada pelos rapazes mais bem-
sucedidos e famosos da Europa. Para completar, tem um ótimo
relacionamento com os pais, que a adoram. O que Emily não sabe é que
sua vida quase perfeita está por um fio. Ao lado de Darren, seu melhor
amigo, Emily frequenta festas e pubs.
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PÁGINA INICIAL

Quatro: histórias da série 
Divergente
Autor: Roth, Veronica
Editora: Rocco
Localização: 028.5 R845q Azul

Reunindo quatro histórias da série Divergente contadas da perspectiva do
personagem Tobias Quatro, e três cenas exclusivas, a coletânea 'Quatro –
Histórias da série Divergente' oferece aos fãs da saga criada por Veronica
Roth a chance de conhecer melhor a personalidade de um personagem
fascinante e complexo, além de mergulhar mais fundo na sociedade dividida
em facções criada pela autora. Bestseller mundial com mais de 21 milhões
de exemplares vendidos, a trilogia Divergente chegou aos cinemas com
Shailene Woodley e Theo James nos papéis principais.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Minha vida fora de série 

Autor: Pimenta, Paula
Editora: Gutenberg
Localização: 028.5 P644m Azul

Mudar de cidade sempre é difícil, mas fazer isso na adolescência é algo que
deveria ser proibido. Como começar de novo em um lugar onde todos já se
conhecem, onde os grupos já estão formados, onde ninguém sabe quem
você é? A princípio, Priscila não gosta da ideia, mas aos poucos percebe
que pode usar isso a seu favor, tendo a chance de ser alguém diferente.
Mas será que o papel escolhido é aquele que ela realmente quer
representar? Aos poucos, Priscila percebe que o que importa não é o lugar
e sim as pessoas que vivem nele. E que, além da nova cidade, há algo mais
importante a se conhecer: ela mesma. Quem gosta da série “Fazendo meu
filme” não pode perder o livro de estreia dessa nova série de Paula Pimenta.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Para todos os garotos que já amei

Autor: Han, Jenny
Editora: Intrínseca
Localização: 028.5 H233p Azul

Lara Jean guarda suas cartas de amor em uma caixa azul-petróleo que
ganhou da mãe. Não são cartas que ela recebeu de alguém, mas que ela
mesma escreveu. Uma para cada garoto que amou — cinco ao todo. São
cartas sinceras, sem joguinhos nem fingimentos, repletas de coisas que
Lara Jean não diria a ninguém, confissões de seus sentimentos mais
profundos. Até que um dia essas cartas secretas são misteriosamente
enviadas aos destinatários, e de uma hora para outra a vida amorosa de
Lara Jean sai do papel e se transforma em algo que ela não pode mais
controlar.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Ela disse, ele disse
Autor: Rebouças, Thalita
Editora: Rocco Jovens Leitores
Localização: 028.5 R292e Azul

Primeiro dia numa escola nova é sempre complicado: a gente se sente um
peixe fora d'água. Enquanto todos os outros alunos são (ou ao menos
parecem ser) melhores amigos de infância, os novatos ficam pelos cantos,
sem jeito, pensando em qual seria a melhor tática de aproximação. Mas
será que fazer amigos e se adaptar a uma nova realidade é mais fácil para
uma menina ou para um menino? Este é o ponto de partida de Ela Disse,
Ele Disse. Leo e Rosa são dois típicos adolescentes de classe média, e vão
contar, na primeira pessoa e em capítulos alternados, como passaram pela
dureza do primeiro ano num colégio novo.
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PÁGINA INICIAL

O portal do corvo

Autor: Horowitz, Anthony
Editora: Record
Localização: 028.5 P7421 Azul

Depois de ir preso e ser obrigado a integrar um projeto de recuperação para
menores infratores, Matt vai morar em Yorkshire, na Inglaterra. Lá, ele
descobre um terrível segredo: adoradores do mal querem trazer de volta ao
mundo demônios banidos, no passado, por cinco crianças. Matt tentará
detê-los, mas está sozinho nesta aventura - todos os que tentam ajudá-lo
acabam mortos.
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PÁGINA INICIAL

Academia de Rowan
Autor: Neff, Henry H
Editora: Prumo
Localização: 028.5 T172 Azul

Max McDaniels descobre uma tapeçaria desbotada escondida no Art
Institute, em Chicago.Ao examina-la, ela começa a brilhar e,logo depois,ele
recebe um convite para frequentaruma escola misteriosa na Nova
Inglaterra,a Academia de Rowan.Quando chega lá, começa a entender que
não se trata de uma escola normal: os jovens de lá são treinados para lutar
contra m Inimigo sem nome,dormem em quartos mágicos, aprendem sobre
criaturas fantásticas...Entretanto, esse mundo fascinante também tem seu
lado sombrio.Os alunos, e até mesmo alguns professores,estão
desaparecendo da academia e em todo o mundo.
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PÁGINA INICIAL

A maldição da coruja

Autor: Garner, Alan
Editora: Salamandra
Localização: 028.5 G234m Azul

Gwyn ouviu um barulho às suas costas e se voltou. Um bloco de argamassa
e cascalho tinha se desprendido da parede. E logo caiu outro. E no lugar
deles, na parede, dois olhos o vigiavam. O mundo nebuloso das antigas
lendas se derrama sobre a realidade atual e Garner lhe dá uma nova
profundidade, criando uma beleza infestada de terror e ainda mais
compulsiva.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Crônicas dos senhores de 
castelo: efeito manticore

Autor: Brasman, G.
Editora: Verus
Localização: 028.5 B823c Azul

No segundo volume das Crônicas dos Senhores de Castelo, Kullat, Thagir,
Laryssa e Azio, acompanhados de três novos Senhores de Castelo, unem-
se ao rei de Agas’B para celebrar a liberdade, a paz e a prosperidade no
reino. Mas, comandado pelo misterioso feiticeiro Volgo, um grupo de vilões
ataca inesperadamente e sequestra um de nossos heróis. Criaturas
mágicas nunca vistas, uma batalha naval violenta e a fúria da natureza são
pequenos desafios se comparados ao que os amigos terão de enfrentar: o
ninho das temíveis criaturas chamadas manticores.
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PÁGINA INICIAL

A menina que conheceu 
Mário de Andrade
Autor: Gomes, Álvaro Cardoso
Editora: FTD
Localização: 028.5 M597men Azul

Maria Elisa Martinelli, personagem fictícia, é uma menina de 14 anos
apaixonada por livros. Sua fome de literatura é tão grande que os
exemplares que a família tem em casa já não são suficientes. Por essa
razão, ela passa a frequentar uma biblioteca pública, sempre acompanhada
pela avó, claro. Do contrário, sua mãe jamais permitiria tantas saídas de
casa — estamos em plena década de 1920, em uma São Paulo que, aos
poucos, começa a virar uma metrópole. Na biblioteca da Câmara Municipal,
Maria Elisa conhece o professor Mário de Andrade, ainda uma promessa
das letras brasileiras.
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PÁGINA INICIAL

Diário de um banana: vai 
ou racha
Autor: Kinney, Jeff
Editora: Vergara & Riba
Localização: 028.5 K55 Azul

A pressão só está aumentando para Greg Heffley. A única coisa que ele é
realmente bom é em jogar videogames, mas seus pais quer que ele
expanda seus horizontes fazendo algo - qualquer coisa! – diferente. Quando
Greg encontra uma filmadora antiga em seu porão, ele acredita ter
descoberto exatamente o que precisava para provar que é muito talentoso.
Com a ajuda de seu melhor amigo, Rowley, ele planeja fazer um filme de
terror... e ficar rico e famoso. Dessa vez, vai ou racha!! Mas será que fazer
um filme é um plano inteligente? Ou seria só mais uma receita de desastres
para Greg?
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PÁGINA INICIAL

Uma travessia perigosa
Autor: Mitchell, Jane
Editora: FTD
Localização: 028.5 M681t Azul

Inspirado em fatos reais, este romance juvenil é narrado por Ghalib Shenu,
um menino curdo sírio de 13 anos que vive com a sua família na cidade de
Kobani, no norte da Síria. Ele e seu primo Hamza Al-Khateeb gostam de
pilhar objetos como sapatos entre os escombros de prédios bom-
bardeados pelo Estado Islâmico. Durante uma dessas aventuras pela
cidade, eles são atingidos. Hamza se machuca com mais gravidade. Após o
incidente, a família de Ghalib decide sair da Síria e ir para a Europa. A
travessia de mais de 2 mil quilômetros se inicia, passando por fronteiras
cheias de policiais truculentos, campos de refugiados, um mar repleto de
perigos, dentre outros obstáculos físicos e emocionais.
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PÁGINA INICIAL

Os fanzineiros
Autor: Fernandes, Breno
Editora: FTD
Localização: 028.5 F363f  Azul

O 9º ano está apenas começando, e Mino e Alana já têm uma grande ideia:
criar um fanzine, espécie de jornal amador, para compartilhar seus
interesses com a comunidade de Pouso Forçado, pequena cidade do
interior e reduto de famílias de ascendência italiana. Mas a divulgação de
uma lista de meninos mais bonitos da escola, em que o fanzineiro ocupa a
última posição, transforma a vida dele em um pesadelo. Cansado de tanta
provocação, Mino aposta nas fake news e usa uma edição do Ciao para
espalhar o boato de que o famoso - e verídico - bandido Saracura estaria
deixando a capital em direção a Pouso Forçado.
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PÁGINA INICIAL

Augumas conpozissõis imfãtis

Autor: Fernandes, Millôr
Editora: FTD
Localização: 028.5 F363au Azul

Augumas conpozissõis imfãtis é uma coletânea de 52 textos curtinhos que
apresentam a visão de uma criança sobre o mundo que a cerca. Cada texto,
acompanhado de um desenho do próprio Millôr, trata de um assunto
próximo ao cotidiano infantil, como a família, a escola, os brinquedos, o
comportamento, os animais, o escuro, entre muitos outros. As composições
são escritas como um criança as escreveria: com ortografia e sintaxe de
quem ainda está aprendendo a escrever e com uma lógica peculiar, de
quem está tentando desvendar e entender o mundo. Millôr conta na
apresentação do livro um pouco do seu processo criativo e do desafio que
foi traduzir o que se supõe ser a lógica infantil.
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PÁGINA INICIAL

A ilha de Abel
Autor: Steig, William
Editora: FTD
Localização: 028.5 S818i Azul

O camundongo Abel e sua esposa Amanda, grandes apreciadores dos
confortos da cidade, aproveitavam um belo passeio na mata, com direito a
piquenique e muita diversão, quando de repente o tempo fechou e uma
baita tempestade despencou sobre suas pequenas cabeças. Ao
encontrarem uma gruta onde se abrigar, finalmente se sentiram seguros,
mas a força do vento acabou levando embora a echarpe que Amanda trazia
no pescoço. Então Abel, sem calcular os riscos, lançou-se em busca da
echarpe e foi surpreendido por uma enxurrada, que o levou a uma ilha
quase deserta. Assustado mas esperançoso, ele começou a bolar mil
estratégias para escapar dali.
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Corte de espinhos e rosas
Autor: Maas, Sarah J.
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 C827 Azul

Nesse misto de A Bela e A Fera e Game of Thrones, Sarah J. Maas cria um
universo repleto de ação, intrigas e romance. Depois de anos sendo
escravizados pelas fadas, os humanos conseguiram se libertar e coexistem
com os seres místicos. Cerca de cinco séculos após a guerra que definiu o
futuro das espécies, Feyre, filha de um casal de mercadores, é forçada a se
tornar uma caçadora para ajudar a família. Após matar uma fada zoomórfica
transformada em lobo, uma criatura bestial surge exigindo uma reparação.
Arrastada para uma terra mágica e traiçoeira — que ela só conhecia através
de lendas —, a jovem descobre que seu captor não é um animal, mas
Tamlin, senhor da Corte Feérica da Primavera.
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Por um toque de sorte
Autor: Munhóz, Carolina
Editora: Fantástica Rocco
Localização: 028.5 T832 Azul

De Dublin a Paris, Rio de Janeiro e Hollywood, eles estão por toda parte.
São os donos das marcas que você usa, comandam os canais de televisão
a que você assiste, criam os aplicativos de celular que você baixa. O que
Emily O'Connell não esperava, no entanto, é que estar envolvida nesse
legado sobrenatural poderia levá-la para o centro de um esquema perigoso
e cruel. E que confiar cegamente em alguém a conduziria ao pior momento
de sua vida. Com raiva e o coração despedaçado, a socialite deixa seu
mundo de glamour e embarca em uma busca atrás de um impostor que
rouba toques de ouro.
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O fantasma de Canterville: 
uma novela e três contos

Autor: Braga, Rubem
Editora: Scipione
Localização: 028.5 R327fa 9. ed. Azul

Sir Simon é um fantasma infeliz e já não sabe mais o que fazer. Sua tarefa é
amedrontar as pessoas, mas a família americana que veio morar no castelo
de Canterville se recusa a acreditar em aparições sobrenaturais. Para piorar
as coisas, os gêmeos Listinha e Estrelinha não têm medo de nada. Eles
invertem os papéis e passam a assustar o pobre Fantasma.
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Cidadela de Deus: a saga 
de Canudos

Autor: Martins, Gilberto
Editora: Moderna
Localização: 028.5 V489c Azul

Antônio Dantas, um rapaz de 19 anos, morador do sertão da Bahia, vê pai e
mãe assassinados. Sai atrás dos culpados e fica sabendo que eles se
dirigiram para Belo Monte, a fim de juntar-se aos seguidores de Antônio
Conselheiro, em seu arraial de Canudos. Em outubro de 1896, a Cidadela
de Deus - como Canudos era conhecida - reunia milhares de pessoas
pobres, sem terra, sem ter o que comer, fugindo da seca, sob o comando de
Antônio Conselheiro, um líder carismático e messiânico, partidário da
monarquia.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A prima de um amigo meu
Autor: Gomes, Álvaro Cardoso
Editora: Ática
Localização: 028.5 D448p Azul

Nem tudo são louros na vida de Renato, o jovem "Dom Juan do Tatuapé".
Entediado com o rodízio de namoradas, Renato se apaixona pela mais nova
aluna da escola, Maria Luísa, prima de Felipe, seu melhor amigo.
Percebendo seu interesse por literatura, Renato pede para entrar no seu
grupo de seminário sobre O primo Basílio, de Eça de Queirós, leitura
obrigatória da turma naquele bimestre. O ácido retrato da burguesia lisboeta
no século XIX (com todas as suas contradições e hipocrisias), contido no
livro de Eça, revelará para Renato algo da frivolidade de sua própria vida,
fazendo dele um homem melhor.
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Lua de vinil
Autor: Pilagallo, Oscar
Editora: Seguinte
Localização: 028.5 P637L Azul

Em 1973, a ditadura militar comandava o Brasil. O Pink Floyd lançava o
aguardado disco The Dark Side of the Moon. E Giba passava os dias
jogando futebol de botão com os amigos do prédio, suspirando por Leila,
sua vizinha irreverente e descolada. Ele tentava ignorar o estado grave de
seu pai, internado no hospital, e não sabia que a violência do governo
estava muito mais perto da sua casa na Vila Mariana do que ele imaginava.
Até que, num dia tranquilo de março, ele acaba causando um acidente e se
vê obrigado a lidar com um dilema moral que o fará abandonar a inocência
dos dezesseis anos para sempre.
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A caverna
Autor: Brandão, Toni
Editora: Global
Localização: 028.5 B817c 2. ed. Azul

aio sumiu do mapa, de sua família rica, da namorada tão gata quanto
possessiva, dos amigos... e, o que é pior, Caio sumiu de si mesmo. Tudo
por causa daquela maldita caverna. O garotão não se reconhece mais, não
cabe nas roupas e nem na vida que tinha antes de se meter nessa estranha
e perigosa aventura de onde não consegue voltar. Ele não pode dizer que
os índios não o avisaram ou que o perigoso dono da agência de turismo
ecológico que o garoto contratou não o tenha advertido de que ninguém
consegue sair da caverna igual entrou. Que força tem aquela água? Com o
que está alinhado o magnetismo das pedras de sua formação geológica?
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Correr ou morrer

Autor: Dashner, James
Editora: Vergara & Riba
Localização: 028.5 M476 Azul

Ao acordar dentro de um escuro elevador em movimento, a única coisa que
Thomas consegue lembrar é de seu nome. Sua memória está
completamente apagada. Mas ele não está sozinho. Quando a caixa
metálica chega a seu destino e as portas se abrem, Thomas se vê rodeado
por garotos que o acolhem e o apresentam 'A Clareira', um espaço aberto
cercado por muros gigantescos. Assim como Thomas, nenhum deles sabe
como foi parar ali, nem por quê. Sabem apenas que todas as manhãs as
portas de pedra do Labirinto que os cerca se abrem, e, à noite, se fecham.
E que a cada trinta dias um novo garoto é entregue pelo elevador.
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Vampiratas: coração negro
Autor: Somper, Justin
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 S697 Azul

Piratas e vampiros sempre disputaram lugar na imaginação de crianças,
adolescentes e até mesmo adultos. Mas o inglês Justin Stomper terminou
com a competição entre os personagens criando uma série onde os heróis
são piratas vampiros — ou vampiratas. Divertida e original, a idéia de
Somper ganhou os importantes prêmios Birmingham Book e Solihull John
Lewis Children’s Book. Na coleção Vampiratas, terra firme é artigo quase
inexistente. As calotas polares derreteram e o mundo está sob as águas.
Lendas de estranhas criaturas e embarcações à deriva são tão comuns
quanto velhas canções sobre piratas vampiros que singram os mares em
um navio assombrado.
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Estrela do mal

Autor: Horowitz, Anthony
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 P7421 Azul

Matt sempre soube que não era como os outros. Depois dos
acontecimentos de O Portal do Corvo, ele tem certeza de seus poderes e
sabe que é um dos cinco quatro garotos e uma garota que têm como
missão proteger o mundo da volta dos Antigos. Ele não anda mu.
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O olho do dragão
Autor: Kingsley, Kaza
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 K55e Azul

Erec Rex não é um menino comum: sua família é formada por sua mãe
adotiva e seis irmãos desparelhados, ele tem um olho de vidro que não
combina exatamente com o olho normal, mora em um apartamento tão
minúsculo que dorme do lado da máquina de lavar roupa... Mas, de tudo
que há de estranho sobre Erec, seus pensamentos sombrios com certeza
são o pior. Certa manhã, a mãe de Erec desaparece e um pensamento
sombrio o impulsiona a fazer alguma coisa para encontrá-la. As pistas o
levam até Bethany, a sobrinha de um jornaleiro, que revela ter visto a mãe
dele ser levada por dois homens por uma passagem secreta.
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Vampiratas: demônios do oceano

Autor: Somper, Justin
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 S697 Azul

Os gêmeos Connor e Grace Tormenta foram criados ouvindo os versos
desta velha canção. A história de piratas vampiros que atravessavam os
mares em um navio assombrado costumava acalmá-los nos momentos de
temor. O que os irmãos nunca poderiam imaginar é que existia verdade por
trás da lenda. Mas isso foi antes... Com a morte repentina do pai, que
deixou um veleiro e muitas dívidas, eles devem escolher entre serem
adotados pelo banqueiro da cidade ou irem para o orfanato de Baía Quarto
Crescente. Assustados, decidem fugir e enfrentar o oceano. Mas uma
terrível tempestade afunda o barco e os separa.
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Crônicas dos senhores de castelo: 
o poder verdadeiro

Autor: Brasman, G.
Editora: Verus
Localização: 028.5 B823c Azul

Uma missão, dois Senhores de Castelo e incontáveis perigos.A batalha pelo
Multiverso começa agora! Em um passado longínquo, um conflito épico foi
travado em todo o Multiverso. Para garantir o futuro e o equilíbrio de todos
os reinos, um grupo de combate especial, chamado Senhores de Castelo,
foi criado. Depois de anos de guerras devastadoras, os Senhores de
Castelo conquistaram a vitória e por mais de três milênios zelaram pela
harmonia e pela prosperidade nos quatro quadrantes do Multiverso. Mas a
paz fica ameaçada quando a princesa guerreira Laryssa e seu companheiro
androide tentam reativar a magia ancestral do Globo Negro, um artefato de
grande poder.
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A princesa, o cafajeste e o garoto da fazenda: 
Star Wars: uma nova esperança como você 
nunca viu

Autor: Bracken, Alexandra
Editora: Seguinte
Localização: 028.5 B797s Azul

Ainda que a Aliança Rebelde tenha ganhado algumas batalhas contra o
Império, a esperança está se esgotando. O Império está prestes a revelar a
Estrela da Morte, uma estação bélica capaz de destruir planetas inteiros
num piscar de olhos. Agora, o destino da galáxia está nas mãos de uma
princesa, um cafajeste e um garoto da fazenda. Esta é uma versão de Star
Wars: Uma nova esperança (episódio IV) como você nunca viu. A edição
vem acompanhada de ilustrações incríveis e apresenta a história original a
uma nova geração de leitores, assim como fornece uma perspectiva inédita
para os fiéis fãs da saga.
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Uma canção para Jack

Autor: Bryce, Celia
Editora: Vergara & Riba
Localização: 028.5 B916c Azul

Árvores cresciam em pequenos canteiros, havia bancos de madeira para as
pessoas ficarem sentadas ao sol. Pacientes de robe faziam exatamente
isso. Megan Bright fechou as cortinas com força, se sentindo tola por pensar
em contos de fadas e gatos escalando 12 andares. A silhueta aparecia na
luz que vinha do corredor. Instalados na ala infantil de um hospital, Megan e
Jack vivem um difícil momento de suas vidas e aprendem a compartilhar
seus dias e suas dores. Megan vai precisar do extraordinário otimismo do
garoto para enfrentar o que vêm pela frente e Jack com a presença da
garota, sente seus dias mais doces. Porém... Toda canção de amor tem um
fim...
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Corporação crepúsculo
Autor: Horowitz, Anthony
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 P7421 Azul

Este terceiro volume da série se inicia algumas semanas antes dos
acontecimentos finais de Estrela do Mal. Estamos em Nevada, nos Estados
Unidos. Dois irmãos de 14 anos, Jamie e Scott Tyler, se preparam para
mais uma apresentação como os gêmeos telepatas em um teatro
decadente. Eles nunca conheceram suas origens, mas sempre souberam
possuir poderes extraordinários. Entretanto, quando Scott é seqüestrado
pela sinistra Corporação Crepúsculo, Jamie é acusado de assassinato e fica
sozinho. Até conhecer Alicia, uma mulher cujo filho também fora
seqüestrado e que deseja, acima de tudo, reencontrá-lo.
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Necropolis
Autor: Horowitz, Anthony
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 P7421 Azul

Autor da série Alex Rider, que ganhou adaptação para as telas com o
queridinho das adolescentes Alex Pettyfer no elenco, Anthony Horowitz é
dos escritores mais populares da Inglaterra. Sua nova coleção, O poder dos
Cinco, espécie de Stephen King para crianças, já foi traduzida em mais de
dez línguas e venceu o prestigiado prêmio Lancashire Book para livros
juvenis. Narrativa repleta de ação ininterrupta e eletrizante, chega ao quarto
volume mantendo o frescor da estréia. Em Necropólis, o futuro da
humanidade está em grave risco. A sinistra organização conhecida por
Corporação Crepúsculo está reunindo forças e Os Antigos, como são
chamadas as forças do mal, planejam soltar sua força demoníaca em nosso
mundo.
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A misteriosa sociedade Benedict

Autor: Stewart, Trenton Lee
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 S852m Azul

O poder da mídia e da propaganda e o valor da educação costuram a trama
da divertida — e bem sucedida (na lista do New York Times por 50
semanas) — estréia de Trenton Lee Stewart no universo das histórias
infanto-juvenis. Em meio a muita ação e aventura, A MISTERIOSA
SOCIEDADE BENEDICT trata, ainda, da natureza da amizade, lealdade,
coragem e liderança. Quatro crianças solitárias e tímidas precisam aprender
a confiar umas nas outras e trabalhar juntas para atingir seus objetivos.
Cada uma delas possui um dom único e especial. Nada fantasioso como
poderes sobrenaturais ou habilidades adquiridas através de insetos
radioativos.
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Fablehaven: nas garras da 
praga das sombras

Autor: Mull, Brandon
Editora: Rocco
Localização: 028.5 M958f Azul

No terceiro volume da série Fablehaven, de Brandon Mull, uma praga está à
solta e ameaça transformar criaturas mágicas benignas em perigosos seres
das trevas. Será que Kendra e Seth conseguirão vencer esta corrida contra
o tempo e impedir que as forças do mal levem as criaturas mágicas do
santuário Fablehaven à extinção? Tudo indica que os irmãos têm uma
perigosa jornada pela frente, e precisam tomar muito cuidado ao escolher
seus aliados, pois eles sabem que há um traidor à espreita.
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Poemas escolhidos

Autor: Matos, Gregório de
Editora: Companhia das Letras
Localização: 869.91 M433p 

Coletânea de Gregório de Matos, considerado nosso primeiro grande poeta
e o maior nome da poesia barroca nas Américas portuguesa e espanhola,
ganha nova edição revista pelo organizador, José Miguel Wisnik Gregório
de Matos é, historicamente, o primeiro grande poeta do Brasil. Sua obra,
talvez a mais importante produzida pelo Barroco poético nas Américas
portuguesa e espanhola, conserva ainda hoje grande parte de seu
interesse, por força, sobretudo, da agudeza e do vigor com que o poeta
soube fixar satiricamente, numa linguagem vivaz que já deixa transparecer
o gênio local na exploração de sonoridades africanas e tupis e que, na sua
mordacidade feroz, não recua nem diante da pornografia, a dissolução de
costumes da Bahia do século XVIII. Compartilhar
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Quincas Borba 

Autor: Assis, Machado de
Editora: Ateliê
Localização: 869.93 M1491q

Esta edição de Quincas Borba, um dos principais romances de Machado de
Assis, oferece um texto estabelecido com rigor, segundo o acordo
ortográfico de 1999, e preparado cuidadosamente para proporcionar uma
estimulante experiência de leitura. Em favor do leitor em formação, o texto
recebe notas sobre vocábulos e expressões, bem como informações
culturais: históricas, geográficas, mitológicas, literárias e artísticas. O ensaio
de Jean Pierre Chauvin traz uma visão tão abrangente quanto
compreensiva da fortuna crítica de Quincas Borba e examina aspectos da
forma e do conteúdo da obra, que estimulam a experiência de uma leitura
crítica e prazerosa.
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Claro enigma
Autor: Andrade, Carlos Drummond de
Editora: Companhia das Letras
Localização: 869.91 A553cl

Publicado em 1951, Claro enigma representa um momento especial na obra
de Drummond. Com uma dicção mais clássica, o poeta revisita formas que
haviam sido abandonadas pelo Modernismo (como o soneto, modalidade
que fora motivo de chacota entre as novas gerações literárias), afirma seu
amor pela poesia de Dante e Camões e busca uma forma mais difícil, mas
sem jamais abandonar o lirismo e a agudeza de sua melhor poesia. O livro
abre com a epígrafe do francês Paul Valéry, 'Les evenements m'ennuient”
(Os acontecimentos me entediam). Embora eloquente, a citação não
corresponde perfeitamente à realidade, pois Drummond não vira
completamente as costas para a vida mais pulsante. Pelo contrário: a
experiência aparece em cada verso do livro, ainda que escamoteada por
uma lírica que não se entrega ao fácil graças a uma visão algo desiludida do
tempo e dos homens. Compartilhar
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Angústia
Autor: Ramos, Graciliano
Editora: Record
Localização: 869.93 R175a 54.ed. 

Marco do romance moderno brasileiro, 'Angústia' é a expressão máxima do
embate entre a subjetividade do escritor e a realidade objetiva - que é
sempre opressora, que se revela na figura de um pequeno funcionário e sua
consciência de condenado à mediocridade.
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A relíquia
Autor: Queirós, Eça de
Editora: Ateliê
Localização: 869.3 Q3r

“Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia.” Essa é a
fórmula que Eça de Queirós aplica, em A Relíquia, contra o cientificismo de
sua época. O autor narra a saga de portugueses que, em pleno século XIX,
vão a Jerusalém para resgatar um objeto de tempos bíblicos. Por meio da
ironia e do humor, o romance excede os limites da análise social e instaura
uma imaginação crítica. Na apresentação, Fernando Couto, mestre pela
Unicamp, analisa o cenário social em que Eça viveu e escreveu.
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Mayombe
Autor: Pepetela
Editora: LeYa
Localização: 896 P421m 

A geração da utopia de 1992, acompanha um grupo de jovens que sonhou,
lutou por um país livre e se depara com a realidade de Angola pós-
independência. Com ironia e espírito crítico, o romance revê e confronta os
valores revolucionários expostos em Mayombe com o que foi efetivamente
construído após a vitória do MPLA sobre Portugal.
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O cortiço 
Autor: Azevedo, Aluísio
Editora: Panda Books
Localização: 869.93 A994c

Em algum momento da vida escolar, muitos estudantes brasileiros serão
desafiados com a leitura do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo. Escrito
em 1890, este clássico da literatura brasileira é considerado uma obra-prima
do naturalismo. Por seguir o estilo linguístico vigente na época, o autor se
vale de uma linguagem rebuscada, cheia de palavras difíceis, e isso acaba
atrapalhando a leitura da garotada. E é exatamente para sanar esse
problema que a Panda Books lança esta edição. O texto integral de Aluísio
Azevedo vem acompanhado de explicações, links e notas informativas de
Fátima Mesquita, que traduzem o português de antigamente para aquele
que até o leitor mais preguiçoso é capaz de compreender.
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Minha vida de menina
Autor: Morley, Helena
Editora: Companhia das Letras
Localização: 920 M864m 

Aclamado por escritores como Carlos Drummond de Andrade e João
Guimarães Rosa, analisado a fundo por críticos como Roberto Schwarz e
Alexandre Eulálio, Minha vida de menina é o diário de uma garota de
província do final do século XIX. Publicado pela primeira vez em 1942,
antecipa a voga das histórias do cotidiano ao traçar um retrato vivo e bem-
humorado da vida em Diamantina entre 1893 e 1895. Da estagnação
econômica provocada pelo declínio da mineração ao surgimento de
inúmeras modalidades de trabalho entre a escravidão e o regime salarial, a
pequena Helena Morley (pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant)
compõe um painel multicolorido de um momento histórico singular no Brasil,
ao mesmo tempo em que revela as inquietações típicas de uma
adolescente.
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Sagarana
Autor: Rosa, João Guimarães
Editora: Global
Localização: 869.93 R788s

Sagarana traz cenários e personagens típicos do interior do país, mais
especificamente do sertão de Minas Gerais. Morros, riachos, jagunços,
vaqueiros, bois e cavalos povoam as páginas das estórias magistralmente
construídas por Guimarães Rosa, cuja habilidade para criar enredos e
protagonistas diversos e repletos de detalhes encanta leitores até hoje e
permanece influenciando gerações e gerações de escritores.A linguagem
inventiva de Sagarana é outro aspecto que distinguiria para sempre o autor
no campo da literatura brasileira. Ao mesmo tempo em que incorpora
fragmentos essenciais da oralidade sertaneja, pescando regionalismos e
recuperando antigas expressões de linguagem do sertão, Rosa inova com a
criação de neologismos cuidadosamente lapidados. Compartilhar
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Caminhos cruzados
Autor: Veríssimo, Érico
Editora: Companhia das Letras
Localização: 869.93 V5171ca 

Publicado em 1935, "Caminhos cruzados" é um romance urbano e de
aguda observação social. Tendo como cenário uma Porto Alegre onde já se
confrontavam modernização e miséria, afluência e desencanto, o texto de
Erico Verissimo chocou os leitores de sua época pela exposição realista do
descompasso brasileiro entre as diversas camadas sociais - e ainda hoje
reverbera graças à abordagem narrativa adotada pelo autor. Influenciado
pela técnica de intrigas entrelaçadas e pela ausência de personagem
principal da ficção e sem narrar acontecimentos de vulto, o autor expõe o
nervo da fragilidade humana num painel vivo e eletrizante de um tempo e de
um país em transformação.
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Sermões de Padre Antônio Vieira

Autor: Vieira, Antonio, SJ,
Editora: Núcleo
Localização: 264 V658s 

Num mundo em que a seriedade tem promovido tantas guerras, por que não
brincar para promover a paz?” Com essa questão, Patrício Casco dá o
pontapé inicial em seu pensamento criativo e provocador, que tira partido
das atividades lúdicas para encontrar nelas um antídoto contra a violência
de nossos dias. Neste livro, ele questiona a utilização que é feita dos jogos
nos espaços pedagógicos, sempre igual e hipercompetitiva. Por outro lado,
subverte o significado da prática de jogos e esportes para transformá-las em
oportunidade de encontro e diálogo entre as pessoas. Patricio demonstra
como tanto o jogo quanto a criação se manifestam no caos, ensinando-nos
sua importância para qualquer ação educativa transformadora.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Quarto de despejo
Autor: Jesus, Carolina Maria de
Editora: Ática
Localização: 920 J58q 

O diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus deu origem à este
livro, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A linguagem
simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar
sensível na hora de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou
na comunidade do Canindé, em São Paulo, com três filhos.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O bem-amado
Autor: Gomes, Dias
Editora: Bertrand Brasil
Localização: 869.92 G633be 16. ed. 

O autor, responsável por retumbantes êxitos teatrais e cuja obra tem por
denominador comum a contestação política e social, fornece ao leitor um
irresistível retrato dos costumes da vida de um lugarejo do interior baiano,
ordeiro e pacífico, para inauguração de um cemitério – plataforma política
de seu ambicioso prefeito, Odorico Paraguaçu. O problema: ele precisava
providenciar um morto. Odorico, o Bem-Amado, é a encarnação, em escala
provinciana, de personagens bem mais sinistros da vida política latino-
americana, ditadores, caudilhos, demagogos de todos os tipos, e cujo perfil
ora cômico, ora patético, a rica imaginação do autor delineia de forma
precisa e contundente.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A hora e vez de Augusto Matraga

Autor: Rosa, João Guimarães
Editora: Nova Fronteira
Localização: 869.93 R788h 2.ed. 

Novela primorosa, extraída do livro Sagarana, que expressa a força e o
espírito das terras remotas de Minas Gerais e conta a história da queda de
Nhô Augusto, um homem poderoso em busca de sua redenção a qualquer
custo - 'Para o céu vou, nem que seja a porrete'.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

História do cerco de Lisboa

Autor: Saramago, José
Editora: Folha de São Paulo
Localização: 869.3 S243hi

Publicado originalmente em 1989, esse sexto romance de Saramago
entrelaça duas narrativas. Em alguns momentos, acompanhamos o
cinquentão Raimundo Benvindo Silva, que trabalha como revisor em uma
editora, na Lisboa contemporânea. Em outros instantes, temos a mesma
cidade em 1147, quando foi tomada pelos portugueses, com ajuda dos
cruzados, das mãos dos mouros. As histórias confluem quando Silva,
revisor de currículo irretocável, resolve injustificadamente mudar uma frase
de um livro que ele corrigia, livro esse chamado "História do Cerco de
Lisboa". Onde lia-se que os participantes das Cruzadas auxiliariam os
portugueses nessa batalha ele antepõe, com sua esferográfica, a palavra
"não". "Agora o que o livro passou a dizer é que os cruzados Não auxiliarão
os portugueses a conquistar Lisboa, assim está escrito e portanto passou a
ser verdade", escreve Saramago. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Sonetos de Camões
Autor: Camões, Luis de
Editora: Ateliê
Localização: 869.1 C185sc 

O desejo de plenitude amorosa, as dificuldades existenciais e a injustiça dos
homens estão entre os grandes temas do Renascimento presentes na lírica
de Camões. Ricos em antíteses e metáforas, seus sonetos estão entre as
mais belas expressões literárias da língua portuguesa. A voz reflexiva que
se ergue desses versos produz a elevação do espírito e o entusiasmo
verbal. Esta edição traz os poemas mais representativos do acervo
camoniano, comentados por dois experientes professores de Literatura.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Sobrevivendo no inferno

Autor: Racionais MC's
Editora: Companhia das Letras
Localização: 780 R121s

Na virada para os anos 1990, os Racionais MC’s emergiram como um dos
mais importantes acontecimentos da cultura brasileira. Incensado pela
crítica, o disco Sobrevivendo no inferno vendeu mais de um milhão e meio
de cópias. Agora publicados em livro, precedidos por um texto de
apresentação e intermeados por fotos clássicas e inéditas, os raps dos
Racionais são a imagem mais bem-acabada de uma sociedade que se
tornou humanamente inviável, e uma tentativa radical, esteticamente
brilhante, de sobreviver a ela. “Foi com Sobrevivendo no inferno que a
juventude negra e periférica se formou. Por causa deste disco muita gente
se graduou em autoestima e não entrou para a faculdade do crime.” —
Sérgio Vaz Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A teus pés
Autor: César, Ana Cristina
Editora: Companhia das Letras
Localização: 869.91 C421t

A teus pés é o primeiro e único livro de poemas que Ana Cristina Cesar
lançou em vida por uma editora, em 1982. Além de material inédito, a obra
reunia os três breves volumes que a autora havia publicado entre 1979 e
1980 em edições caseiras: Cenas de abril, Correspondência completa e
Luvas de pelica. Desafiando o conceito de “literatura feminina” e
dissolvendo as fronteiras entre prosa, poesia e ensaio, o eu lírico e o eu
biográfico, Ana logo chamou a atenção de críticos como Heloisa Buarque de
Hollanda e Silviano Santiago. Incluindo uma cronologia da autora, este
clássico contemporâneo que integra Poética, a reunião de sua poesia
completa, volta agora em forma avulsa às mãos do leitor, como foi
idealizado pela autora. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Com amor, Simon 
Autor: Albertalli, Becky
Editora: Intrínseca
Localização: 813 A333c 

Aos 17 anos, Simon Spier aparenta levar uma vida comum, mas sofre por
esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e
amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos
colegas de classe, anônimo, na internet.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Por lugares incríveis
Autor: Niven, Jennifer
Editora: Seguinte
Localização: 813 N734p 

Violet Markey tinha uma vida perfeita, mas todos os seus planos deixam de
fazer sentido quando ela e a irmã sofrem um acidente de carro e apenas
Violet sobrevive. Sentindo-se culpada pelo que aconteceu, a garota se
afasta de todos e tenta descobrir como seguir em frente. Theodore Finch é o
esquisito da escola, perseguido pelos valentões e obrigado a lidar com
longos períodos de depressão, o pai violento e a apatia do resto da família.
Enquanto Violet conta os dias para o fim das aulas, quando poderá ir
embora da cidadezinha onde mora, Finch pesquisa diferentes métodos de
suicídio e imagina se conseguiria levar algum deles adiante. Em uma
dessas tentativas, ele vai parar no alto da torre da escola e, para sua
surpresa, encontra Violet, também prestes a pular. Um ajuda o outro a sair
dali, e essa dupla improvável se une para fazer um trabalho de geografia:
visitar os lugares incríveis do estado onde moram.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Deixe a neve cair
Autor: Green, John
Editora:  Rocco Jovens Leitores
Localização: 813 G796d 

Na noite de Natal, uma tempestade de neve transforma uma pequena
cidade num inusitado refúgio para encontros românticos. Em “Deixe a Neve
Cair”, bem sucedida parceria entre três autores de grande sucesso entre os
jovens, John Green, Lauren Myracle e Maureen Johnson escrevem três
hilários e encantadores contos de amor, com direito a surpreendentes
armadilhas do destino e beijos de tirar o fôlego. E provam que o amor
verdadeiro pode acontecer quando e onde menos se espera.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Caixa de pássaros
Autor: Malerman, Josh
Editora: Intrínseca
Localização: 813 M245c 

Romance de estreia de Josh Malerman, “Caixa de Pássaros” é um thriller
psicológico tenso e aterrorizante, que explora a essência do medo. Uma
história que vai deixar o leitor completamente sem fôlego mesmo depois de
terminar de ler. Basta uma olhadela para desencadear um impulso violento
e incontrolável que acabará em suicídio. Ninguém é imune e ninguém sabe
o que provoca essa reação nas pessoas. Cinco anos depois do surto ter
começado, restaram poucos sobreviventes, entre eles Malorie e dois filhos
pequenos. Ela sonha em fugir para um local onde a família possa ficar em
segurança, mas a viagem que tem pela frente é assustadora: uma decisão
errada e eles morrerão.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Harry Potter e a câmara secreta
Autor: Rowling, J. K
Editora: Rocco
Localização: 028.5 R884hc Azul

Depois de férias aborrecidas na casa dos tios trouxas, está na hora de
Harry Potter voltar a estudar. Coisas acontecem, no entanto, para dificultar o
regresso de Harry. Persistente e astuto, o herói não se deixa intimidar pelos
obstáculos e, com a ajuda dos fiéis amigos Weasley, começa o ano letivo na
Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. As novidades não são poucas.
Novos colegas, novos professores, muitas e boas descobertas e um grande
e perigosos desafio. Alguém ou alguma coisa ameaça a segurança e a
tranquilidade dos membros de Hogwarts.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O sol é para todos
Autor: Lee, Harper
Editora: José Olympio
Localização: 813 L478s 9.ed.

Um livro sobre racismo e injustiça - a história de um advogado que defende
um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados
Unidos dos anos 1930 e enfrenta represálias da comunidade racista. O livro
é narrado pela sensível Scout, filha do advogado. Uma história atemporal
sobre tolerância, perda da inocência e conceito de justiça.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Jogos vorazes
Autor: Collins, Suzanne
Editora: Rocco Jovens Leitores
Localização: 028.5 C713j

Ambientado num futuro sombrio, o livro narra uma luta mortal pela
sobrevivência encenada por crianças e transmitida ao vivo para todos os
habitantes de uma nação construída nas ruínas de um lugar anteriormente
conhecido como Estados Unidos. Com este mote surpreendente e uma
narrativa ágil, Jogos Vorazes já foi traduzido para mais de 30 idiomas e vem
se tornando um crossover, atraindo leitores de diversas faixas etárias.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Como eu era antes de você 
Autor: Moyes, Jojo
Editora: Intrínseca
Localização: 823 M938c 

Aos 26 anos, Louisa Clark não tem muitas ambições. Ela mora com os pais,
a irmã mãe solteira, o sobrinho pequeno e um avô que precisa de cuidados
constantes desde que sofreu um derrame. Trabalha como garçonete num
café, um emprego que não paga muito, mas ajuda nas despesas, e namora
Patrick, um triatleta que não parece interessado nela. Não que ela se
importe. Quando o café fecha as portas, Lou é obrigada a procurar outro
emprego. Sem muitas qualificações, consegue trabalho como cuidadora de
um tetraplégico. Will Traynor, de 35 anos, é inteligente, rico e mal-
humorado. Preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente de moto, o
antes ativo e esportivo Will desconta toda a sua amargura em quem estiver
por perto. Tudo parece pequeno e sem graça para ele, que sabe
exatamente como dar um fim a esse sentimento.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Cidade dos ossos 
Autor: Clare, Cassandra
Editora: Galera Record
Localização: 813 C591 10. ed. 

Um mundo oculto está prestes a ser revelado... Quando Clary decide ir a
Nova York se divertir numa discoteca, nunca poderia imaginar que
testemunharia um assassinato - muito menos um assassinato cometido por
três adolescentes cobertos por tatuagens enigmáticas e brandindo armas
bizarras. Clary sabe que deve chamar a polícia, mas é difícil explicar um
assassinato quando o corpo desaparece e os assassinos são invisíveis para
todos, menos para ela. Tão surpresa quanto assustada, Clary aceita ouvir o
que os jovens têm a dizer... Uma tribo de guerreiros secreta dedicada a
libertar a terra de demônios, os Caçadores das Sombras têm uma missão
em nosso mundo, e Clary pode já estar mais envolvida na história do que
gostaria.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

The 100: os escolhidos
Autor: Morgan, Kass
Editora: Galera Record
Localização: 813 M848 

Desde a terrível guerra nuclear que assolou a Terra, a humanidade passou
a viver em espaçonaves a milhares de quilômetros de seu planeta natal.
Mas com uma população em crescimento e recursos se tornando escassos,
governantes sabem que devem encontrar uma solução. Cem delinquentes
juvenis - considerados gastos inúteis para a sociedade restrita - serão
mandados em uma missão extremamente perigosa - recolonizar a Terra.
Essa poderá ser a segunda chance da vida deles... ou uma missão suicida.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Divergente 
Autor: Roth, Veronica
Editora: Rocco Jovens Leitores
Localização: 028.5 R845 Azul

Numa Chicago futurista, a sociedade se divide em 5 facções: Abnegação,
Amizade, Audácia, Franqueza e Erudição e não pertencer a nenhuma
facção é como ser invisível. Beatrice cresceu na Abnegação, mas o teste de
aptidão por que passam todos os jovens aos 16 anos, numa grande
cerimônia de iniciação que determina a que grupo querem se unir para
passar o resto de suas vidas, revela que ela é, na verdade, uma divergente,
não respondendo às simulações conforme o previsto. A jovem deve então
decidir entre ficar com sua família ou ser quem ela realmente é. E acaba
fazendo uma escolha que surpreende a todos, inclusive a ela mesma, e que
terá desdobramentos sobre sua vida, seu coração e até mesmo sobre a
sociedade supostamente ideal em que vive.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A coisa 
Autor: King, Stephen
Editora: Objetiva
Localização: 813 K54co 

Durante as férias escolares de 1958, em Derry, pacata cidadezinha do
Maine, Bill, Richie, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly aprenderam o real
sentido da amizade, do amor, da confiança e... do medo. O mais profundo e
tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a
Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de
sangue em Derry. Quase trinta anos depois, os amigos voltam a se
encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade. Mike Hanlon,
o único que permanece em Derry, dá o sinal. Precisam unir forças
novamente. A Coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada
com sangue que fizeram quando crianças. Só eles têm a chave do enigma.
Só eles sabem o que se esconde nas entranhas de Derry.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Alice no país das maravilhas
Autor: Alice no país das maravilhas
Editora: Martin Claret
Localização: 028.5 C292a Azul

"Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho" estão aqui juntos,
nesta edição especial “dois em um”, que contempla essas duas narrativas
de literatura infantil, em que o autor propõe ao leitor viajar no imaginário de
Alice, e conhecer diversos lugares e personagens apaixonantes. Essa
leitura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do senso
crítico. Fundamental.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Correr ou morrer 
Autor: Dashner, James
Editora: Vergara & Riba
Localização: 028.5 M476 Azul

Ao acordar dentro de um escuro elevador em movimento, a única coisa que
Thomas consegue lembrar é de seu nome. Sua memória está
completamente apagada. Mas ele não está sozinho. Quando a caixa
metálica chega a seu destino e as portas se abrem, Thomas se vê rodeado
por garotos que o acolhem e o apresentam 'A Clareira', um espaço aberto
cercado por muros gigantescos. Assim como Thomas, nenhum deles sabe
como foi parar ali, nem por quê. Sabem apenas que todas as manhãs as
portas de pedra do Labirinto que os cerca se abrem, e, à noite, se fecham.
E que a cada trinta dias um novo garoto é entregue pelo elevador. Porém,
um fato altera de forma radical a rotina do lugar - chega uma garota, a
primeira enviada à Clareira. E mais surpreendente ainda é a mensagem que
ela traz consigo.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O sol também é uma estrela
Autor: Yoon, Nicola
Editora: Arqueiro
Localização: 813 Y65s 

Natasha: Sou uma garota que acredita na ciência e nos fatos. Não acredito
na sorte. Nem no destino. Muito menos em sonhos que nunca se tornarão
realidade. Não sou o tipo de garota que se apaixona perdidamente por um
garoto bonito que encontra numa rua movimentada de Nova York. Não
quando minha família está a 12 horas de ser deportada para a Jamaica.
Apaixonar-me por ele não pode ser a minha história. Daniel: Sou um bom
filho e um bom aluno. Sempre estive à altura das grandes expectativas dos
meus pais. Nunca me permiti ser o poeta. Nem o sonhador. Mas, quando a
vi, esqueci de tudo isso. Há alguma coisa em Natasha que me faz pensar
que o destino tem algo extraordinário reservado para nós dois. O Universo:
Cada momento de nossas vidas nos trouxe a este instante único. Há um
milhão de futuros diante de nós. Qual deles se tornará realidade?

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

After
Autor: Todd, Anna
Editora: Paralela
Localização: 813 T633a 

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura
Wattpad ao transformar os integrantes da banda One Direction em
personagens de uma história de amor sexy, a série After vira livro e promete
ser o novo fenômeno editorial. No primeiro livro, Tessa, de 18 anos, sai de
casa, onde mora com a mãe, para ir para a faculdade. Até então sua vida se
resumia a estudar e ir ao cinema com o namorado doce que conheceu
ainda criança. No primeiro dia na faculdade, onde ela passa a dividir um
quarto com uma amiga que adora festas, Tessa conhece Hardin, um jovem
rude, tatuado e com piercings que implica com seu jeito de garota certinha.
Logo, no entanto, os dois se envolvem e Tessa, que era virgem, vê sua
sexualidade aflorar. Hardin é inspirado em Harry Styles, um dos membros
do One Direction.

Enviar para colega



PÁGINA INICIAL

Confusões de um garoto
Autor: Barboza, Patrícia
Editora: Verus
Localização: 028.5 B239c 2. ed. Azul

Conheça Zeca nesta divertida história sobre as confusões de um
adolescente. Após as férias de verão, Zeca se olhou no espelho e não
reconheceu o garoto ali refletido. Ele tinha crescido e mudado muito.
Parecia outra pessoa! Estava mais alto, com a voz mais grave, e o que mais
causava espanto: seu repentino sucesso com as garotas! Então veio uma
descoberta bastante confusa: ser adolescente não é nada fácil. Não é mais
criança, mas também não é adulto ainda. E ali, no meio do caminho, um
bocado de coisas novas (e bem estranhas!) passaram a acontecer. Além de
lidar com a nova aparência e a popularidade, algumas perguntas
começaram a provocar confusões na cabeça de Zeca...

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Halo
Autor: Adornetto, Alexandra
Editora: Agir
Localização: 028.5 A241h Azul

Três anjos são enviados à Terra com planos de se misturarem aos humanos
para assegurar a paz e trazer a bondade. Gabriel, o Herói de Deus, um
antigo guerreiro que se disfarça de professor de música; Ivy, serafim
abençoada com poderes de cura; e Bethany, a mais nova e inexperiente do
grupo, enviada como uma jovem estudante para aprender sobre a
humanidade. Após Bethany se encantar com a vida humana, ela começa a
viver todas as experiências de uma adolescente normal, até se apaixonar
por um rapaz e coloca toda a missão em risco. As forças do mal se
aproveitarão dessa situação para pôr seus planos malignos em prática. Um
romance de tirar o fôlego, que responderá a pergunta: será que o amor é
forte o suficiente para vencer as forças do mal?

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Terra de histórias : o feitiço 
do desejo
Autor: Colfer, Chris
Editora: Benvirá
Localização: 028.5 C695t Azul

Os irmãos gêmeos Alex e Conner estão vivendo os piores dias de suas
vidas. Para tentar alegrá-los, no aniversário de 12 anos, a avó os presenteia
com o antigo livro de histórias que o pai costumava ler para eles, quando
crianças, antes de dormir. E a magia volta a tomar conta da vida dos dois -
de verdade! Assim como Alice chegou ao País das Maravilhas após cair
num buraco do coelho, Alex e Conner são sugados pelo livro e vão parar
dentro do mundo dos contos de fadas. Lá, descobrem o que aconteceu com
os personagens após o "E foram felizes para sempre!". Cachinhos
Dourados, por exemplo, é uma fugitiva, Chapeuzinho Vermelho tem seu
próprio reino e Cinderela, agora rainha, está prestes a se tornar mãe.
Mesmo em meio a tantas surpresas, os gêmeos não têm tempo a perder:
precisam voltar para casa antes que o livro se feche e a mãe dê queixa do
desaparecimento deles. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Vampiratas : maré de terror

Autor: Somper, Justin
Editora: Galera Record
Localização: 028.5 S697 3. ed. Azul

As aventuras de Connor e Grace continuam. Depois de ter sido resgatada
do navio Vampirata, Grace está passando uma temporada com seu irmão
sob o comando do capitão Molucco Wrathe. Mas ela não parece muito
satisfeita com isso...Tudo pode acontecer quando Grace descobre que seus
amigos estão em perigo e precisam de sua ajuda.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Rangers ordem dos arqueiros 1

Autor: Flanagan, John
Editora: Fundamento
Localização: 028.5 R196 Azul

Durante a vida inteira, o pequeno e frágil Will sonhou em ser um forte e
bravo guerreiro, como o pai, que ele nunca conheceu. Por isso, ficou
arrasado quando não conseguiu entrar para a Escola de Guerra. A partir
daí, sua vida tomou um rumo inesperado: ele se tornou o aprendiz d...

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Histórias de ninar para garotas 
rebeldes
Autor: Favilli, Elena
Editora: Vergara & Riba
Localização: 028.5 F274h Azul

Cem histórias que provam a força de um coração confiante: o poder de
mudar o mundo.Histórias de ninar para garotas rebeldes é um livro com 100
histórias sobre a vida de 100 mulheres extraordinárias do passado e do
presente, ilustradas por 60 artistas mulheres do mundo inteiro.O projeto foi
pensado por Elena Favilli e Francesca Cavallo, cofundadoras da empresa
de mídia infantil Timbuktu Labs, nos Estados Unidos. O livro conta as
histórias que vão de Frida Kahlo, passando por Elizabeth I, até Serena
Williams e Maya Gabeira; todas ilustradas por artistas do mundo todo.Com
textos que remetem ao estilo de conto de fadas, muitas das histórias
começam com o clássico 'Era uma vez', pois, segundo a própria autora –
Favalli –, a ideia é dar a sensação de um conto de fadas moderno, para
embalar o sono das pequenas antes de dormir.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Gatos guerreiros : na floresta 

Autor: Hunter, Erin
Editora: WMF Martins Fontes
Localização: 028.5 H945g Azul

Esta é a primeira aventura da incrível série Gatos guerreiros (Warriors), que
teve mais de 6 milhões de exemplares vendidos na Europa e nos Estados
Unidos. Gatos guerreiros descreve a saga de quatro clãs de gatos
selvagens que lutam pela sobrevivência numa floresta. Este volume, Gatos
guerreiros: na floresta, conta as aventuras de Ferrugem, um “gatinho de
gente” que, recrutado pelo Clã do Trovão, acaba se mostrando um
verdadeiro guerreiro ao defender com coragem e integridade o clã que o
acolheu.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A lenda dos guardiões
Autor: Lasky, Kathryn
Editora: Fundamento Educacional
Localização: 028.5 L345 Azul

(...) Soren tentou desesperadamente bater as pequenas asas curtas. Inútil!
"Estou morto. Uma corujinha morta. Três semanas fora da casca e a minha
vida termina!", ele pensou. Soren, uma coruja jovem e inteligente, vive na
pacífica Floresta de Tyto. Ele nem desconfia que uma grande e inimaginável
ameaça vai transformar sua vida para sempre. Depois de cair do ninho onde
mora, Soren é sequestrado e levado à sinistra Academia S. Aegolius para
Corujas Órfãs. Lá, ele e outros filhotes são forçados a trabalhar e ficam
expostos à Lua cheia, que os hipnotiza e transforma em seres vazios, sem
lembranças de quem eram. Qualquer reação ou pergunta pode resultar em
terríveis castigos ou até ser fatal!

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

No meio da noite escura tem 
um pé de maravilha! 
Autor: Azevedo, Ricardo
Editora: Ática
Localização: 028.5 A994n

Este belo livro reúne dez contos folclóricos que circulam em nosso
país, recontados e ilustrados por Ricardo Azevedo. Como quem conta
“causos” ao pé do fogo ou na cozinha de uma casa brasileira, em volta
da mesa e tomando café, as histórias são narradas em linguagem
coloquial, próxima ao leitor. Em “Moço bonito imundo”, um rapaz faz
um trato com o Coisa-Ruim concordando em ficar sem se limpar,
enrolado numa capa de pele de animal por sete anos para conseguir,
então, ser livre e rico. “A mulher dourada e o menino careca” fala de
uma criança criada por uma misteriosa mulher encantada que vivia
num castelo escondido embaixo da terra. Ao desobedecer a ordem de
não abrir as arcas guardadas pela mulher dourada, o menino acabou
provocando mudanças irreversíveis em suas vidas.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O menino no espelho 
Autor: Sabino, Fernando
Editora: Record
Localização: 869.93 S116m

Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de
esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda, encostando-a
na minha. Sorrio para ele e ele para mim. Quando volto a olhá-lo no rosto,
vejo assombrado que ele continua a sorrir. Como, se agora estou
absolutamente sério? Um calafrio me corre pela espinha, arrepiado a pele:
há alguém vivo dentro do espelho! Puxo a mão com cuidado, descolando-a
do espelho. Em vez da outra mão se afastar, ela vem para fora, presa à
minha. Recuo um passo, sempre a puxar a figura do espelho, até que ela se
destaque de todo, já dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável,
de carne e osoo, como outro menino exatamente igual a mim...

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Nós matamos o cão tinhoso!

Autor: Honwana, Luís Bernardo
Editora: Kapulana
Localização: 896 H775n

Nós matamos o Cão Tinhoso!, da série “Vozes da África”, de Luís Bernardo
Honwana, é um clássico da literatura moçambicana, lançado em 1964. É
composto por sete contos emocionantes que denunciam a realidade
sufocante vivida pelos trabalhadores colonizados e suas famílias durante a
opressão colonial portuguesa em Moçambique, sendo a maior parte das
narrativas do ponto de vista das crianças. Esta edição também traz o conto
“Rosita, até morrer”, nunca antes publicado em livro.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Eu sou Malala: como uma garota defendeu o 
direito à educação e mudou o mundo

Autor: Yousafzai, Malala
Editora: Seguinte
Localização: 028.5 Y82e Azul

Malala tinha apenas dez anos quando o Talibã tomou conta do vale do
Swat, onde ela vivia com os pais e os irmãos. Ela lutou com todas as forças
por seu direito à educação. E, em 9 de outubro de 2012, quase perdeu a
vida por isso: foi atingida por um tiro na cabeça quando voltava de ônibus
da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Hoje Malala é um
grande exemplo, no mundo todo, do poder do protesto pacífico. Nesta
versão juvenil da sua autobiografia, que virou um best-seller internacional,
ouvimos da própria Malala a incrível história dessa garota que, desde muito
cedo, decidiu mudar o mundo.
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PÁGINA INICIAL

A metamorfose
Autor: Kafka, Franz
Editora: Companhia das Letras
Localização: 891.86 K11m

'A Metamorfose' é a mais célebre novela de Franz Kafka e uma das mais
importantes de toda a história da literatura. O texto coloca o leitor diante de
um caixeiro-viajante - o famoso Gregor Samsa - transformado em inseto
monstruoso. A partir daí, a história é narrada com um realismo inesperado
que associa o inverossímil e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e
cruel na condição humana - tudo no estilo transparente e perfeito desse
mestre inconfundível da ficção universal.
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PÁGINA INICIAL

Mayombe
Autor: Pepetela
Editora: LeYa
Localização: 896 P421m

A geração da utopia de 1992, acompanha um grupo de jovens que sonhou,
lutou por um país livre e se depara com a realidade de Angola pós-
independência. Com ironia e espírito crítico, o romance revê e confronta os
valores revolucionários expostos em Mayombe com o que foi efetivamente
construído após a vitória do MPLA sobre Portugal.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Minha vida de menina
Autor: Morley, Helena
Editora: Companhia das Letras
Localização: 920 M864m

Aclamado por escritores como Carlos Drummond de Andrade e João
Guimarães Rosa, analisado a fundo por críticos como Roberto Schwarz e
Alexandre Eulálio, Minha vida de menina é o diário de uma garota de
província do final do século XIX. Publicado pela primeira vez em 1942,
antecipa a voga das histórias do cotidiano ao traçar um retrato vivo e bem-
humorado da vida em Diamantina entre 1893 e 1895. Da estagnação
econômica provocada pelo declínio da mineração ao surgimento de
inúmeras modalidades de trabalho entre a escravidão e o regime salarial, a
pequena Helena Morley (pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant)
compõe um painel multicolorido de um momento histórico singular no Brasil,
ao mesmo tempo em que revela as inquietações típicas de uma
adolescente.
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PÁGINA INICIAL

A relíquia
Autor: Queirós, Eça de
Editora: Atelie
Localização: 869.3 Q3r 

“Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia.” Essa é a
fórmula que Eça de Queirós aplica, em A Relíquia, contra o cientificismo de
sua época. O autor narra a saga de portugueses que, em pleno século XIX,
vão a Jerusalém para resgatar um objeto de tempos bíblicos. Por meio da
ironia e do humor, o romance excede os limites da análise social e instaura
uma imaginação crítica. Na apresentação, Fernando Couto, mestre pela
Unicamp, analisa o cenário social em que Eça viveu e escreveu.
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PÁGINA INICIAL

A lista de Schindler 
Autor: Keneally, Thomas
Editora: Record
Localização: 823 K33L 8.ed. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o regime nazista enviava
milhares de prisioneiros aos fornos de Auschwitz, o industrial alemão Oskar
Schindler abrigava centenas de judeus em sua fábrica, de onde ele
finalmente os transferia em segurança para a Tchecoslováquia. Um lugar na
lista de Schindler significava a única chance de sobrevivência para um
prisioneiro judeu. Oskar Schindler, o herói do Holocausto, é retratado de
modo inédito e comovente pelo romancista Thomas Keneally, que passou
dois anos entrevistando sobreviventes beneficiados por Schindler em sete
países - Austrália, Israel, Alemanha Ocidental, Áustria, Estados Unidos,
Argentina e Brasil.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca
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PÁGINA INICIAL

Drácula 
Autor: Stoker, Bram
Editora: Penguin Classics Companhia das Letras
Localização: 828.9915 S874d

Publicada em 1897, essa é a história original do vampiro mais famoso do
mundo. Seu autor, o irlandês Bram Stoker, era um funcionário público que,
fascinado com as lendas de vampiros que começaram a se difundir no
século XIX, pesquisou a Transilvânia e suas tradições vampíricas. Acabou
encontrando um personagem que realmente havia existido no século XIII e
que se caracterizava pela extrema crueldade: o príncipe Vlad Drácula ou
Dracul, que torturou e matou 40 mil pessoas, principalmente por empalação.
Bram Stoker apresenta Drácula como descendente de Vlad.
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PÁGINA INICIAL

O morro dos ventos uivantes
Autor: Brontë, Emily
Editora: Martin Claret
Localização: 823 B869m

Único romance escrito por Emily Brontë, "O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES", foi publicado em 1847 e atribuído a um certo “Ellis Bell”. Hoje
considerado um clássico da literatura inglesa, caracterizado como uma
história de amor amaldiçoado e de vingança, e visto como a mais intensa
história de amor já escrita na língua inglesa, recebeu fortes críticas no
século XIX, época em que foi lançado. Um ano antes, as três irmãs Brontë
Charlotte, Emily e Anne haviam publicado uma coletânea de poemas em
nome de “Currer, Ellis e Acton Bell”. Nos círculos literários ingleses era
crença generalizada que as “Irmãs Brontë” e os “Irmãos Bell” fossem as
mesmas pessoas.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca
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PÁGINA INICIAL

O senhor dos aneis : a sociedade 
do anel 
Autor: Tolkien, J. R. R.
Editora: Martins Fontes
Localização: 823 T649s 2.ed.

Numa cidadezinha indolente do Condado, um jovem hobbit é encarregado
de uma imensa tarefa. Deve empreender uma perigosa viagem através da
Terra-média até as fendas da Perdição, e lá destruir o anel do Poder - a
única coisa que impede o domínio maléfico do Senhor Escuro.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca
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PÁGINA INICIAL

Três contos
Autor: Flaubert, Gustave
Editora:  Editora 34
Localização: 843 F587t

Os 'Três contos' de Flaubert são também um dos pontos altos da ficção
francesa do século XIX. Aqui, o leitor encontrará a visão certeira, a riqueza
de recursos e a modernidade da prosa do autor, para quem o realismo
dependia da força imaginativa e do trabalho verbal. O primeiro conto é 'Um
coração simples', em que Flaubert acompanha a biografia rasa de uma
criada fiel e generosa, marcada por perdas sucessivas, até que chega um
papagaio que parece mudar o rumo de sua vida. O segundo conto é 'A
legenda de São Julião Hospitaleiro', que traz um santo medieval que comete
inúmeros crimes. 'Herodíade', o terceiro conto, narra a morte de São João
Batista de uma perspectiva desencantada, como a luta pelo poder.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A flauta mágica
Autor: Rios, Rosana
Editora:  Scipione
Localização: 741.5 R586f

Adaptador: Rosana Rios Autores: Wolfgang Amadeus Mozart e Emanuel
Schikaneder A Flauta Mágica, última ópera composta por Mozart e um dos
seus mais belos trabalhos, aqui adaptada para a linguagem das HQs, conta
a história da poderosa Rainha da Noite, que oferece a mão de sua filha ao
príncipe Tamino, sob a condição de resgatá-la das mãos do malvado
feiticeiro Sarastro. Com a ajuda de uma flauta mágica, Tamino parte então
em busca da princesa. Porém, nessa aventura cheia de perigos, ele acaba
descobrindo que as coisas não são o que parecem.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O aniversário de Asterix e Obelix

Autor: Goscinny
Editora:  Record
Localização: 741.5 A853

Não poderíamos deixar de comemorar os 50 anos de Asterix. Em 1959,
Goscinny e Uderzo se uniram para criar uma certa aldeia de irredutíveis
gauleses e a amizade entre Asterix e Obelix. Agora, 50 anos depois, a turma
faz aniversário e comemora a data com um livro especial e muitos javalis,
menires e romanos derrotados....
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PÁGINA INICIAL

O beijo da morte
Autor: Cony, Carlos Heitor
Editora:  Objetiva
Localização: 869.93 C768b

O título do romance escrito por Carlos Heitor Cony e Anna Lee por si só já
chama a atenção. Na mesa de um amigo de trabalho então, mais ainda. A
partir da indicação do Eduardo Chaves entrei em contato com o mundo
retratado em “O Beijo da Morte”. Ficção misturada com a realidade, a obra
em muitos momentos deixa o leitor sem saber o que foi real e o que não
passou de literatura. Com amplo material jornalístico e informações colhidas
diretamente com as fontes, o livro caminha sempre pela linha tênue entre
ficção e realidade. Enredo – O livro aborda a história das mortes de três
personalidades da história política brasileira – Juscelino Kubitschek, João
Goulart (Jango) e Carlos Lacerda – e como estas mortes poderiam ter sido
executadas pelos líderes do regime militar que comandaram o país por mais
de 20 anos.
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PÁGINA INICIAL

Redemoinho em dia quente
Autor: Arraes, Jarid
Editora:  Alfaguara
Localização: 869.93 A773r

Uma das principais vozes da literatura contemporânea, Jarid Arraes traz um
livro de contos sobre mulheres brasileiras que não se encaixam em padrões
e desafiam expectativas. Escritora conhecida por seus cordéis, Jarid Arraes
estreia no gênero dos contos em Redemoinho em dia quente. Focando nas
mulheres da região do Cariri, no Ceará, os contos de Jarid desafiam
classificações e misturam realismo, fantasia, crítica social e uma
capacidade ímpar de identificar e narrar o cotidiano público e privado das
mulheres. Uma senhora católica encontra uma sacola com pílulas suspeitas
e decide experimentar um barato que a leva até o padre Cícero, uma
lavadeira tenta entender os desejos da filha, uma mototáxi tenta começar
um novo trabalho e enfrenta os desafios que seu gênero representa — Jarid
Arraes narra a vida de mulheres com exatidão, potência e uma voz única na
literatura brasileira contemporânea. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A terra inabitável: uma história 
do futuro

Autor: Wallace-Wells, David
Editora:  Companhia das Letras
Localização: 304.2 W215t 

Best-seller do New York Times, uma reportagem corajosa e desafiadora
sobre os problemas que o século XXI enfrentará por conta do aquecimento
global. É pior, muito pior do que você imagina. O ritmo lento atribuído à
mudança climática é um mito; talvez tão pernicioso quanto aquele que nega
sua existência por completo. Mortes por calor, fome, enchentes, queimadas,
queda da qualidade do ar, desertificação, colapso econômico... Essa é só
uma amostra do que está por vir. E a mudança acontecerá muito rápido. Se
não revolucionarmos por completo o modo como vivem bilhões de seres
humanos, partes extensas do planeta se tornarão inabitáveis, e outras serão
inóspitas, ao fim deste século que vivemos.
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PÁGINA INICIAL

Manual do detetive virtual

Autor: Castilho, Wanderson
Editora: Urbana
Localização: 364.168026 C352m

O autor deste livro argumenta que quanto mais a internet se espalha, mais a
privacidade das pessoas diminui, mostrando casos que desvendou e dando
dicas para que o leitor evite problemas no mundo virtual.
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PÁGINA INICIAL

O retrato de Dorian Gray
Autor: Wilde, Oscar
Editora: Landmark
Localização: 828.9915 W672r

Dorian Gray é um jovem belíssimo, que tem seu retrato pintado por Basil
Hallward. O pintor apresenta Dorian ao Lorde Henry Wotton, que o faz
tomar consciência de sua beleza e do valor de sua juventude e o inicia num
mundo de vícios e desregramento. Apaixonado pela própria imagem e
influenciado pelas palavras de Lorde Henry, Dorian deseja permanecer
eternamente belo e jovem como no retrato. Misteriosamente, seu desejo é
atendido. Conserva sua imagem jovem e inocente, enquanto o retrato
muda, refletindo seu estado real de degeneração.

DVD disponível para empréstimo no balcão da biblioteca
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PÁGINA INICIAL

O sonho do tigre
Autor: Houck, Colleen
Editora: Arqueiro
Localização: 813 H835

Aguardado último livro da série A maldição do tigre, que teve direitos
vendidos para a Paramount Pictures. Colleen Houck já vendeu mais de 700
mil livros pela Editora Arqueiro. Um passado de solidão. Um futuro de
mágoa e abandono. E a possibilidade de mudar tudo, desde o começo.
Com a derrota do feiticeiro Lokesh, só parecia restar ao príncipe Kishan
Rajaram passar a eternidade cumprindo a promessa de proteger a linda e
irascível deusa Durga. Preso no passado, ele sofre depois que seu irmão,
Ren, e Kelsey, a garota que ambos amam, voltam ao presente e começam a
viver o seu “felizes para sempre”. Então, quando o xamã Phet aparece
pedindo sua ajuda para salvar Kelsey, Kishan agarra a oportunidade com
unhas e dentes, disposto a voltar atrás na sua decisão de ficar no passado
e assim mudar seu destino. O tigre negro está prestes a descobrir que
aquilo que parece o fim pode ser apenas um recomeço...
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PÁGINA INICIAL

O mundo de Sofia: romance 
da história da filosofia

Autor: Gaarder, Jostein
Editora: Companhia das Letras
Localização: 839.82 G111m

O livro intitulado O Mundo de Sofia é um romance envolvente que, de forma
natural e didática, introduz a História da Filosofia dando rápidas pinceladas
sobre o seu desenrolar no Ocidente. Levanta as principais questões
estudadas pelos pensadores de todos os tempos, vivo exemplo da
inquietude humana e da instintiva busca por referenciais de conduta: Deus,
o Universo, o Homem, a Sociedade e a História.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Turma da Mônica jovem: 
estilo mangá

Autor: Sousa, Maurício de
Editora: Panini
Localização: 741.5 S725t

Pois é, pessoal... A turma da Mônica cresceu e está aqui, numa nova
aventura em estilo mangá! São 120 páginas com muita ação, humor,
romance e aquele charme que conhecemos muito bem. Estamos num
universo da turma nunca explorado antes, em que veremos suas rotinas
como adolescentes, seus novos medos, incertezas, além das boas
lembranças do passado. São milhares de novas aventuras junto de todos
aqueles que fizeram parte da sua infância.
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PÁGINA INICIAL

Lanterna verde : o fim do medo

Coleção: Os novos 52
Editora: Panini
Localização: 741.5 N945La

Após uma troca de farpas, Hal Jordan finalmente aceita a proposta de
Sinestro e parte junto a seu mais perigoso inimigo - agora novamente um
integrante da tropa dos lanternas verdes - para resgatar o planeta Korungar
das mãos da Tropa Sinestro.
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PÁGINA INICIAL

Brasil em transe : bolsonarismo, 
nova direita e desdemocratização
Autor: Freixo, Adriano de
Editora: Oficina Raquel
Localização: 320 B823

Brasil em Transe: Bolsonarismo, Nova Direita e Desdemocratização é o mais
novo lançamento da Coleção Pensar Político, uma série de obras voltada para o
debate dos grandes temas da agenda política brasileira contemporânea,
coordenada pelo historiador e professor da Universidade Federal Fluminense,
Adriano de Freixo. Organizado pela antropóloga, colunista do The Intercept e
professora da Universidade Federal de Santa Maria, Rosana Pinheiro-Machado,
e pelo próprio coordenador da coleção, Adriano de Freixo, este volume reúne
sete artigos, escritos por professores/as e pesquisadores/as de diferentes
instituições acadêmicas, que em um debate interdisciplinar procuram jogar luz
sobre as causas e consequências dos processos de desdemocratização e
avanço conservador que têm marcado a sociedade brasileira nos últimos anos e
que emergiram de forma mais visível no pós-2013 e ampliaram-se nos anos
seguintes, notadamente após o soft coup de 2016, que afastou a presidenta
Dilma Rousseff e pôs fim ao ciclo de governos petistas. Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Como os animais salvaram 
minha vida
Autor: Mell, Luisa
Editora: Globo Livros
Localização: 920 M524c

Com um instituto que leva seu nome, trabalho reconhecido até
internacionalmente e a admiração de milhares de pessoas, Luisa Mell
passou por um longo e turbulento caminho para chegar até aqui. Nestas
memórias, Luisa conta que levou sua militância à flor da pele, sem se
importar com as piadas que faziam quando aparecia chorando na televisão.
Afirma também que conheceu o inferno quando ficou desempregada, sem
seu programa na TV, sozinha, e caiu em uma depressão profunda. Com
honestidade e sem meias palavras, ela escancara passagens polêmicas de
sua luta pelos animais ao se envolver em brigas com famosos e poderosos.
Ganhou também muito respeito e aliados ao encontrar, nos animais, a
missão de sua vida. Luisa fala da luta contra rodeios, vaquejadas, testes em
animais, maus-tratos e abandono de bichos.
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Guerras infinitas
Autor: Duggan, Gerry
Editora: Marvel
Localização: 741.5 G934

Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Jóias do
Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os
Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças
entre alguns de seus integrantes.
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O castelo de vidro 
Autor: Walls, Jeannette
Editora: Globo
Localização: 920 W215ca

Uma família disfuncional viaja o tempo todo, sem se preocupar com o
futuro. Quando o dinheiro dos pais acaba, Jeanette e o irmão têm que
cuidar de si mesmos, até conseguirem ir embora.
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PÁGINA INICIAL

A rainha do ar e da escuridão
Autor: Clare, Cassandra
Editora: Galera
Localização: 813 A786

Rainha do Ar e da Escuridão é a conclusão épica para outra grande trilogia
do universo de Instrumentos Mortais da autora best-seller Cassandra Clare.
Sangue inocente foi derramado nos degraus do Salão do Conselho, e o
mundo dos Caçadores de Sombras se encontra à beira de uma guerra civil.
Parte da família Blackthorn foge para Los Angeles, em uma tentativa de
descobrir a origem da doença que está acabando com os bruxos. Enquanto
isso, Julian e Emma tomam medidas desesperadas e embarcam em uma
perigosa missão para o Reino das Fadas a fim de recuperar o Volume
Negro dos Mortos. O que encontram é um segredo capaz de destruir o
Mundo das Sombras e abrir um caminho tenebroso para um futuro que
nunca poderiam ter imaginado.
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Numa terra estranha
Autor: Baldwin, James
Editora: Companhia das Letras
Localização: 813 B181n

Numa Terra Estranha, um libelo contra a opressão das convenções sociais.
Livro publicado pela primeira vez em 1963, é a história de homens e
mulheres que lutam para alcançar a dignidade de viver, numa Nova York
fria, dividida, egoísta e sem lugar para o amor. No bairro negro de Harlem, a
agressividade e o ódio do negro pelo branco que também o odeia são
sentimentos renovados a cada dia.
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PÁGINA INICIAL

Os meninos que 
enganavam os nazistas
Autor: Joffo, Joseph
Editora: Vestígio
Localização: 843 J64m

Paris, 1941. O País é ocupado pelo exército nazista e o medo invade as
casas e as ruas francesas. O Poder de Hitler se mostra absoluto e brutal na
França… É durante um dos períodos mais turbulentos da História que a
emocionante narrativa de Joseph e Maurice se desenrola. IRmãos judeus
de 10 e 12 anos de idade, eles perambulam sozinhos pelas estradas,
vivendo experiências surpreendentes, tentando escapar da morte e em
busca da zona livre para ganhar a liberdade. Essa é uma história real,
autobiográfica, cuja espontaneidade, ternura e humor comprovam o triunfo
da humanidade e da empatia nos momentos mais sombrios, quando o
perigo está sempre à espreita...
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PÁGINA INICIAL

Luis Gonzaga: um jovem 
contra todo um mundo
Autor: Botero, Horacio
Editora: Loyola
Localização: 235 B748L

Luís Gonzaga é um dos Santos mais conhecidos porque, como padroeiro
da juventude, tem muitas obras educativas com seu nome.
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PÁGINA INICIAL

O nascimento do cristianismo

Autor: Crossan, John Dominic
Editora: Paulinas
Localização: 230 C951n

Pesquisador do Novo Testamento, consagrado pela ousadia e pela
criatividade, Crossan nos oferece estudo sobre o nascimento do
cristianismo. Quer assim designar o período que vai da morte de Jesus aos
primeiros escritos paulinos. Os discípulos ainda eram considerados judeus
que se distinguiam por seguirem Jesus. 'Nasce assim o cristianismo', cujo
desenvolvimento autônomo vai se dar depois que Paulo; influenciado pelo
pensamento helenístico, sublinha a ressurreição na raiz de um novo modo
de viver, acima de toda distinção de etnia, sexo e classe e passa a se opor
ao judaísmo. A inexistência de documentos datados dos anos 30 e 40
obriga o autor a buscar uma nova metodologia e um novo material.
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E não sobrou nenhum: o caso dos 
dez negrinhos

Autor: Christie, Agatha
Editora: Globo
Localização: 823 C555en 

Dez pessoas diferentes recebem um mesmo convite para passar um fim de
semana na remota Ilha do Soldado. Na primeira noite, após o jantar, elas
ouvem uma voz acusando cada uma de um crime oculto cometido no
passado. Mortes inexplicáveis e inescapáveis então se sucedem. E a cada
convidado eliminado, também desaparece um dos soldadinhos que
enfeitam a mesa de jantar. Quem poderia saber dos dez crimes distintos?
Quem se arvoraria em seu juiz e carrasco? Como escapar da próxima
execução?
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PÁGINA INICIAL

Olam: crônicas de luz e sombras

Autor: Wurlitzer, L. L
Editora: Agathos
Localização: 869.93 W967o

Essa é uma história épica sobre coragem, amor e mistério. Ben, é um jovem
apelidado de “guardião de livros”. Ele trabalha numa espécie de biblioteca
secreta em Havilá, uma pequena cidade de Olam. Foi criado por um homem
misterioso chamado Enosh, um latash, um lapidador que utiliza técnicas
proibidas nas pedras shoham. O grande anseio de Ben sempre foi partir da
pequena Havilá para conhecer Olam e os reinos vizinhos. Aos dezoito anos
essa oportunidade surgiu, porém, do modo que ele jamais desejou. Um
incêndio na biblioteca e o desparecimento de seu mestre o obrigam a partir
numa jornada através da terra de Olam. Acompanhado de seus dois
melhores amigos, Adin e Leannah, ele parte de Havilá antes que todos
descubram o trabalho de seu mestre.
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PÁGINA INICIAL

O soldado
Autor: McNab, Andy
Editora: Galera Record
Localização: 823 M478so

A única esperança do órfão Danny Watts de ter um futuro era ser soldado.
Mas, quando recebe a notícia de que não poderá servir o exército porque
seu avô, que ele nunca chegou a conhecer, era um traidor de guerra, Danny
está disposto a tudo para localizar o homem que arruinou seus planos.
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PÁGINA INICIAL

Eduque a si mesmo e seja feliz

Autor: Azevedo, Eliane
Editora: Ideias & Letras
Localização: 158.1 A994e

Este livro possibilita ao leitor uma viagem interior, para o cultivo da
felicidade que solidifica o sucesso pessoal e social. A obra destinase aos
leitores jovens e adultos que desejam avançar na busca interior da
felicidade, rumo ao amadurecimento da capacidade de amar e de se
relacionar consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com Deus.
Abordando temas relacionados à educação, psicologia, filosofia,
espiritualidade, motivação e liderança, o livro se destina a pais, educadores,
estudantes, líderes, gestores e outros leitores.
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PÁGINA INICIAL

Ponto de fuga
Autor: West, Morris
Editora: Record
Localização: 828.9934 W519po

Saiu de casa de manhã. Beijou a mulher e seguiu até a Quinta Avenida para
tomar um táxi. A partir daí, ninguém soube mais de Larry Lucas, o gênio das
finanças que acabara de fechar um negócio de 5 milhões de doláres para a
empresa do sogro. É Carl, pintor e cunhado do executivo desaparecido
quem sai em seu encalço. A busca o leva à Europa, onde conhece lugares
exóticos, mulheres sensuais, hotéis luxuosos... e o submundo perigoso do
mercado financeiro internacional. Em seu 26º romance, o australiano Morris
West (O advogado do diabo, As sandálias do pescador, Proteu) mostra que
está em plena forma, criando um thriller elaborado como um quadro em
perspectiva: personagens de caráter dúbio e situações ambíguas, como
linhas paralelas que se encontram no Ponto de Fuga.
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PÁGINA INICIAL

Meu professor inesquecível

Organizador: Abramovich, Fanny 
Editora: Editora Gente
Localização: 869.94 M597

Organizado por Fanny Abramovich, o livro reúne textos de onze escritores,
entre os quais Marina Colasanti, Marcos Rey, Ivan Angelo, Ignácio de
Loyola Brandão e Lya Luft, e ilustrações do cartunista Paulo Caruso. Cada
um deles buscou na memória o mestre especial que os fez voltar no tempo.
Os retratos são belos, sensíveis e poéticos. Podem ser do pai contador de
histórias, da mestra que ensinou as primeiras letras, da pessoa escolhida
para dividir sonhos e conquistas ao longo da vida... Nas páginas deste livro,
diz Fanny, "se respira, transpira, pelos poros atravessam saudades de um
ser especial, duma escolha feita, dum caminho encontrado".
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PÁGINA INICIAL

Maria Dorothea: a musa 
revelada
Autor: Sanchèz Ibañes, Alexandre
Editora: Lima
Localização: 920 S462mu

Nesta obra, narra-se o surpreendente drama da adolescente Maria
Dorothea Joaquina de Seixas. Mulher, cuja mítica beleza inspirou o poeta
inconfidente Thomas Antonio Gonzaga a escrever uma das mais
importantes obras literárias em língua portuguesa. Sua história ocorrida em
Vila Rica, capital de Minas Gerais durante o final do século dezoito, teve
como pano de fundo a Inconfidência Mineira. Este estudo concluído em oito
anos de trabalho foi baseado em documentos originais, através dos quais o
autor conseguiu resgatar o mais belo romance colonial brasileiro. A
desconhecida historiografia da enigmática Maria Dorothea, ou melhor, da
musa Marília de Dirceu, é revelada ao público por primeira vez nesta
intrigante e provocadora pesquisa.
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PÁGINA INICIAL

A autobiografia interativa

Autor: Harris, Neil Patrick
Editora: Paralela
Localização: 920 H313

Neil Patrick Harris conquistou o mundo graças ao impagável Barney
Stinson, do seriado How I Met Your Mother, sucesso no Brasil, onde é
exibido pelo canal a cabo Sony. Para o personagem, a vida é sempre
divertida e, como adora repetir, lendária. Este primeiro livro do premiado e
querido ator americano também é. Em vez de contar sua trajetória de
maneira tradicional, Neil Patrick mistura realidade, ficção e muito humor. E o
melhor: é o leitor quem escolhe qual vai ser o rumo da história. Em cada
momento crítico, é o leitor quem decide como a trama vai continuar. Caso
escolha corretamente, Neil Patrick encontrará fama, dinheiro e amor
verdadeiro. Se o leitor fizer a escolha errada, o resultado será miséria,
sofrimento e uma morte horrível com mordidas de piranhas.
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PÁGINA INICIAL

A invenção da América

Autor: O´Gorman, Edmundo
Editora: Editora da Universidade Estadual Paulista
Localização: 970 O34i

Os 500 anos do descobrimento da América, antes que eventos
comemorativos, oferecem uma excelente oportunidade para um balanço e
uma reflexão sobre o significado mais profundo desse acontecimento. E é o
que procura fazer o historiador mexicano Edmundo O' Gorman nesta obra
publicada originalmente em 1958. Trata-se de um trabalho historiográfico da
melhor linhagem e, ao mesmo tempo, um esforço bem logrado de
interpretação e de crítica.
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Renegado - assassin's creed

Autor: Bowden, Oliver
Editora: Galera Record
Localização: 823 A844

1735. Londres. Haytham Kenway foi ensinado a lutar assim que se tornou
capaz de empunhar uma espada. Quando a propriedade da família é
atacada o pai assassinado e a irmã raptada, Haytham defende seu lar da
única maneira que pode: com sangue. Sem família, o menino é treinado por
um misterioso tutor que o transforma num assassino mortal. Consumido
pela sede de vingança, Haytham começa sua jornada em busca de
retaliação. Para alcançar seus objetivos, precisa colocar em prática suas
habilidades em meio ao caos do campo de batalha, não confiando em
ninguém e questionando tudo que aprendeu até então.
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Meu amigo Jesus Cristo

Autor: Husum, Lars
Editora: Gutenberg
Localização: 839.81 H971m

Nikolaj tem apenas 13 anos quando perde os pais em um acidente de carro
na Dinamarca, ficando aos cuidados de sua irmã, Sis, sete anos mais velha.
Com o tempo, o pesado fardo de tomar conta do irmão problemático fica
insuportável, mas ele, mesmo já adulto, não consegue suportar a ideia de
perder a proteção da irmã. E vai a extremos para chamar sua atenção,
colocando em perigo a própria vida e a de quem está à sua volta. Filhos da
maior estrela de rock do país, amada por milhares de fãs, eles recebem
uma grande herança, que os deixa ricos. Mas o dinheiro nunca compensará
a enorme dor da perda. Um dia, abalado, chega em casa e encontra um
desconhecido sentado no sofá. É um motociclista corpulento e barbudo, que
parece imune às ameaças de Nikolaj.
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Numbers: tempo de fuga

Autor: Ward, Rachel
Editora: Moderna
Localização: 823 W262

Desde o dia da morte de sua mãe, Jem passou a saber o que significavam
os números nos rostos de todos ao seu redor - ao olhar nos olhos de uma
pessoa, ela conseguia visualizar a data de sua morte. A vida com esse dom
é bem complicada até conhecer Spider - de repente, seu mundo ganha um
novo brilho. Entretanto, o dia da morte dele está próximo, e durante um
passeio por Londres, Jem prevê uma corrente de eventos que irá separar
suas vidas para sempre.
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PÁGINA INICIAL

Da Rússia, com amor
Autor: Fleming, Ian
Editora: Objetiva
Localização: 823 F597d

Em plena Guerra Fria, cada governo estrangeiro tem um arquivo sobre
James Bond. Mas é a mais alta cúpula do governo soviético que decide que
chegou o momento de agir. Da Turquia aos recantos mais sombrios por trás
da cortina de ferro, no clássico Da Rússia, com amor, Ian Fleming traz o
mais famoso agente secreto britânico em meio ao célebre conflito entre
ocidente e oriente que marcou os pós-guerra. Publicado originalmente em
1957 e adaptado para o cinema em 1963 com o título "Moscou contra 007",
estrelado por Sean Connery e tido como um dos melhores filmes da saga
do agente do MI6, o romance captura a tensão vivida pelos espiões no
período. Sua narrativa conquistou personalidades como o ex-primeiro
ministro britânico Sir Anthony Eden e o ex-presidente americano John F.
Kennedy
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PÁGINA INICIAL

Nove plantas do desejo e 
a flor de estufa
Autor: Berwin, Margot
Editora: Intrínseca
Localização: 813 B553n

A protagonista Lila Nova, redatora de uma agência de publicidade recupera-
se de um divórcio doloroso quando percebe que sua vida é igual à sua
casa: comum, nova e vazia. Mas quando conhece o belo vendedor de
plantas, David Exley, um mundo todo novo se revela, e ela resolve
abandonar seu “mantra pessoal” — nada de animais de estimação, nada de
gente, nada de problemas —, descobre uma nova paixão, compartilhada
pela autora: plantas. Ela embarca numa viagem pelas florestas de Yucatán
atrás de nove plantas místicas que trazem fama, fortuna, imortalidade e
paixão. Sozinha na selva, é obrigada a aprender mais do que possa ter
sonhado sobre si mesma. Uma empolgante viagem sobre amor e
autoconhecimento, Nove plantas do desejo e a flor de estufa alia mistério,
aventura, e excitação, em todos os sentidos possíveis.
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Shinju
Autor: Rowland, Laura Joh
Editora: Best Seller
Localização: 813 R883s

Janeiro de 1689. Os corpos de uma jovem aristocrática e de um artista
plástico são retirados do rio Sumida, em Edo, a cidade que daria origem a
Tóquio e que no século 17 já se apresenta como uma das mais
cosmopolitas do Japão. Estão amarrados um ao outro, caracterizando o
clássico shinju, suicídio de amantes que fazem pacto de morrer juntos. Mas
Sano Ichiro, o yoriki, investigador da polícia, professor e samurai, começa a
suspeitar de homicídio. Ao prosseguir atrás da verdade, acaba descobrindo
uma terrível trama que não apenas envolve a nobreza e as pessoas
poderosas da sociedade como coloca em risco sua vida e a do próprio
xogum. A partir daí, suas habilidades de samurai serão duramente testadas
por inimigos que não admitem obstáculos a seus planos maléficos.
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Solo, alma, sociedade: uma nova 
trindade para o nosso tempo

Autor: Satish Kumar
Editora: Palas Athena
Localização: 261.83 K96s

Satish Kumar elucida a sabedoria oriental para o Ocidente. ELe detalha a
ideia de que cuidar do ambiente natural (Solo), manter o bem-estar pessoal
(Alma), e sustentar valores humanos (Sociedade) são os imperativos morais
de nosso tempo. ESta visão holística se encontra imortalizada nas antigas
filosofias indianas hinduísta, budista e jainista, que foram revisitadas por
Mahatma Gandhi e Rabindranath Tagore. POr sua vez, essas ideias foram
adaptadas para o Ocidente por E. F. SChumacher em seu livro O negócio é
ser pequeno. PAra facilitar a emergência de um novo e sustentável futuro,
precisamos de uma transformação pedagógica que mude o foco do trio
Leitura, Escrita e Aritmética para a educação de Cabeça, Coração e Mãos.
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Teoria crítica
Autor: Rush, Fred
Editora: Ideias & Letras
Localização: 142 T314 2. ed.

A Teoria Crítica é ponto alto e contundente do pensamento filosófico na
atualidade. Com aplicações nas mais diferentes áreas da atividade humana,
contrapõe-se a modelos concorrentes da explicação científica social.
Construída por grandes pensadores, como Horkheimer, Pollock, Neumann,
Marcuse, Adorno, Benjamin, Habermas, Foucault, entre outros, a Teoria
Crítica persiste com relevância no presente e se projeta para o futuro. Na
diversidade de seus proponentes mostram-se ao mesmo tempo a
complexidade das questões e a riqueza dos diferentes enfoques. Esse
volume desdobra os temas mais significativos da Teoria Crítica, de sua
concepção no século XX até os dias de hoje.
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PÁGINA INICIAL

O progresso científico deu 
"tilt"
Autor: Watterson, Bill
Editora: Best Editora Ltda
Localização: 741.5 W344p

Em 'Calvin e Haroldo - O Progresso Científico Deu Tilt - Volume II', os
leitores poderão acompanhar as aventuras de Calvin, um hiperativo garoto
de seis anos cujo maior amigo é o tigre de pelúcia Haroldo - que ganha vida
quando não existe nenhum adulto por perto. Ao lado das fantasias e
brincadeiras da dupla, surgem questões sobre política, cultura, sociedade e
a relação de Calvin com seus pais, colegas e professores.
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O código da superação: uma 
fascinante jornada além da conquista

Autor: Tejon Megido, José Luiz
Editora: Editora Gente
Localização: 158.1 T266c

O autor nos leva em uma fascinante jornada para encontrar o código da
superação. Em uma viagem real, ele vai até as ruínas de Tel Megiddo, em
Israel, o lugar do apocalipse bíblico. E é no fim do mundo que ele nos
mostra como descobrir essa poderosa chave, que nos faz perceber que é
possível transformar infortúnios, desamparos, dores, opressão e morte em
possibilidades de alegria e celebração, pois a vida é um projeto de alegria e
felicidade.
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Uma história não contada: a 
história das idéias sobre o aborto 
na Igreja Católica

Autor: Hurst, Jane
Editora: Católicas pelo Direito de Decidir
Localização: 241.6976 H966u 4. ed.

Jane Hurst percorre a história das idéias sobre o aborto na Igreja católica ao
longo dos séculos. Revela, de forma simples, a complexidade e a
diversidade de opiniões que existem em torno dos diversos aspectos do
tema: qual seria o momento do desenvolvimento do embrião em que este se
transforma num ser humano (homonização); em que momento se
estabelece a unidade entre mente e corpo, quando se constitui a natureza
do ser humano; e a relação que existe entre a sexualidade e a condenação
do aborto.
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PÁGINA INICIAL

A iniciação
Autor: Smith, L. J.
Editora: Galera Record
Localização: 813 C578

Fenômeno editorial absoluto, L.J. Smith tomou o universo pop juvenil de
assalto com uma série calcada em luz e trevas, amor e redenção. Uma
trama atemporal onde um personagem ambíguo tenta seduzir o
personagem principal à escuridão, mas acaba sendo ele próprio a renascer
para a luz. Com mais de meio milhão de exemplares vendidos apenas no
Brasil, Diários do vampiro ganhou, ainda, adaptação para as telinhas em
série estrelada por Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev.E a
parceria Smith/televisão deu tão certo, que agora ganha novo reforço:
Círculo Secreto, que estréia em setembro pelo canal CW, união de CBS,
Paramount e Warner Brothers. A série é baseada na trilogia homônima da
autora, que chega simultaneamente às livrarias brasileiras pela Galera.
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Angola Janga: uma história 
de Palmares
Autor: D'Salete, Marcelo
Editora: Veneta
Localização: 741.5 D441a

Angola Janga, “pequena Angola” ou, como dizem os livros de história,
Palmares. Por mais de cem anos, foi como um reino africano dentro da
América do Sul. E, apesar do nome, não tão pequeno: Macaco, a capital de
Angola Janga, tinha uma população equivalente a das maiores cidades
brasileiras da época. Formada no fim do século XVI, em Pernambuco, a
partir dos mocambos criados por fugitivos da escravidão, Angola Janga
cresceu, organizou-se e resistiu aos ataques dos militares holandeses e das
forças coloniais portuguesas.
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O que acontece quando 
um homem cai do céu
Autor: Arimah, Lesley Nneka
Editora: Kapulana
Localização: 896 A699q

Coletânea de doze contos, da escritora Lesley Nneka Arimah, nascida no
Reino Unido ecriada na Nigéria. São histórias contadas majoritariamente de
uma perspectiva feminina, e trazem questões como maternidade e relação
mãe/filha, amadurecimento, feminilidade e violência. Autora vencedora do
Kirkus Prize 2017.
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Memória por correspondência

Autor: Reyes, Emma
Editora: Companhia das Letras
Localização:  868.9936 R457m

Em 23 cartas enviadas entre 1969 e 1997 a seu amigo e confidente Germán
Arciniegas, a artista plástica Emma Reyes relata as adversidades que viveu
durante sua infância na Colômbia. Emma era filha ilegítima e, nesta
autobiografia epistolar, conta desde suas lembranças mais antigas até o
momento em que deixou o convento onde passou sua juventude, sem ao
menos saber ler. Estes textos não só expõem um belíssimo relato pessoal,
mas também descrevem o contexto da sociedade colombiana na década de
1930. Emma Reyes foi vítima de uma sociedade hipócrita e do mundo
sombrio das comunidades religiosas, mas isso não impediu que ela
construísse uma reconhecida carreira artística na França quando adulta.
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A evolução de Mara Dyer

Autor: Hodkin, Michelle
Editora: Galera Record
Localização: 813 H689e

A aguardada continuação de A Desconstrução de Mara Dyer As misteriosas
e perigosas habilidades de Mara continuam a evoluir. Ela sabe que não está
louca e agora precisa se prender desesperadamente à sanidade. Mara sabe
que é tudo real: pode matar com um simples pensamento, assim como
Noah pode curar com apenas um toque e que Jude, o ex-namorado morto
por ela, está realmente de volta. Mas para descobrir suas intenções, deve
evitar uma internação em um hospital psiquiátrico. Confusa com as paredes
se fechando e ruindo ao seu redor, ela deve aprender a usar seu poder.
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Outros jeitos de usar a boca

Autor: Kaur, Rupi
Editora: Planeta
Localização: 811 K21o

Maior best-seller de poesia dos últimos anos, agora em edição limitada com
capa dura, bilíngue e com prefácio inédito da autora Outros jeitos de usar a
boca é um livro de poemas sobre a sobrevivência, o amor, o sexo, o abuso,
o trauma, a perda e a feminilidade. O volume é dividido em quatro partes, e
cada uma delas serve a um propósito diferente. Lida com uma dor diferente.
Cura uma mágoa diferente. Outros jeitos de usar a boca transporta o leitor
por uma jornada pelos momentos mais amargos da vida e encontra uma
maneira de tirar delicadeza deles.
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Numbers 2: o caos 
Autor: Ward, Rachel
Editora: Moderna
Localização: 823 W262n

Como sua mãe antes dele, Adam vê números – datas de mortes nos olhos
das pessoas. Já é difícil o bastante ter que viver com esse terrível dom, mas
a vida está prestes a ficar ainda mais dura...Adam vê que todos ao seu
redor têm a mesma data: 1º de janeiro de 2027. Algo muito grande vai
acontecer. Algo ruim. Mas o que é? E o que ele pode fazer a respeito? Você
não pode perder este, que é o segundo livro da trilogia que já é sucesso em
vários países!
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Empirismo e subjetividade: ensaio 
sobre a natureza humana segunde 
Hume

Autor: Deleuze, Gilles
Editora: Editora 34
Localização: 192 D348e

Primeiro livro publicado por Gilles Deleuze (1953), Empirismo e
subjetividade transcende sua contribuição para a história da filosofia ao
analisar a questão do empirismo - e portanto, da diferença -, a partir da
recuperação da obra (até então relegada pela crítica kantiana) do filósofo
escocês David Hume (1711-1776).

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Orange is the new black

Autor: Kerman, Piper
Editora: Intrínseca
Localização: 365.4 K39o

Quando era jovem, tudo o que Piper Kerman queria era viver novas
experiências, conhecer pessoas diferentes e descobrir o que fazer com o
diploma recém-adquirido da prestigiosa Smith College. Anos depois, com
um bom emprego e prestes a se casar, ela recebe uma visita inesperada: a
polícia. Piper estava sendo intimada para responder por envolvimento com
o tráfico internacional de drogas. A acusação era verdadeira: recém-
formada, Piper teve um caso com uma traficante glamorosa que a
convenceu a levar uma maleta de dinheiro para a Europa. Sua aventura
pelo submundo do crime voltou à tona no dia em que a polícia bateu à porta
dela.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Meu nome é vermelho
Autor: Pamuk, Orhan
Editora: Companhia das Letras
Localização: 894.35 P186

'Meu nome é Vermelho' alia narrativa policial, uma história de amor proibida
e reflexões sobre as culturas do Ocidente e do Oriente. A trama se passa
em Istambul, no fim do século XVI. Para comemorar o primeiro milênio da
Hégira (a fuga de Maomé para Meca), o sultão encomenda um livro para
demonstrar a riqueza do Império Otomano. Para provar a superioridade do
mundo islâmico, porém, as imagens devem ser feitas com técnicas de
perspectiva da Itália renascentista. As intenções secretas do sultão logo dão
margem a especulações, desencadeando uma onda de intrigas, fortalecida
pelo assassinato de um dos artistas que trabalhava no livro.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

As aventuras de Tintim: 
Tintim no Tibete

Autor: Hergé
Editora: Difusão Verbo
Localização: 741.5 H545ti

Catástrofe aérea no Nepal. Catmandu, 10. Acabamos de saber que o DC-3
da linha Patna-Catmandu, do qual n~çao havia notícias desde segunda-feira
passada e que fora considerado perdido, se esmagou no maciço de
Gosainthan. [...]

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Robinson Crusoé
Autor: Lemoine, Christophe
Editora: L&PM
Localização:  741.5 C614r

Grandes Clássicos em Quadrinhos - Robinson Crusoé Romance escrito por
Daniel Defoe e publicado originalmente em 1719 no Reino Unido. Epistolar,
confessional e didático em seu tom, a obra é a autobiografia fictícia do
personagem-título, um náufrago que passou 28 anos em uma remota ilha
tropical próxima a Trinidad, encontrando canibais, cativos e revoltosos antes
de ser resgatado. O livro foi originalmente publicado na forma de folhetins
em The Daily Post, sendo o primeiro romance-folhetim. Realizada com o
apoio da UNESCO e em colaboração com a Federação Internacional dos
Professores de Literatura, esta coleção reúne adaptações dos romances
mais famosos de grandes escritores.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Criação imperfeita: cosmo, vida e 
código oculto da natureza

Autor: Gleiser, Marcelo
Editora: Record
Localização: 520 G557c 3. ed.

Gleiser, um dos grandes cientistas da atualidade, desmonta o maior mito da
ciência e da filosofia ocidentais: o de que a Natureza é regida pela
perfeição. O físico brasileiro radicado nos EUA também contesta o discurso
dos ateístas radicais, como Richard Dawkins, mostrando que a ciência não
prova a inexistência de Deus.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A história do universo para 
quem tem pressa

Autor: Stuart, Colin
Editora: Valentina
Localização: 523.1 S929h

Os grandes mistérios e maravilhas do céu noturno sempre nos fascinaram,
intrigaram e divertiram, desde os primeiros passos na Terra. Hoje,
continuamos nos esforçando para entender o nosso lugar no cosmos. O
século 20 foi palco de importantes e assombrosas descobertas sobre o
nosso próprio planeta, o sistema solar, as estrelas e as galáxias. Contudo,
ainda buscamos respostas para inúmeras questões - O que é matéria
escura? Estamos sozinhos no universo? É possível viajar no tempo? -, e
essa busca nos proporciona uma valiosa compreensão da vastidão e das
infinitas possibilidades do espaço universal que ainda estamos por
descobrir.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Batman: silêncio

Autor: Loeb, Jeph
Editora: Panini
Localização: 741.5 G766b

Com a publicação de SILÊNCIO, as aventuras da revista mensal do
Cavaleiro das Trevas foram revigoradas por dois dos maiores talentos
criativos da indústria dos quadrinhos: JEPH LOEB e JIM LEE. JEPH LOEB
é o autor de inúmeros sucessos, como Batman: o Longo Dia das Bruxas,
Superman: As Quatro Estações, Batman: Vitória Sombria, Homem-Aranha:
Azul, Mulher-Gato: Cidade Eterna, entre outros. JIM LEE é o aclamado
desenhista que revolucionou a indústria dos quadrinhos nos anos noventa,
quando foi o responsável pelo estouro de vendas da revista X-Men e,
posteriormente, quando se tornou um dos fundadores da Image Comics.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Superman: o último filho

Autor: Johns, Geoff
Editora: Eaglemoss
Localização: 741.5 G766s

Superman fica maravilhado quando uma nave kryptoniana cai no meio de
metrópolis. Em seu interior, ele traz um garto kryptoniano com todos os
poderes do Superman. O homem de aço está determinado a proteger a
criança e criá-la como se fosse um flho, mas as autoridades estão
preocupadas.....

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Rum: diário de um jornalista bêbado

Autor: Thompson, Hunter S.
Editora: L&PM
Localização: 813 T472r

Há quem ache o jornalismo uma profissão glamurosa e divertida. Não é o
caso de Hunter S. Thompson. E ele fez questão de jogar um balde de rum
com gelo em cima dessa idéia, ao contar a história de em repórter norte-
americano que tenta viver e trabalhar em Porto Rico. "Rum" é a primeira
experiência de Thompson na ficção. Mostra que seu trabalho vai além
daquilo que ele mesmo inventou: o jornalismo gonzo - mistura de literatura,
reportagem investigativa e contracultura. Embora os personagens
continuem sendo jornalistas fora de controle, neste livro tudo foi
obsessivamente planejado e estruturado, ao contrário do freestyle dos
textos gonzo.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Deus salve a rainha: reminiscências de 
um cavaleiro real

Autor: Ferreira, Marcelo
Editora: Design Editora
Localização: 869.93 F383d

Esse romance fala de um Lord inglês, um nobre britânico, com direito a
castelos, armaduras, cavalos, duelos e toda pompa que sua condição
carrega, mas fala também de um homem contemporâneo, vivendo num
mundo urbano, e matando diariamente todos os dragões que lhe
atravessam o caminho.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Clarice na cabeceira: romances

Autor: Lispector, Clarice
Editora: Rocco
Localização: 869.93 L771r

Clarice Lispector escreveu nove romances. 'Clarice na Cabeceira -
Romances' reúne não apenas fragmentos dessas obras, mas histórias que
buscam revelar a busca pelo que está 'atrás de detrás do pensamento'.
Antes de cada texto, o organizador da coletânea, José Castello, faz uma
síntese do romance em questão e do momento vivido por Clarice ao
escrevê-lo.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

A memória do mar
Autor: Hosseini, Khaled
Editora: Globo Livros
Localização: 892.7 H829m

Novo livro de Khaled Hosseini, autor do best-seller O caçador de pipas, A
memória do mar é uma prece de amor e esperança com tradução de Pedro
Bial. Um pai embala o filho enquanto contempla a noite em uma praia, à
espera do amanhecer que trará o barco que os levará a uma nova vida do
outro lado do Mediterrâneo. O homem conta para o menino sobre as
lembranças da Síria de sua infância, um país encantador que foi destruído
pela guerra, obrigando não apenas aquela pequena família, mas milhares
de outras, a juntar todos os seus pertences e embarcar rumo ao
desconhecido.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Os vestígios do dia: seguido de 
"depois do anoitecer"
Autor: Ishiguro, Kazuo
Editora: Companhia das Letras
Localização: 895.6 I79v

Neste livro do ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 2017, o mordomo
Stevens, já próximo da velhice, rememora as três décadas dedicadas à
casa de um distinto nobre britânico, lord Darlington, hoje ocupada por um
milionário norte-americano. Por insistência do novo patrão, Stevens sai de
férias em viagem pelo interior da Inglaterra. O mordomo vai ao encontro de
miss Kenton, antiga companheira de trabalho, hoje mrs. Benn. No caminho,
recorda passagens da vida de lord Darlington e reflete sobre o papel dos
mordomos na história britânica. Num estilo contido, o narrador-protagonista
acaba por revelar aspectos sombrios da trajetória política do ex-patrão,
simpatizante do nazismo, ao mesmo tempo que deixa escapar sentimentos
pessoais em relação a miss Kenton, reprimidos durante anos.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Quando eu cresci
Autor: Paquet, Pierre
Editora: Ática
Localização: 741.5 P219q 

Pepe tem 11 anos, e sua tendência a aprontar umas e outras é tão grande
quanto a sua imaginação. Um dia, voltando da escola, ele compra
bombinhas e as esconde na mochila, para que a mãe nada perceba até que
ele chegue ao quarto. Pepe, no entanto, tem seu caminho interrompido por
um estranho fenômeno: a estátua do menino Jesus, em um altarzinho da
sala, começa a se mover. Fascinado pelo que acaba de presenciar, o
menino cruza a parede atrás do pequeno ser misterioso, descobrindo assim
um mundo novo e surpreendente, povoado pelas mais estranhas criaturas,
que o ajudarão na árdua tarefa de crescer, por bem ou por mal.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Paixão Índia: a verdadeira história 
da princesa de Kapurthala.

Autor: Moro, Javier
Editora: Planeta do Brasil
Localização: 863 M867p

Com mais de 300 mil exemplares vendidos somente na Espanha, Paixão
Índia encanta os leitores com a história de Anita Delgado, a jovem bailarina
andaluza que se transformou em princesa na Índia. Anita era apenas uma
bailarina quando um marajá indiano se apaixonou por ela, construiu um
palácio e a transformou em princesa, mas não em sua única mulher. Na
Índia colonial do início do século XX, Anita e o rajá de Kapurthala viveram
uma história de amor que provocou um inevitável choque cultural entre
oriente e ocidente, mundos, na época, com costumes completamente
diferentes.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

Meus romances de cordel

Autor: Haurélio, Marco
Editora: Global
Localização: 398.5 H375m

O livro Meus romances de cordel reúne sete histórias – O herói da
montanha, Presepadas de Chicó e as astúcias de João Grilo, História de
Belisfronte, o filho do pescador, A briga do major Ramiro com o Diabo, A
história da Moura torta, Os três conselhos sagrados e Galopando o cavalo
Pensamento.

Compartilhar



PÁGINA INICIAL

O orangotango marxista
Autor: Paiva, Marcelo Rubens
Editora: Alfaguara
Localização: 869.93 P149o

Neste livro bem-humorado, Marcelo Rubens Paiva lança um olhar irônico
sobre nossa própria sociedade e aborda uma questão fundamental: o que
nos torna humanos. O personagem desta história não é humano, mas é
próximo de nós. Ele é um orangotango, mas não um orangotango qualquer.
Capturado numa selva no Bornéu, separado da mãe ainda criança, foi
enviado a um laboratório no interior de São Paulo, onde teve seus
comportamentos estudados por uma tímida bióloga. Primeiro, aprendeu os
princípios da linguagem de sinais. Depois, aprendeu a ler, à noite, sem que
seus vizinhos de cela, ou os humanos ao seu redor, se dessem conta disso.
Tomou conhecimento dos grandes filósofos.
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PÁGINA INICIAL

Nascido numa droga de dia: como iluminar e 
enfrentar o lado sombrio do zodíaco

Autor: Dixon-Cooper, Hazel
Editora: Pensamento
Localização: 133 D621n

Neste livro perversamente engraçado, a autora deixa de lado a astrologia
açucarada e explora o lado desajustado do Universo. Se você quer
conhecer o seu avesso, a coisa real, o pior de cada signo, então não
procure mais. A autora ridiculariza mitos, revela as falhas e examina as
virtudes dúbias de cada um dos signos solares. Descubra como usar o seu
pestinha interior para levar a melhor sobre os espertos, passar a perna nos
especuladores e vencer as intermináveis artimanhas que os apaixonados
inventam. Aprenda a lidar com aquelas pessoas perturbadas que você
encontra todo o dia.
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PÁGINA INICIAL

O milagre da manhã
Autor: Elrod, Hal
Editora: Bestseller
Localização: 158.1 E48m

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos
— antes das 8 horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar
cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as nossas habilidades. O
milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais
imaginados, tanto na vida pessoal quanto profissional. A mudança de
hábitos e a nova rotina matinal proposta por Hal vai proporcionar melhorias
significativas na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, nas finanças, na
espiritualidade ou quaisquer outras áreas que necessitem ser aprimoradas.
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PÁGINA INICIAL

Reinações de Narizinho 

Autor: Lobato, Monteiro
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização:  028.5 L796rc Amarelo 1

Reinações de Narizinho é o primeiro de uma série de livros que abriria as
porteiras do Sítio do Picapau Amarelo para os pequenos leitores do Brasil.
Com seu universo único e encantador, as aventuras que Narizinho,
Pedrinho, Emília e tantos outros personagens vivem nos arredores do Sítio
e no Reino das Águas Claras marcaram a história da literatura brasileira e
consagraram Monteiro Lobato como o grande nome de nossa literatura
infantojuvenil.



PÁGINA INICIAL

Judy Moody e a moeda da sorte

Autor: McDonald, Megan
Editora: Salamandra
Localização:  028.5 J93 Amarelo 8

Judy Moody está em uma maré de sorte. Desde que a vovó Luísa deu a ela
uma moeda amassada, Judy não parou de se dar bem. Com toda certeza
absoluta, Judy é a garota mais sortuda de todas! Bom, pelo menos até o
momento em que a sua moeda da sorte tem um acidente infeliz. De repente
é adeus, amuletinho querido. Prazer, calamidade! Será que a sorte de Judy
foi embora de vez pelo vaso sanitário?



PÁGINA INICIAL

A casa na árvore com 39 andares

Autor: Griffiths, Andy
Editora: Fundamento
Localização:  028.5 G855casa Amarelo 1

Os amigos Andy e Terry moram numa árvore. Isto é, numa casa na árvore.
Isto é, numa casa na árvore com 39 andares! Incrível!! E desta vez a vida
dos dois não poderia estar melhor! Terry criou a melhor invenção da história
do mundo todo- uma máquina Era uma Vez, que escreve e ilustra livros por
conta própria! Assim, Andy e Terry não precisam se preocupar em entregar
um livro para o sr. Nariz Grande e têm todo o tempo livre para pular na
cama elástica mais alta do mundo, assar marshmallows em um vulcão ativo,
nadar em uma cascata de chocolate, brincar com bebês dinossauros, lutar
com O Trombador (que é um elefante boxeador) e visitar uma terra feita só
de queijo.



PÁGINA INICIAL

Saiba mais com a Turma da Mônica : 
sobre como se faz um filme

Autor: Sousa, Maurício de
Editora: Panini
Localização:  028.5 S725csf Verde 20

Oiê! Sabia que fazer cinema dá um trabalhão e tem muito profissionais
envolvidos? Que tal descobrir um pouco como cada um trabalha e o
resultado final que faz a gente sorrir, chorar e vibrar ao assistir a um filme ?
Então, luzes, câmera, ação e boa diversão! Edição especial celebrando o
filme Turma da Mônica Laços.



PÁGINA INICIAL

Minecraft : guia de construção

Autor: Needler, Matthew
Editora: Abril
Localização:  028.5 S243n Verde 6

Não há nada que não possa ser construído em Minecraft, mas, com tantas
possibilidades, por onde começar? E como você poderá igualar seu talento
criativo ao dos experts? O Guia de Construção oficial de Minecraft está
cheio de dicas e instruções passo a passo apresentados pelo time de
mestres construtores FyreUK. Você aprenderá a criar casas, pontes, navios,
ilhas flutuantes e montanhas-russas que deixarão os outros jogadores de
queixo caído. Confira ainda alguns dos mais incríveis feitos da comunidade
para alimentar a sua própria criatividade. Você será um mestre construtor
antes do que imagina!



PÁGINA INICIAL

O dia do rei dragão
Autor: Osborne, Mary
Editora: Farol
Localização:  028.5 O81di Verde 23

Quem seria capaz de queimar livros? A Casa da Árvore Mágica leva João e
Aninha para a China Antiga. Lá, um poderoso imperador chamado Rei
Dragão deu ordens para que todos os livros fossem queimados. Será que
João e Aninha conseguirão salvar pelo menos um livro? Ou serão
capturados pelos soldados do imperador?



PÁGINA INICIAL

Férias sob o vulcão 
Autor: Osborne, Mary
Editora: Farol
Localização:  028.5 O81f Verde 5

Quem quer passar as próximas férias perto de um vulcão? João e Aninha
vão viver essa aventura quando a Casa da Árvore Mágica levá-los para a
época do Império Romano. Eles chegam a Pompeia exatamente no dia em
que a cidade vai ser destruída. Agora João e Aninha têm de correr contra o
tempo para encontrar uma biblioteca antiga antes que a cidade fique
reduzida a cinzas!



PÁGINA INICIAL

Diário de Minecraft : o conto do 
mundo do Nether e seus dragões
Autor: Degaspery, André
Editora: Universo dos Livros
Localização:  028.5 D317d Verde 6

Conheça a primeira e emocionante batalha para libertar a espécie humana
do mundo do Nether! Nesta batalha decisiva para o futuro da humanidade,
Velho Steve, o maior cavaleiro da história do mundo do Minecraft, contou
com a ajuda de seus amigos para enfrentar os temíveis dragões do Nether.
Junte-se ao decidido Lucas em uma aventura que conta como ele saiu de
sua vila e se tornou aprendiz do valente Velho Steve! Será que Lucas será
capaz de se tornar um cavaleiro algum dia? Será que o Reino do Nether
está seguro nas mãos dos demônios que controlam os dragões do Nether?
O que será o misterioso Elmo do Nether, que dá força aos dragões?



PÁGINA INICIAL

Barbie : quero ser veterinária

Autor: Woods, Freya
Editora: Fundamento
Localização:  028.5 W894b Verde 24

Cuidar de um zoológico é coisa séria: é preciso alimentar os animais, dar
banho neles e cuidar para que estejam sempre felizes. A Barbie e suas
amigas terão que fazer todas essas tarefas para mostrar que podem ser
veterinárias - mas elas também vão se divertir de montão na companhia dos
golfinhos, pássaros, coalas e outros simpáticos bichinhos! Venha curtir essa
história!



PÁGINA INICIAL

Guia do aprendiz em Minecraft

Autor: Pellett, Matthew
Editora: Universo dos Livros
Localização:  028.5 G943 Verde 6

Este guia ensina as habilidades essenciais ao player que quer se aventurar
no mundo de Minecraft: o funcionamento do game, suas modalidades,
biomas, recursos, criaturas, poções e - CUIDADO! - como enfrentar a
primeira noite no modo Survival. Acumule recursos, construa um abrigo e
vença os terríveis monstros que surgem no cair da noite de Minecraft. Após
resistir e se tornar um aventureiro iniciante de Minecraft, explore os limites
de sua criatividade realizando construções, criando animais e plantas,
preparando poções, forjando equipamentos e armas e, finalmente,
conhecendo outros players para jogar on-line e interagir nos servidores do
mundo inteiro.



PÁGINA INICIAL

Frozen : Elsa
Autor: Chagas, Natália
Editora: Vergara & Riba Editoras
Localização:  028.5 C433f Laranja 8

Com esses livrinhos especiais, meninas e meninos vão se encantar com as
histórias dos personagens Disney. Saiba mais sobre a encantadora história
dos personagens de Frozen, uma aventura congelante com estes livros.
Anna, Elsa, Olaf e Kristoff vão contar tudo para você!



PÁGINA INICIAL

Reinações de Monteiro 
Lobato: uma biografia
Autor: Lobato, Monteiro
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização:  028.5 L191r Amarelo 3

Com um tom leve e divertido, esta é uma biografia completa de Monteiro
Lobato para crianças. Nesta edição ricamente ilustrada, os leitores vão
conhecer a vida do maior autor brasileiro de literatura infantil a partir de seu
próprio relato. E se Monteiro Lobato resolvesse contar sua história para as
crianças de hoje em dia? Descobriríamos como Narizinho, Emília, Pedrinho,
Dona Benta, Tia Nastácia e tantos outros personagens do Sítio do Picapau
Amarelo foram criados? Essa é a proposta deste livro, escrito por Marisa
Lajolo e Lilia Moritz Schwarcz, que dão voz ao próprio Lobato. Narrado em
primeira pessoa, o editor, empreendedor, escritor e fazendeiro conta sua
vida às crianças e não foge das questões polêmicas relacionadas a ele.



PÁGINA INICIAL

O homem-cão : um conto de 
dois gatinhos
Autor: Pilkey, Dav
Editora: Companhia das Letras
Localização:  028.5 P639hcd Amarelo 7

O HomemCão é um superherói muito valente e com um coração enorme,
mas que sempre se mete em cãofusão! E no terceiro volume da série do
criador de Capitão Cueca, a situação não poderia ser diferente. Quando o
oficial Rocha e seu cachorro Greg sofrem um acidente, o único jeito de os
dois sobreviverem é fundindo a cabeça do cão com o corpo do policial — e
é assim que nasce o HomemCão, o melhor policial da cidade! Mas ele ainda
está aprimorando suas habilidades no trabalho.Pepê, o gato, seu maior
inimigo, resolve criar um clone dele mesmo para ter o maior parceiro de
crimes de todos os tempos — e acabar de vez com o HomemCão!



PÁGINA INICIAL

Frank Einstein : e o eletrodedo

Autor: Scieszka, Jon
Editora: Intrínseca
Localização: 028.5 S416f Amarelo 1

No segundo livro da série, Frank está trabalhando em uma versão
melhorada da invenção de Nikola Tesla, o "eletrodedo", um dispositivo que
pode fornecer energia solar de graça para a cidade. Mas isso não está nos
planos de T. Edison, que deseja controlar toda a eletricidade de Midville
monopolizando as fontes de energia e ficar ainda mais rico. Em uma corrida
contra o tempo, Frank e seus amigos são os únicos que podem impedir
Edison e seu astuto chimpanzé, o sr. Chimp! Autor de diversos livros
infantis, Jon Scieszka inova com uma divertida série para crianças que
envolve ficção e assuntos de ciência. A série, em capa dura e totalmente
ilustrada, aborda temas como energia, geologia, astronomia e fisiologia
humana.



PÁGINA INICIAL

Otolina e a raposa Roxa
Autor: Riddell, Chris
Editora: Galera Junior
Localização: 028.5 R543or Amarelo 1

Otolina está de volta em Otolina e a Raposa Roxa, a quarta aventura da
série do autor vencedor do Children's Laureate O estilo único de Chris
Riddell, divertido e cheio de trocadilhos, agrada todos os leitores a partir dos
10 anos de idade. Suas ilustrações em preto e branco – nesse volume
decoradas com detalhes roxos – são parte integrante do texto de uma forma
inteligente deixando a leitura divertida e instigante. Nessa aventura os dois
encontram a enigmática Raposa Roxa, que os convida para um safári
noturno.



PÁGINA INICIAL

Diário de uma garota nada popular

Autor: Russell, Rachel Renée
Editora: Verus
Localização: 028.5 R966d Amarelo 8

É aniversário da Nikki no volume 13 da série best-seller Diário de uma
Garota Nada Popular! Nikki e suas melhores amigas, Chloe e Zoey, estão
planejando uma festa de proporções épicas! Só tem um problema: a mãe
dela disse que não vai liberar a grana necessária para que a festa aconteça.
Nikki está pronta para cancelar os planos, mas algumas reviravoltas do
destino podem tirar essa decisão de suas mãos, e a ajuda acaba vindo da
pessoa que ela menos espera. De um jeito ou de outro, este será um
aniversário que a Nikki nunca vai esquecer!



PÁGINA INICIAL

Mini Larousse dos dinossauros

Autor: Salerno, Silvana (tradutora)
Editora: Larousse Júnior
Localização:  028.5 M665d Laranja 7

Quem não quer saber tudo sobre os dinossauros, os animais mais
extraordinários de todos os tempos? Este livro apresenta uma história
completa desses gigantes que viveram na Terra há 150 milhões de anos!
Alguns eram quase do tamanho de um campo de futebol; outros, pequenos
como um lobo... E todos desapareceram há 65 milhões de anos. Descubra
aqui como isso aconteceu.



PÁGINA INICIAL

Poeminhas da terra
Autor: Leite, Márcia
Editora: Pulo do Gato
Localização:  028.5 L533po Laranja 15

Hora de comer, hora de brincar, hora de colher, hora de pescar, hora de
festejar, hora de contemplar são alguns dos temas explorados nestes
sonoros poemas sobre o cotidiano da vida na aldeia. Os versos curtos e
sonoros compostos por palavras de origem tupi, associados às poéticas
ilustrações evocam uma profunda harmonia entre os seres e a natureza,
fazendo com que "Poeminhas da terra" aproxime o leitor da cultura dos
povos indígenas por meio do olhar infantil presente no texto e nas imagens.



PÁGINA INICIAL

Eu não consigo para de soluçar

Autor: Child, Lauren
Editora: Ática
Localização: 028.5 C536es Verde 11

A Lola e sua amiga Lotta vão cantar no concerto da escola. O problema é
que a Lola não para de soluçar. Ela tenta de tudo - leva susto, bebe água
com o copo de cabeça para baixo, bate na cabeça e esfrega a barriga ao
mesmo tempo, diz 'ahhhh' por um tempão, deita de costas e balança as
pernas no ar. De repente, ela percebe que o soluço foi embora... ufa! Mas,
bem na hora do espetáculo, ele volta! Como resolver esse muito
extremamente grande?



PÁGINA INICIAL

Coisa de menina
Autor: Ferrari, Pri
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização: 028.5 F375co Verde 31a

O que é coisa de menina? Oras, isso é algo que toda menina (e todo
menino) deveria saber muito bem. Afinal, é na infância que a gente percebe
que não existe regra e que todo mundo pode tudo: tem menino que gosta de
brincar de casinha, tem menina que gosta de construir foguete. Por que,
então, temos que nos adaptar a certos padrões de comportamento? Por que
ainda dizem por aí que certas coisas não são apropriadas para mulheres?
Este livro é para todos aqueles que acreditam na liberdade como a melhor
escolha — e que têm certeza que meninas fizeram, fazem e farão muito
mais.



PÁGINA INICIAL

Faz muito tempo
Autor: Rocha, Ruth
Editora: Salamandra
Localização:  028.5 R672faz Verde 23

Há muito tempo, ninguém sabia o que havia pra lá do mar. Até que homens
e meninos, Pedros e Pedrinhos criaram coragem e puseram-se a caminho,
rumo a lugares distantes e misteriosos.



PÁGINA INICIAL

Mais de 200 super piadas e charadas

Editora: Ciranda Cultural
Localização:  028.5 M231pi Verde 6

Rir é sempre bom, e é melhor ainda quando outras pessoas riem junto com
você. Encontre aqui as melhores piadas e charadas para fazer seus amigos
e familiares darem boas gargalhadas!



PÁGINA INICIAL

A floresta e o estrangeiro
Autor: Martins, Alberto
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização:  028.5 M386fl Verde 22

Alberto Martins, poeta e artista plástico, reuniu neste livro desenhos e
guaches de um grande pintor: Lasar Segall. NAscido em 1885, na Rússia,
em 1923 Segall radicou-se em São Paulo, onde morreu em 1957. Quando
se transferiu para cá, deu a seus quadros cores mais fortes, "para captar a
luz dos trópicos e fixar os novos tipos humanos na paisagem"; depois de
conhecer a região de Campos do Jordão, incorporou à sua obra "as curvas
das montanhas e as retas das araucárias".



PÁGINA INICIAL

Guardians of the galaxy: a origem 
dos guardiões da galáxia

Autor: Palacios, Tomas
Editora: Abril
Localização:  028.5 P153g Amarelo 7

O universo é vasto e belo... E nele vivem tanto o bem quanto o mal. E às
vezes... o mal aparece procurando briga. É aí que um grupo de heróis se
apresenta para salvar o dia. Estes heróis são... Os Guardiões da Galáxia.



PÁGINA INICIAL

Como o criador fez surgir o homem na 
Terra: e outras histórias da tradição Zulu

Autor: Zambê, Júlio d‘
Editora: Mundo Mirim
Localização: 028.5 Z23c Verde 23

Mistério e fantasia compõem as lendas da tradição Zulu narradas neste
livro. As histórias despertam a imaginação e a sensibilidade da criança para
a relação do homem com a natureza. O traço e as cores das ilustrações
conferem grande expressividade às narrativas sul-africanas.



PÁGINA INICIAL

Química crepitante

Autor: Parker, Steve
Editora: Ciranda Cultural
Localização: 028.5 R449q Verde 16

Aprenda sobre o empolgante mundo dos átomos e das matérias e como os
usamos todos os dias. Repleto de imagens fascinantes, fatos incríveis e
várias ilustrações, QUÍMICA CREPITANTE é um ótimo livro para aspirantes
a químicos que querem entender essa incrível área de conhecimento.



PÁGINA INICIAL

João e o pé de feijão

Autor: Ho, Renata Siqueira Tufano (tradutora)
Editora: Melhoramentos
Localização:  028.5 J62pj Laranja 6

'João pegou os feijões e foi para casa. Veja o que eu consegui! - gritou
mostrando as mãos cheias de feijões para a mãe. Isso foi tudo o que
conseguiu pela preciosa vaca? - a mulher agarrou o grão e jogou pela
janela.' Saiba como se desenrola essa divertida história e monte a sua
própria encenação de 'João e o Pé de Feijão' com os 4 graciosos dedoches!



PÁGINA INICIAL

Hoje
Autor: Montanari, Eva
Editora: Jujuba
Localização:  028.5 M764h Laranja 20b

'Como você amanheceu hoje? E o que fazer com as situações que
aparecem durante o dia e nos chateiam? O livro 'Hoje', da ilustradora e
escritora Eva Montanari, nos leva a essas inquietações reais e propõe
soluções oníricas que nos fazem sorrir a cada virar de páginas. . '



PÁGINA INICIAL

Os três porquinhos: livro 
pop-up

Tradutora: Silva, Érica Diana da 
Editora: Ciranda Cultural
Localização:  028.5 T796por Laranja 6

Casas feitas de palha e gravetos não demoram muito tempo para serem
construídas, mas elas não resistem aos sopros e bufadas do lobo mau. Esta
é uma versão do clássico conto de fadas com ilustrações e pop-ups.



PÁGINA INICIAL

Pinóquio

Autor: Razzaboni, Laura
Editora: Nova Leitura
Localização:  028.5 R278pi Laranja 6

Contos de fadas e fábulas que ensinam, divertem e entretêm, trazendo um
mundo mágico de sonhos e de pequenos ensinamentos para a vida toda.



PÁGINA INICIAL

Como apavorar os monstros?

Autor: LeBlanc, Catherine
Editora: V & R Editora
Localização:  028.5 L445c Laranja 19

Você alguma vez já se fez esta pergunta? Há muitas espécies de monstros:
grandes, pequenos, os que babam, os que pinicam e os que fazem barulhos
esquisitos... Este divertido livro vai te mostrar como escapar e espantar
esses grandalhões, mas eles são bem menos assustadores do que
parecem!



PÁGINA INICIAL

Histórias de 5 minutos 

Autor: Belli, Roberto
Editora: Todolivro
Localização:  028.5 B443h Laranja 6

A mamãe e o papai - ou ambos, juntos - podem compartilhar com seus
filhos momentos de agradável leitura, proporcionados pelas bonitas e
consagradas histórias deste livro colorido e lindamente ilustrado. São cinco
minutos de histórias diárias para embalar os sonhos de nossos pequenos,
transportando-os para um mundo mágico, onde tudo pode acontecer. Com
16 Histórias- A Pequena Vendedora de Fósforos; As Viagens de Gulliver;
Cachinhos Dourados e os Três Ursos; João e o pé de feijão; O Burro e a
Pele de Leão; O Flautista de Hamelin; O Livro da Selva; O Mágico de Oz; O
Patinho Feio; O Pequeno Polegar; O Soldadinho de Chumbo; Os Cisnes
Selvagens; Os Músicos de Bremen; Pinóquio...



PÁGINA INICIAL

Barbazul
Autor: López, Anabella
Editora: Aletria
Localização:  028.5 L864b Verde 10

Barba Azul é um conto clássico recontado pelo francês Charles Perrault e
publicado pela primeira vez sob o título “La barbe-bleue”, no livro Les
Contes de ma mère l’Oye (Contos da Mamãe Gansa), em 1697. Nesta
edição da Aletria, a autora e ilustradora argentina Anabella López faz uma
releitura da obra de Perrault. De acordo com a autora, trata-se de “uma
escolha estética inspirada pela energia animalesca do personagem,
transmutado em entidade bicho-homem”. Por isso, o nome do personagem
foi alterado para Barbazul. Ao criar a cena das esposas enterradas de
Barbazul, colocando para cada corpo uma rosa vermelha, Anabella nos
emociona e homenageia as mulheres vítimas de violência neste mundo.



PÁGINA INICIAL

Todas as cores de Malu

Autor: Mont'Alverne, Rosana de
Editora: Aletria
Localização:  028.5 M763t Verde 2

Pretinha, magrelinha, olhinhos arregalados, Malu foi parar em uma casa
enorme, cheia de pessoas branquinhas, branquinhas. Desde muito cedo,
Malu aprendeu que as cores pintavam gente, coisas, plantas e animais. Até
sentimentos, para ela, tinham cores. Uma noite, Malu acordou gritando e viu
seu quarto todo vermelho. Sentia muito frio...Começava ali o maior desafio
da vida de Malu. Esta é a 3ª obra infantil da contadora de histórias e editora
da Aletria Rosana Mont'Alverne. O livro é ilustrado com muita delicadeza
pelo premiado ilustrador Maurizio Manzo.



PÁGINA INICIAL

Saiba mais sobre atividade física: 
com a Turma da Mônica

Autor: Sousa, Maurício de
Editora: Panini
Localização:  028.5 S725sat Verde 20

A Turma conta tudo sobre atividade física. Aqui você vai saber a importância
da atividade física no nosso dia a dia e os seus benefícios!



PÁGINA INICIAL

Vovó, leia para mim!

Tradutor: Nuno, Fernando 
Editora: Girassol
Localização:  028.5 V973 Verde 10

É hora das histórias da vovó! São vários personagens encantadores,
reunidos neste lindo livro que vem recheado com 25 histórias clássicas
como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Ideal para ser lido
em voz alta, num momento de muito carinho e diversão para a vovó e os
netos!



PÁGINA INICIAL

A outra história de cachinhos 
dourados
Autor: Alphen, Jean-Claude R.
Editora: Salamandra
Localização:  028.5 A456o Verde 10

Uma família de ursos que morava no meio da floresta ficou muito brava
quando entrou em casa e descobriu que alguém tinha feito a maior bagunça
lá dentro: comeu o mingau, quebrou a cadeira e ainda desarrumou as
camas. Imagine, então, como eles ficaram ainda mais furiosos quando
viram que a menina Cachinhos Dourados continuava lá, depois de tudo o
que tinha aprontado, e dormia folgadamente na cama do Pequeno Urso! Só
que essa Cachinhos Dourados é um pouco diferente... Será que você já leu
essa história antes?



PÁGINA INICIAL

Histórias da terra e do céu: 
lendas indígenas do Brasil
Autor: Tufano, Douglas
Editora: Moderna
Localização:  028.5 T914h Verde 23

Como surgiu o mundo e tudo o que há nele - seres humanos, animais,
árvores, montanhas? Como surgiram os astros que vemos no Céu? Para
responder a essas perguntas, os povos indígenas do Brasil criaram um
fascinante conjunto de histórias mitológicas. Neste livro, você vai encontrar
algumas delas. São histórias que contam a origem da vitória-régia, da
mandioca, das pedras preciosas que há em muitos rios do Brasil. Contam
também como surgiu o pássaro uirapuru e a constelação do Sete-Estrelo.
Ler essas histórias é entrar no mundo mágico e poético criado pelos índios
e conhecer a riqueza da criatividade artística desses povos que ajudaram a
enriquecer a cultura brasileira.



PÁGINA INICIAL

Histórias fantásticas: 
o cão e o osso

Editora: Ciranda Cultural
Localização:  028.5 H673ca Laranja 11

Tobi era um cãozinho muito alegre, mas que não dividia nada com ninguém
e adorava cobiçar as coisas alheias. Certo dia, enquanto procurava um
lugar seguro para enterrar seu osso, ele teve uma grande surpresa e
aprendeu a importância de praticar o desapego dos bens materiais.
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