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SUGESTÕES DE LEITURAS PARA AS FÉRIAS

Viagem ao Centro da Terra
Autor: Júlio Verne
Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco
Editoras: FTD ou Moderna
Interdisciplinaridade: Ciências e Geografia

Viagem ao Centro da Terra é um clássico da literatura científica de Júlio Verne. Essa obra foi
traduzida e adaptada por Walcyr Carrasco e foi publicada pelas editoras FTD e Moderna. Além
da versão impressa, a editora Moderna também disponibiliza o livro digital, na
versão epub, disponível para compra no aplicativo da editora. Essa leitura permite ao aluno
aprofundar o conhecimento sobre a formação do nosso planeta e, ainda, explorá-lo com fantasia
e imaginação.

Os Livros de Sayuri
Autora: Lúcia Hiratsuka
Editora: SM
Essa obra conta a história de uma criança que enfrenta muitos desafios para
aprender a ler e a escrever: devido à guerra, as escolas foram fechadas e seus pais (imigrantes
japoneses) decidem esconder os livros. A narrativa traz, a partir de um olhar infantil, a
descoberta do mundo da escrita e sua importância na vida das pessoas.

Invenção de Hugo Cabret, A
autor: selznick, brian
tradutor: bagno, marcos
editora: sm editora
Hugo Cabret é um menino órfão que vive escondido na central de trem de Paris dos anos 1930.
Esgueirando-se por passagens secretas, Hugo cuida dos gigantescos relógios do lugar - escuta
seus compassos, observa os enormes ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das
máquinas. A sobrevivência de Hugo depende do anonimato - ele tenta se manter invisível porque
guarda um incrível segredo, que é posto em risco quando o severo dono da loja de brinquedos da
estação e sua afilhada cruzam o caminho do garoto. Um desenho enigmático, um caderno
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valioso, uma chave roubada e um homem mecânico estão no centro desta história, que, narrada
por texto e imagens, procura misturar elementos dos quadrinhos e do cinema.

Eu, detetive – O enigma do quadro roubado
Autor: Stella Carr
Editora: Moderna

Eu, Detetive é um livro com uma abordagem diferente dos livros policiais
juvenis, pois dá ao leitor um mapa, uma série de suspeitos e situações e pede
para que ele desenvolva um final e aponte um culpado. A história base é a
seguinte - durante a estreia do novo museu da cidade de Catatingapora será exibida a mais nova
e radical obra do genial artista plástico Valdemir Portinanti Daqui. No lançamento, quatro
jovens, Rita, Rapa, Miúdo e Eu (o leitor), juntam-se a uma multidão exótica, entre eles o recémeleito prefeito, o antigo prefeito, o próprio Valdemir, o arquiteto do museu, o diretor do museu,
uma atriz de teatro etc. Quando a cortina desce e a hora de mostrar a obra chega, as luzes se
apagam e, minutos depois, quando volta, se descobre que a obra sumiu. A partir daqui é missão
dos leitores irem juntando uma série de pistas, com o intuito de desenvolver o seu final e ver se
este se parece com o final que as autoras pensaram.

Assassinato na literatura infantil
Autor: João Carlos Marinho
Editora: Global
A mãe do Gordo funda uma Sociedade Cultural com sede no bairro de Vila
Madalena, que é uma região intelectual da cidade de São Paulo, e oferece o troféu
Visconde de Sabugosa para o escritor que fizer o melhor livro infantil. Além do
troféu, o vencedor (ou vencedora) receberá cem mil dólares oferecidos pelo pai do Gordo. Um
júri de seis intelectuais vai decidir entre os cinco escritores finalistas quem levará o troféu e o
dinheiro. (...) Os cinco escritores finalistas, cada um com a sua torcida, estão muito nervosos. O
que acontecerá depois?

A cama que sonhava
Autor: Carlos Queiroz Telles
Editora: Moderna
O menino Tonico mora na praia de Caravelas, num casarão herdado de sua
família açoriana, que ali se instalou em 1730. Agora, dois séculos e meio depois, o
pai de Tonico pode perder a propriedade para um banco. O menino desconfia que
por trás do negócio estão os descendentes de um famoso pirata francês que teria
escondido seu tesouro naquela região. Procurando uma pista, Tonico vai ao
porão, onde acaba dormindo numa cama encantada, que o leva de volta ao passado.
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O fantasma de Canterville e outros contos
Autor: Oscar Wilde
Editora: Coleção Reencontro – Scipione
Esta coletânea reúne uma novela e três contos. Uma família americana vai
morar na Inglaterra e instala-se em um castelo assombrado, onde tudo pode
acontecer.

O rapto do garoto de ouro
Autor: Marcos Rey
Editora: Global
O rapto do garoto de ouro traz a história de um cantor que é raptado antes de
show e dois jovens detetives são chamados para resolver o caso. Para isso, se
envolvem com os mais estranhos tipos de moradores do Bexiga, bairro da região
central de São Paulo.

O segredo da Plataforma 13
Autor: Eva Ibbotson
Editora: Rocco
Em 1983, a rainha teve um bebê e ficou encantada com o filho. Quando estava
com três meses de idade, o bebê desapareceu. Durante nove anos o povo ficou
de luto, as sereias choraram nos rochedos e os estudantes contavam os dias
que teriam de passar até o príncipe ser trazido de volta. Debaixo da plataforma
13, na estação de trens Encruzilhada dos Reis, existe uma porta secreta que se
abre apenas a cada nove anos. Por lá, quatro figuras misteriosas vão passar,
encarregadas de encontrar o pequeno príncipe desaparecido.

Alice no País das Maravilhas
Autor: Lewis Carroll
Tradutor: Nicolau Sevcenko
Editora: Naify Cosac
O livro conta a história das aventuras de Alice, que ao cair numa toca de coelho,
chega a um lugar povoado por criaturas que misturam características humanas
e fantásticas e lhe apresentam enigmas.
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Nariz de vidro
Autor: Mário Quintana
Editora: Moderna
Pois, é poesia
Vários autores
Editora: Global

Onde já se viu?
Autor: Tatiana Belinky
Editora: Abril
Este livro é como uma caixinha de surpresas que você vai abrindo aos poucos. De
dentro vão saindo histórias tão contagiantes que não dá para parar de ler. Tem a do
amiguinho invisível que a gente pensa que está aqui, mas está lá. A da mãe que dá
bronca no filho quando ele tira 10 nas provas. Tem marmanjo dando o maior vexame na cadeira da
dentista. Até história de pescador tem. Em 33 histórias, entre crônicas e contos populares de diversas
culturas, Tatiana Belinky diverte e emociona o leitor, com uma surpresa atrás da outra.
Vinte mil léguas submarinas
Autor: Júlio Verne
Editora: FTD
O aparecimento de uma criatura desconhecida nos mares provoca preocupação e
curiosidade. Uma expedição parte em busca de respostas, é atacada e três homens
são lançados ao mar. Aronnax, Conseil e Ned Land acabam sendo resgatados pelo
suposto monstro, que descobrem tratar-se de um submarino. Seu comandante, o
capitão Nemo, salva-os da morte, mas quer torná-los prisioneiros para sempre.
Professor de história natural, Aronnax fica fascinado com as maravilhas do fundo
do mar.

As aventuras de Odisseu
Autor: Homero
Adapt. Hugh Lupton e Daniel Morden
Editora: Martins Fontes
Interdisciplinaridade: História e Artes
Depois que a cidade de Troia foi destruída e o rei Menelau recuperou sua esposa, a bela Helena, os reis
da Grécia partiram de volta para casa. Mas as aventuras do herói grego Odisseu não terminaram. A
viagem de volta à ilha de Ítaca, sua terra natal, levou dez anos, durante os quais ele enfrentou a violência
dos Ciclopes, foi vítima da ira do deus Posêidon, resistiu ao canto sedutor das sereias e quase sucumbiu
à magia da encantadora Circe.

