


3Um Projeto de Leitura na Escola

MAGIA DE LER  é um projeto educacional 
focado na formação de leitores e que apoia as escolas no acesso ao mundo da 
literatura. Isso significa possibilitar aos alunos desenvolver competências 
e o gosto pela leitura, aos professores aprofundar conhecimentos em 
práticas didáticas de leitura, e às famílias, uma maior interação com a 
cultura escrita.

O Projeto Educacional MAGIA DE LER auxilia na criação de condições 
para que a leitura ocorra em contextos muito significativos para os 
alunos, por meio do contato com uma variedade de textos e ilustrações 
de qualidade, seus autores e diversos gêneros literários.

PARA O ALUNO

• Contém 4 obras literárias por ano de escolaridade
 (de 02 anos da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental);

• Contém um livro para a família;

• Fichas de leitura de cada obra.

A seleção dos livros levou em consideração cada ano de escolaridade 
dos leitores, prezando a qualidade literária, o apuro das ilustrações, a 
variedade de gêneros e autores. Assim, os alunos vão conhecendo autores, 
temas e personagens, o que possibilita a reflexão e amplia a construção 
de sentidos em suas leituras, criando assim o seu percurso leitor.
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e a Casa
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Cantigas, 
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Versos
(Volume 1)
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O
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Paulo Tatit
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Estêvão Marques,
Fê Sztok e Marina 
Pittier

Monique Félix
Editora
Melhoramentos 

Estêvão Marques,
Fê Sztok e Marina 
Pittier

Editora
Melhoramentos 

Lucie Albon
Ziraldo
Alves Pinto

Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Gênero: Canção ou Cantiga

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Gênero: Conto Popular

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 17,5 x 17,5
Gênero: Narrativa Visual

Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,0
Gênero: Adivinha

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Gênero: Canção ou Cantiga

Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,0
Gênero: Adivinha

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Gênero: Apoio Didático

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 19,5 x 21,5
Gênero: Conto

Tema: Emoções e Animais
Comp. BNCC: CG 3,
CELP 7 e CELP 9

Tema: Diversidade
e Pluralidade Cultural
Comp. BNCC: CELP 7 e CELP 9

Tema: Emoções 
Comp. BNCC: CELP 7
e CELP 9

Tema: Artes
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Comportamento
e Emoções
Comp. BNCC: CG 6

Tema: Artes, Música e 
Infância
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Artes e Amizade 
Comp. BNCC: CG 3

Tema: Corpo Humano 
Comp. BNCC: CG 1

Um ratinho apaixonado está em busca de um 
grande amor. Diferente dos outros ratos, que 
correm por todo lado procurando comida, ele 
canta para a Lua e pede sua mão em casamento. 
Ela recusa o pedido e apresenta a nuvem que 
sempre está diante dela. 

O macaco deixou uma banana cair no buraco de 
um tronco de árvore. Para tirar a fruta de lá, ele 
pede ajuda a uma porção de gente, mas ninguém 
se mostra disposto. Conto tradicional brasileiro 
recolhido por Câmara Cascudo.

A solidão entristeceu o ratinho. Ele mergulhou, 
então, no romântico coração que roeu. Pensou, 
planejou, recortou. Dobrou o papel. A casa ficou 
perfeita. Pronta para receber sua namorada.

Se a infância da gente tivesse trilha sonora, 
certamente seria uma cantilena como as aqui 
apresentadas. Quem não se lembra das lenga-
lengas repetidas nos jogos de bate-palma, nas 
recitações de pequeninas quadrinhas para pular 
corda ou sortear o próximo a jogar?

Baseado no conto “A sopa de pedra”, pertencente 
ao repertório universal de contos tradicionais, 
este livro traz a história de uma velha muito 
pão-dura, que não dava nem um ossinho para o 
cachorro. 

Se a infância da gente tivesse trilha sonora, 
certamente seria uma cantilena como as aqui 
apresentadas. Quem não se lembra das lenga-
lengas repetidas nos jogos de bate-palma, nas 
recitações de pequeninas quadrinhas para pular 
corda ou sortear o próximo a jogar?

Lili está escondida no seu buraco na parede. O que 
fazer para ela sair? Oferecer acerolas? Rabanetes? 
Ela vai ou não vai aparecer?

O pai do garoto Aquiles sempre conta ao filho a 
história do herói grego que também se chamava 
Aquiles. Só que o calcanhar dele ouve a história 
e passa a ter um medo maluco de levar uma 
flechada inimiga.

2 ANOS 3 ANOS
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  4 ANOS 5 ANOS

Lobo
Negro

Pão,
Pão, Pão

O Ratinho 
Que
Morava
no Livro

O Bichinho 
da Maçã

O Planeta 
Lilás A Festa

no Céu

Branca
de Neve

Cacoliques

Antoine
Guilloppé

Estêvão Marques, 
Marina Pittier
e Fê Sztok

Monique Félix
Ziraldo
Alves Pinto

Ziraldo
Alves Pinto Angela Lago

Irmãos Grimm, 
recontado por
Tatiana Belinky Tatiana Belinky

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Gênero: Narrativa Visual

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Gênero: Conto Popular

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 17,5 x 17,5
Gênero: Narrativa Visual

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Gênero: Conto

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Gênero: Conto

Nº de páginas: 28
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Gênero: Conto Popular

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 17,0 x 24,5
Gênero: Conto Maravilhoso

Nº de páginas: 16
Formato (cm): 15,5 x 23,0
Gênero: Poema

Tema: Amizade, Emoções
e Comportamento 
Comp. BNCC: CG 6

Tema: Comportamento
e Emoções
Comp. BNCC:  CG 3 e CELP 9

Tema: Identidade, Animais
e Metalinguagem 
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Animais
e Meio Ambiente
Comp. BNCC: CG 9

Tema: Cores
e Metalinguagem 
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Tempo, História
e Sociedade
Comp. BNCC: CG 9 e CELP

Tema: Emoções 
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Sabedoria Popular
e Humor 
Comp. BNCC: CELP 9

É noite. Um vento frio corta o bosque, e os 
galhos secos das árvores se agitam. Um par de 
olhos espreita na escuridão. Um lobo! O menino 
acelera o passo. O lobo salta. Tarde demais? Nesta 
história sem texto, ninguém resistirá ao desejo 
de mergulhar na escuridão do bosque coberto de 
neve.

Era uma vez um rei que queria preencher 
inteiramente seu castelo, sem deixar nenhum 
espacinho vazio. E recompensaria muito bem 
quem conseguisse fazer isso. Depois de várias 
tentativas infrutíferas, finalmente chegou João, 
o padeiro com uma proposta bem interessante…

Um ratinho curioso decide investigar o que há 
além das páginas brancas de um livro. E, roendo as 
páginas, ele descobre um mundo novo e colorido.

Debaixo da madeira, os animais se reuniam para 
ouvir as mais incríveis histórias contadas com 
muita graça pelo bichinho que morava dentro da 
maçã. Infelizmente, o perigo um dia apareceu, e 
o Bichinho da Maçã nos conta como conseguiu 
safar-se graças à sua inteligência. Parece história 
inventada, mas quem decide é o leitor.

Um bichinho tão pequenininho que não podia 
ser visto nem com uma lente de aumento. Ele 
queria conhecer algo mais do que seu monótono 
planeta lilás. Construiu uma nave espacial e 
saiu numa aventura cheia de surpresas. Ele 
acabou descobrindo que, na ânsia de desvendar 
o Universo, saíu sem olhar para trás, sem saber 
como era o lugar onde vivia.

Houve uma festa no céu. Os animais todos 
foram. A tartaruga, sabendo da impossibilidade 
de chegar lá, foi esperta e, para surpresa da 
passarada, compareceu. Só foi descoberta pelo 
urubu na hora de voltar para casa.

A linda e jovem Branca de Neve perdeu sua mãe 
muito cedo e foi criada pela madrasta, que era 
uma mulher muito vaidosa. Em um espelho 
mágico, a madrasta perguntava todos os dias se 
existia no mundo uma mulher mais bela do que 
ela, ao que ele sempre respondia que não.  Até o 
dia em que Branca de Neve completou quinze 
anos, e a resposta do espelho foi: “Branca de Neve 
é a mais bela de todas!”.

Cacoliques são versinhos inspirados nos 
limeriques da língua inglesa, que brincam com 
os cacófatos, criando palavras em quadrinhas 
rimadas e ilustradas pelo traço bem humorado de 
Eva Furnari.
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1º ANO 2º ANO

O Pequeno 
Planeta
Perdido

A Menina
Que Não Era 
Maluquinha 
II e Outras 
Histórias

A Gata
Borralheira

Talvez
Eu Seja um
Elefante

O
Passarinho 
Rafa Flicts

Hans
Christian
Andersen

O Menino 
Maluquinho

Ziraldo
Alves Pinto Ruth Rocha

Charles Perrault, 
recontado por 
Tatiana Belinky

Jean-Claude 
Alphen

Regina
Drummond

Ziraldo
Alves Pinto

Hans Christian 
Andersen

Ziraldo
Alves Pinto

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Gênero: Conto

Nº de páginas: 40
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Gênero: Conto

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 17,0 x 24,5
Gênero: Conto Maravilhoso 

Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,0 x 26,0
Gênero: Poema

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Gênero: Conto

Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Gênero: Conto

Nº de páginas: 128
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Gênero: Conto Maravilhoso

Nº de páginas: 112
Formato (cm): 15,5 x 23,0
Gênero: Conto

Tema: Emoções
e Astronomia
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Comportamento
e Infância
Comp. BNCC: CG 9

Tema: Comportamento
e Bullying
Comp. BNCC: CG 6 e CELP 9

Tema: Identidade
Comp. BNCC: CG 9
e CELP 7

Tema: Relações Familiares
e Emoções 
Comp. BNCC: CG 9

Tema: Cores
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Comportamento
e outros
Comp. BNCC: CG 9,
CELP 7 e CELP 9

Tema: Comportamento,
Infância e Tempo
Comp. BNCC: CELP 9

Um homem foi enviado ao espaço em direção a um 
pequeno planeta tão distante que o combustível 
acabou assim que o foguete chegou ao seu 
destino. O homem, completamente só, gritou por 
socorro e, por incrível que possa parecer, a Terra 
toda ouviu o seu pedido.

A menina que não era maluquinha precisou 
mudar de cidade e de colégio. Na escola nova, 
ela apronta mais maluquices e deixa a Dona 
Brites, professora dela, maluquinha! A Juliana, 
desde pequenininha, só aprontava. Seus pais 
não aguentavam mais a criatividade da garota na 
hora de fazer coisa errada. 

Depois da morte prematura de sua mãe, a jovem 
filha de um rico fidalgo teve que deixar seus belos 
vestidos e trabalhar para atender aos caprichos 
de sua madrasta e das filhas preguiçosas dela. 
Era chamada de Gata Borralheira, pois dormia na 
cozinha, deitando-se perto das cinzas da lareira.

Um coelho dorminhoco se perde de sua família 
antes mesmo de acordar e sai à procura de 
respostas. “O que eu sou?” é sua grande dúvida. 
Para essa simples pergunta, o coelhinho perdido 
recebe três respostas diferentes. Isso o deixa bem 
confuso...

Juliana e Lílian ganharam um passarinho recém-
saído do ninho. Deram-lhe o nome de Rafa. O 
mundo de Rafa era a gaiola, até o dia em que ele 
sonhou mais alto e quis conhecer o que havia além 
do muro, no alto das árvores, e saber o significado 
de liberdade.

Tudo tem cor. O mundo é feito de cores, mas 
nenhuma é Flicts. Uma cor rara, frágil, triste, 
que procurou em vão um amigo entre outras 
cores, que não encontrou um lugar para ficar. 
Abandonada, Flicts olhou para longe, para o alto, 
e subiu, para finalmente encontrar-se.

Este livro reúne quatro histórias que refletem o 
gênio do autor e sua profunda consciência moral. 
O Criador de Porcos, O Soldadinho de Chumbo, O 
Sapo e, finalmente, O Patinho Feio.

Um menininho traquinas, diziam. Tinha 
macaquinhos no sótão, deitava e rolava, fazendo 
confusão. Um anjinho, um saci? Alegria da casa, 
liderava a garotada. Namorador, fazia versinhos, 
compunha canções, inventava brincadeiras. Era 
sabido, um amigão.
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3º ANO   4º ANO

Novas
Aventuras
de Pedro 
Malasartes

A Lenda
de Su

Pinóquia

Dima, o
Passarinho 
que Criou
o Mundo

Os Bichos 
e Seus 
Caprichos

Um Garoto 
chamado 
Rorbeto

As Pernas
de Pau
de Nicolau

Fábulas
do Mundo 
Todo 

Hernâni Donato
Tiago de
Melo Andrade

Jean Claude
R. Alphen Diversos autores

Fabiano Onça
e Tati Paiva

Gabriel
O Pensador

Éric Puybaret Diversos autores
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Gênero: Conto

Nº de páginas: 40
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Nº de páginas: 128
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Gênero: Conto

Nº de páginas: 24
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Gênero: Poema

Nº de páginas: 56
Formato (cm): 16,0 x 23,0
Gênero: Conto

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Gênero: Conto

Nº de páginas: 64
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Gênero: Fábula

Tema: Sabedoria Popular
e Cotidiano
Comp. BNCC:  CG 6
e CELP 9

Tema: Política
e Sociedade
Comp. BNCC: CG 9
e CELP 7

Tema: Comportamento
 e Identidade
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Culturas de outros 
povos (países de língua 
portuguesa)
Comp. BNCC: CG 3 e CG 6

Tema: Cotidiano
e Animais 
Comp. BNCC: CELP 7
e CELP 9

Tema: Amizade,
Escola e outros
Comp. BNCC: CG 1, CG 6
CG 9, CELP 1 e CELP 7

Tema: Miscigenação
e Cidadania 
Comp. BNCC: CELP 7
e CELP 9

Tema: Diversidade
e Pluralidade Cultural
Comp. BNCC: CG 3
e CG 6

Pedro Malasartes é um personagem popular 
no mundo todo, embora apareça com nomes 
diferentes. Ele é filho da imaginação do povo, que 
cria heróis para resgatar a vitória dos fracos contra 
os fortes. Neste livro, Pedro fará uma viagem que 
levará meses de caminhada.

A Lenda de Su conta a história de um reino em que 
não havia escolas nem livros. Su era governado 
por um sábio, vaidoso e tirano, que controlava 
as fontes de conhecimento e sujeitava os súditos 
a seus desmandos e caprichos. O povo, infeliz, 
parecia não ter melhores escolhas.

Pinóquio realizou o seu sonho e já é um menino de 
verdade.  Para que ele não fique só, seu pai, Gepeto, 
lhe fez três irmãos de madeira.  E, como Pinóquio, 
cada um tem seu sonho:  Júnior quer ser de plástico... 
Segundo, quer ser músico... Já a pequena Pinóquia... 
quer ler, estudar e aprender de tudo.

Única no mundo, esta antologia organizada por 
Zetho Cunha Gonçalves reúne oito contos de 
renomados escritores, cujo conteúdo é baseado 
em mitos, lendas e contos de tradição oral que 
marcam e mostram a riqueza e a diversidade 
cultural dos países de língua portuguesa. 

A obra explora o imaginário das crianças. Revela 
as vontades e os hobbies ocultos da bicharada, 
possíveis de manifestar apenas naquelas horas 
em que todo mundo está dormindo. Fabiano Onça 
brinca com deliciosos versos que discorrem sobre 
a vida noturna dos animais.

O livro conta a comovente história de Rorbeto, um 
menino diferente, não só no nome. Ele aprendeu 
muitas coisas sozinho, inclusive a contar os 
amigos na ponta dos dedos. Papai, Mamãe, o 
cãozinho Filé e mais três amigos. É aí que vem a 
novidade: ele tem seis dedos em uma das mãos. 

A cidade havia sido construída sobre a água e seus 
habitantes usavam pernas de pau. Equipado com a 
mais comprida de todas, Nicolau andava acima da 
multidão, com a cabeça nas nuvens. Depois de todos 
os preparativos, o dia da Grande Festa havia chegado. 
Bem que poderiam precisar da ajuda dele...

As vinte e cinco fábulas apresentadas neste 
livro vão além da moral presente na maioria das 
fábulas. Concentram-se em temas que valorizam o 
crescimento espiritual, enfatizando a inspiração e a 
reflexão. Estas histórias refletem culturas do mundo 
todo, destacam o potencial humano e mostram às 
crianças o que de melhor há dentro delas.
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5º ANO 6º ANO

Olho
do lobo Ilíada

Os Deuses 
da Luz
(Contos e Lendas
da América Latina)

Simbad,
o Marujo

Bichos
da África 1 
(Lendas e Fábulas) Odisseia

Contos
dos
Meninos 
Índios

As
Aventuras
de Tom
Sawyer

Daniel Pennac Homero

Diversos autores
recontado por 
Tatiana Belinky

Rogério
Andrade Barbosa Homero

Hernâni Donato Mark Twain

Nº de páginas: 96
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Gênero: Romance
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Gênero: Romance

Nº de páginas: 64
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Gênero: Lenda

Nº de páginas: 32
Formato (cm): 17,0 x 24,5
Gênero: Nar. de Aventura

Nº de páginas: 16
Formato (cm): 17,0 x 24,0
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Nº de páginas: 168
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Gênero: Romance

Nº de páginas: 152
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Gênero: Conto Popular 

Nº de páginas: 128
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Gênero: Nar. de aventura

Tema: Emoções,
Diversidade e outros
Comp. BNCC: CELP 7
e CELP 9

Tema: Mitologia e Guerra
Comp. BNCC: CG 1
CELP 7 e CELP 9

Tema: Emoções e Culturas
Comp. BNCC: CG 3
CG 9 e CELP 9

Tema: Aventuras
fantásticas
Comp. BNCC: CELP 9

Tema: Sabedoria Popular, 
Diversidade e outros
Comp. BNCC: CG 3

Tema: Comportamento
e outros
Comp. BNCC: CG 1
CG 3, CELP 7 e CELP 9

Tema: Sabedoria popular, 
Diversidade e outros
Comp. BNCC: CG 3

Tema: Amizade e Emoções 
(amor, medo, ciúme) 
Comp. BNCC: CG2

Neste romance escrito por Daniel Pennac, O Olho 
do Lobo, ele traz duas histórias de vidas. A do 
Lobo Azul, que foi capturado no Alasca, sua terra 
natal e posto em um zoológico do outro lado do 
mundo; e o menino África, que depois de perder 
sua família e ter sua vila destruída, parte pelas 
areias do deserto do Saara com um camelo e um 
mercador chamado Toa.

Esta é a história de uma terrível guerra, da qual 
tomaram parte deuses e bravos guerreiros. Uma 
história de vingança, de atos heroicos e do poder 
devastador de uma linda mulher. Uma história de 
sangue derramado na terra, sob as imensas torres 
de Troia, e na areia, junto aos navios de proas em 
curva, de cor carmim, da Grécia.

Esta antologia de catorze contos foi coeditada 
sob o patrocínio da Unesco/Cerlalc e conta, na 
primeira parte, as lendas e os mitos indígenas, 
seus elementos naturais e como o alimento, o 
fogo e as montanhas se formaram.

Após perder toda a fortuna que seus pais lhe 
deixaram, Simbad partiu num navio mercante, 
rumo às Índias. Simbad narra suas viagens por 
ilhas, reinos e países misteriosos do Oriente, 
conquistando riquezas, vivendo fantásticas 
aventuras. 

O primeiro volume da série Bichos da África conta 
duas fábulas: na primeira, uma mosca tenta 
ajudar a cobra, mas sem querer cria uma confusão 
tão grande que chega a incendiar a mata! Já na 
segunda, uma tartaruga e um leopardo caem na 
mesma armadilha. Como eles vão sair dessa?

A odisseia – a grandiosa aventura de Odisseu 
– não é apenas a ancestral maior de todas as 
aventuras ambientadas nos mares, mas uma das 
fontes mais ricas das quais se formou a cultura do 
Ocidente. Depois dos dez penosos e sangrentos 
anos da Guerra de Troia.

Contos recolhidos por estudiosos da cultura 
indígena e compilados pelo autor. Tratam de 
crendices, mitos e lendas dos nossos índios, 
descrevem seus habitats, usos e costumes. Falam 
de animais com os quais convivem e explicam, 
a seu modo, os fenômenos da natureza e o 
comportamento dos homens.

Esperto é pouco para definir Tom Sawyer, um 
garoto que inventa mil e uma peripécias para se 
divertir. Mas sua astúcia é com frequência posta 
à prova nas situações mais assustadoras... Quase 
sempre ao lado de amigos – bem, isso sem falar 
nos inimigos! 
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7º ANO 8º ANO

Sonhos em 
Amarelo
(O Garoto Que Não 
Esqueceu Van Gogh)

O Cão dos
Baskervilles

20.000 
Léguas
Submarinas

Góticos, 
Contos
Clássicos 
(Vampiros, Múmias, 
Fantasmas e Outros 
Astros da Literatura 
de Terror)

O Arquivo 
Secreto de 
Sherlock
Holmes Histórias

Extraordinárias

A Volta
ao Mundo 
em 80 Dias

Um
Estudo em 
Vermelho

Luiz Antonio 
Aguiar

Sir Arthur
Conan Doyle

Júlio Verne
Ensaios de
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Como seria a convivência de um garoto de onze 
anos e Van Gogh, um dos maiores gênios da 
pintura, para quem a arte se tornara questão de 
vida ou morte? Sonhos em Amarelo é uma ficção 
criada por Luiz Antonio Aguiar, que traz como 
personagens Vincent van Gogh.

A morte do rico proprietário Charles Baskervilles 
está relacionada a um mistério que envolve uma 
antiga maldição de família, uma grande herança 
e um enorme cão fantasmagórico. Holmes e seu 
assistente Watson são chamados para investigar. 
Uma das mais famosas histórias do detetive 
Sherlock Holmes.

Boa parte de Vinte Mil Léguas Submarinas foi 
escrita por Júlio Verne a bordo de seus barcos. 
Nada poderia ter sido mais apropriado para 
estimular a imaginação deste autor, que levou 
cerca de cinco anos para concluir a obra.

Drácula, Frankenstein, Mr. Hyde – o monstro... 
Castelos com passagens secretas, vãos escuros, 
masmorra... E o terror. Aquele que nos obriga 
a dar uma espiada para trás na hora em que o 
vampiro ataca na história que lemos. Na hora em 
que a assombração aparece nas linhas da página. 

Sherlock Holmes se envolve em mais seis 
aventuras: “O Cliente Ilustre”, “O Soldado Pálido”, 
“A Juba de Leão”, “O Empresário Aposentado”, “A 
Inquilina de Rosto Coberto” e “O Velho Solar de 
Shoscombe”.

Este livro reúne quatro dos mais conhecidos e 
intrigantes contos do grande mestre da literatura 
universal. Entre eles, “O coração revelador”, 
que questiona o que é loucura para você. Será 
que alguém que comete atos premeditados e 
calculados pode ser considerado louco?

Júlio Verne, observador de espírito aguçado, faz 
neste livro uma crítica aos costumes e à cultura 
inglesa. O calmo e metódico Phileas Fogg e 
Jean Passepartout, um criado que se envolve 
em situações desastrosas, mas que também é 
capaz de soluções inventivas para problemas 
intrincados.

Um cadáver sujo de sangue com expressão de 
ódio e espanto, um anel e a palavra RACHE escrita 
com sangue são os pontos de partida de mais um 
caso para Holmes e Watson.
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Em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

• Reconhecer a leitura como fonte de prazer e informação;
• Contribuir para a aprendizagem nos campos escuta, fala, pensamento e imaginação;
• Ajudar a compreender a função social da escrita;
• Desenvolver o senso estético e incentivar o respeito e o envolvimento
 em diferentes manifestações de arte e cultura;
• Valorizar a literatura na escola.

Acervo com curadoria
• 4 obras literárias para o professor;
• Guia do professor: traz referências
 teórico-práticas e planos de aula
 a serem desenvolvidos em sala;
• Formação em didáticas de leitura
 - EAD: trata-se de uma formação
 com foco na consolidação e no
 aprofundamento de conhecimentos
 relacionados a prática da
 leitura na escola;
• Planos de aula de práticas didáticas
 de leitura;
• Fichas de leitura de todas as obras do
 projeto: além de apresentar as questões
 que são destinadas aos alunos, chaves
 de respostas são sugeridas para que
 possam ajudar o professor a apreciar
 o que o aluno respondeu e redirecionar,
 se for o caso, suas respostas;
• Contação de histórias
 - presencial ou a distância;
• Webinars com autores e especialistas;
• Live com autores.

Acervo personalizado
• 4 obras literárias para o professor;
• Formação em didáticas de leitura
 - EAD: trata-se de uma formação com foco
 na consolidação e no aprofundamento
 de conhecimentos relacionados
 a prática da leitura na escola; 
• Contação de histórias
 - presencial ou a distância;
• Webinars com autores e especialistas;
• Live com autores.

Guias do Professor: exclusivo 
para o acervo com curadoria

Procure pelo(a) consultor(a)
Melhoramentos para mais informações!

9º ANO PARA A ESCOLA
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Prepare-se para viver uma aventura pelos 
mistérios da alma humana. No comando dessa 
viagem, ninguém menos que o “bruxo do Cosme 
Velho” – Machado de Assis. Nesta seleção, você 
vai conhecer alguns de seus mais consagrados 
contos, como “O espelho”, “Missa do galo” e “A 
cartomante”.

Em A Metamorfose, um dos maiores clássicos do 
século XX, Kafka conta a história de Gregor Samsa, 
um caixeiro-viajante frustrado com seu trabalho e 
que carrega o fardo de sustentar a família. Certa 
manhã, Gregor de repente se vê transformado em 
um inseto monstruoso. 

Na efervescente Londres do século XIX, qual 
será a relação secreta entre Dr. Henry Jekyll, um 
médico bem-sucedido, generoso, elegante e 
educado, com Mr. Hyde, um homem repugnante 
e assustador? É isso que o advogado Mr. Utterson 
vai tentar descobrir nesta história repleta de 
mistério e terror, um dos maiores clássicos da 
literatura universal.

Imagine a vida num belo sítio, com muito espaço 
e um lindo gramado. Os dias passam tranquilos, 
e tudo o que você tem a fazer é aproveitar. Assim 
vivia Buck descendente de um são-bernardo 
e uma collie – até ser sequestrado por ávidos 
garimpeiros. 
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