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NEUROMANCER 
Coleção: TRILOGIA DO SPRAWL, V.1 
Autor: Gibson, William 
Editora: EDITORA ALEPH 
No futuro, existe a matrix. Uma espécie de alucinação coletiva 
digital na qual a humanidade se conecta para, virtualmente, saber 
de tudo sobre tudo. Mas há uma elite que navega por essa grande 
rede de informação - os cowboys. 

 

EDUCAÇÃO – O ROTEIRO 
Autor: Hornby, Nick 
Editora: ROCCO 
Aos 16 anos, Jenny é uma aluna brilhante e está prestes a conseguir 
uma vaga na prestigiada Universidade de Oxford, cumprindo a meta 
que seu rigoroso pai lhe impõe desde pequena. Mas tudo muda 
quando ela conhece o carismático David, um homem mais velho que 
lhe apresenta um mundo de bares, viagens, concertos e conversas 
interessantes. 

 

CIBERCULTURA 
Autor: Levy, Pierre 
Editora: EDITORA 34 
Da digitalização à navegação, passando pela memória, pela 
programação, pelo software, a realidade virtual, a multimídia, a 
interatividade, o correio eletrônico, etc, este livro apresenta as 

novas tecnologias, seu uso e suas questões. 

CRIME E CASTIGO 
Autor: Dostoievski, Fiodor 
Editora: EDITORA 34 
Neste livro, Raskólnikov, um jovem estudante, pobre e 
desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até 
cometer um crime que tentará justificar por uma teoria - grandes 
homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos 
pela História. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

BREVÍSSIMA HISTÓRIA DE QUASE TUDO 
Autor: Bryson, Bill 
Editora: CIA DAS LETRINHAS 
Ao contrário do texto didático tradicional, a prosa de Bill Bryson 
descarta a linguagem difícil, mas não abre mão da abordagem 
detalhada de cada tema. A preocupação do autor está em 
entender como os cientistas realizam suas descobertas e 
explicar para o leitor comum não só os mistérios da ciência, mas 
também como, contra todas as possibilidades, a vida conseguiu 

prosperar neste planeta. 

MANO DESCOBRE A ARTE 
Autor: Prieto, Heloisa 
Editora: ATICA 
Essa história, narrada pelo próprio protagonista, começa quando 
um casal inconveniente de adolescentes resolve perturbar sua 
aula preferida - Artes. E logo no mesmo dia em que reencontra 
sua amiga Carol, também na escola. Mano e sua amiga acabam 
encontrando um personagem excêntrico, que os ajuda a 
entender melhor os caminhos da arte. 

 

A ESCRAVA ISAURA – em quadrinhos 
Autores: Jaf, Ivan /Guimaraes, Bernardo 
Editora: ATICA 
Atormentada pelo amo Leôncio, que tenta seduzi-la, a escrava 
branca Isaura foge para lutar pela sua liberdade e começar uma 
nova vida. Com nova identidade, Isaura inicia um romance com 
um rico fazendeiro, mas Leôncio não pretende facilitar as coisas 
para ela. Esta é uma adaptação para quadrinhos do romance de 
Bernardo Guimarães. 

 

AS TRIGÊMEAS E O PLANETA QUEIJO 
Autor: Capdevila, Roser 
Editora: SCIPIONE 
No início, Ana, Teresa e Helena vêem a história dos pais de 
Mohamed como se fosse uma simples aventura - imigrantes, eles 
chegaram ao país fugidos em uma canoa, durante a madrugada. 
Com a intervenção da Bruxa Onilda, as Trigêmeas vão ao 
Planeta Queijo e aprendem como é duro ser tratado com 
diferença. 

 

COMO MAMÃE E PAPAI SE APAIXONARAM 
Adaptador: Rios, Samia 
Editora: SCIPIONE 
Uma garotinha conta a história de como seus pais se 
apaixonaram. Seu pai era um homem muito certinho e 
organizado, seu mundo era cinza, ele gostava do inverno. A mãe 
era meio confusa, adorava as cores e o verão. Um dia, os dois 
deram um encontrão na rua e então começaram a se sentir 
diferente. Descobriram que estavam apaixonados. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTOS AFRICANOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Autores: Bragança, Albertino /Cardoso, Boaventura /Agualusa, 
Jose Eduardo /Sousa, Teixeira de /Honwana, Luis Bernardo 
/Couto, Mia /Ondjaki /Luandino, Vieira 
Editora: ATICA 
Este volume apresenta aos leitores brasileiros autores 
contemporâneos da África de língua portuguesa. São dez contos 
de diferentes estilos e temáticas, que traçam um panorama 
cultural dos países que falam o português, com todas as 
diferenças e semelhanças que permitem comparações com a 
realidade brasileira. 

 

DESTINO: TRANSILVÂNIA 
Autor: Drummond, Regina 
Editora: SCIPIONE 
Ingrid é uma adolescente inteligente. Sua madrinha, que vive na 
Alemanha e tem o mesmo nome que ela, paga seus estudos 
numa ótima escola e oferece-lhe a oportunidade de, pela 
primeira vez, viajar para fora do país. Mas a madrinha lhe 
prepara uma surpresa - além da Alemanha, inclui no roteiro a 
Transilvânia, terra do Conde Drácula, de quem Ingrid é fã. 

 

DOUTORA JUDY MOODY 
Autor: McDonald, Megan 
Editora: SALAMANDRA 
Estando de bons ou de maus modos, sempre inventando moda, 
essa menina movimenta a vida da família, da vizinhança, da 3ª 
série e conquista o coração de todos. Neste volume, Judy 
acorda com 'segunda-feirite' aguda, mas ao chegar à escola, 
descobre que o tema do novo projeto de ciências é 'Maravilhas 
do corpo humano', seguem-se então aventuras com esqueletos e 
crânios. 

 

FÁBRICA DE BRINQUEDOS 
Autor: Girotto, Ricardo 
Editora: ATICA 
Esta fábrica de brinquedos ensina a dar um destino artístico, 
divertido e ecológico ao lixo. Com este livro, a criança fantasia 
e brinca a partir de material reciclado. Tem a oportunidade de 
ver material do dia a dia de sua casa, que seria descartado 
como lixo, se transformar em brinquedos criativos e lúdicos. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

FALLEN 
Coleção: Fallen, v.1 
Autor: Kate, Lauren 
Editora: GALERA RECORD 
Algo parece estranhamente familiar em relação a Daniel Grigori. 
Solitário e enigmático, ele chama a atenção de Luce logo no seu 
primeiro dia de aula no reformatório. A mudança de escola foi 
difícil para a jovem, mas encontrar Daniel parece aliviar o peso 
das sombras que atormentam seu passado - um incêndio 
misterioso - que provocou a morte de seu namorado - levou 
Luce até ali. 

 

HOSPITAL NÃO É MOLE! 
Autor: LINARES, BEL 
Editora: SALAMANDRA 
Ser internado em um hospital não é uma situação tranquila para 
nenhuma criança (nem para um adulto!). Este livro procura 
ajudar quem vive essa situação a entender e a tentar elaborar 
seus medos, inseguranças e ansiedades, e a extravasar suas 
angústias, chateações e desconfortos. 

 

MEU AVÔ ITALIANO 
Autor: Iacocca, Thiago 
Editora: PANDA BOOKS 
As férias escolares se aproximam, e Tito terá muitas surpresas. 
Revendo as fotos da família ao lado do avô, o garoto descobre 
como era a vida de seus parentes na Itália, por que eles vieram 
para o Brasil e como foi a adaptação ao novo país. Relembrando 
antigas histórias, o avô de Tito mostrará que no Brasil tem 
muito mais da Itália do que se imagina. 

 

MEU AVÔ JAPONÊS 
Autor: FARIA, JULIANA DE 
Editora: PANDA BOOKS 
Em 'Meu avô japonês', Isabel aprende com seu avô como foi a 
adaptação dos imigrantes japoneses em terras brasileiras, os 
rituais e celebrações típicas do Japão e descobre que, mesmo 
tendo nascido aqui, ela também faz parte da história de seu 
povo e pode ajudar a preservar a cultura japonesa. 

 

O CORVO 
Autor: Poe, Edgar Allan 
Editora: SCIPIONE 
Um misterioso corvo pousa sobre o busto de uma estátua de 
Atena e assiste ao profundo sofrimento de um homem pela 
perda de sua amada Lenora. 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

O LIVRO DO PAPAI 
Autor: Parr, Todd 
Editora: PANDA BOOKS 
Com frases curtas, diretas e envolventes, Todd Parr mostra 
neste livro, de maneira simples e divertida, que existem 
diferentes tipos de pais. As ilustrações têm traços fortes e são 
bem coloridas, o que aproxima e chama a atenção da criança (e 
dos adultos também).  

 

OS FILHOS DE HÚRIN 
Autor: TOLKIEN, J. R. R. 
Editora: WMF MARTINS FONTES 
Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, habita na vasta fortaleza de 
Angband, ao norte; e à sombra do temor de Angband e da guerra 
travada por Morgoth contra os elfos, os destinos de Túrin e de sua irmã 
Niënor serão tragicamente entrelaçados. A vida breve e apaixonada dos 
dois irmãos é dominada pelo ódio visceral que Morgoth tinha deles, os 
filhos de Húrin, o homem que ousara desafiá-lo frente a frente. Contra 
eles, Morgoth envia seu mais temível servo, Glaurung, um poderoso 
espírito na forma de um enorme dragão de fogo sem asas, numa 
tentativa de cumprir sua maldição e destruir os filhos de Húrin. 

 

PRINCESA ROSABELA - COMO SER UMA PERFEITA BAILARINA  
Autor: Apperley, Dawn 
Editora: SALAMANDRA 
Neste livro, a Princesa Rosabela ensina dez passos para ser uma 
bailarina perfeita. 

 

VERSOS PARA OS PAIS LEREM AOS FILHOS EM NOITES DE LUAR 
Autor: Letria, Jose Jorge 
Editora: PEIROPOLIS 
Um livro de versos, que pretende fazer uma ponte entre pais e 
filhos, entre avós e netos. 

 

VIAGENS DE GULLIVER 
Autor: Swift, Jonathan 
Adaptador: Nuno, Fernando 
Editora: DCL 
Escrito pelo irlandês Jonathan Swift, em 1796, 'Viagens de 
Gulliver' é o relato das aventuras de um médico pelos lugares 
mais exóticos do mundo. Em Lilipute, por exemplo, ele conhece 
pessoas que medem apenas um palmo de altura. Gulliver vai 
ainda a Brobedinguenague, à Ilha Voadora e tantos outros 
lugares, onde encontra povos e culturas surpreendentes. 

 



 
 
 

 
 

MSP 50 NOVOS ARTISTAS - MAURÍCIO DE SOUSA POR 50 NOVOS 
ARTISTAS  
Editora: PANINI LIVROS 
Este livro traz cinquenta artistas do mundo dos quadrinhos e do 
desenho de humor, que apresentam suas versões dos 
personagens de Maurício de Sousa. 

 

BIBLIOTECA HISTÓRICA MARVEL - HOMEM DE FERRO, V.2 
Autor: Lee, Stan /Heck, Don 
Editora: PANINI LIVROS 
Este volume apresenta 15 histórias, entre elas - 'A ameaça do 
Espantalho'; 'As primeiras aparições da Viúva-Negra e do Gavião 
Arqueiro'; 'A volta do Mandarim'; 'O surpreendente Unicórnio'; 'O 
confronto mortal com o Capitão América', etc. 

 


