LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS
ENSINO FUNDAMENTAL – ANO 2018
6º ANO (601)
1º e 2º Bimestres - Ao meu amigo Caio,
Autora: Sandra Saruê
Editora: Melhoramentos
Sinopse: Sofia conta a história de seu colega Caio. No começo, eles não se dão bem, ela desaprova a
agressividade dele e suas perseguições aos “diferentes”. Além de prejudicar os colegas, Caio começa a
praticar o cyberbullying, enviando mensagens aos amigos do colégio a fim de humilhá-los.
Tudo muda quando Sofia e Caio são levados a conviver mais intensamente. A menina conhece a infância
triste do amigo e descobre que todas aquelas provocações eram uma forma de defesa. Daí nasce uma
grande amizade que mudará a vida dos dois para sempre.
Temas principais: bullying, adolescência, amizade e autoestima.
Tema transversal: ética
3º e 4º Bimestres – Os Bandidos da Internet
Autor: Thomas Brezina
Editora: Ática
Coleção: Olho no Lance: A Turma dos Tigres
Sinopse: Lu, Gigi e Patrick estão usando um computador na escola quando, de repente, um rosto verde
surge na tela e ameaça os três amigos. Mas o susto não para por aí, as coisas podem piorar... e muito!
Temas: investigação, comunicação, informática e aventura.

7º ANO (701)
1º e 2º Bimestres – Melhores Dias Virão
Autora: Giselda Laporta Nicolelis
Editora: Saraiva
Sinopse: Enquanto a mãe e os quatro irmãos trabalham, Lenilson sai a perambular pelas redondezas da
periferia. Conhece Zelão e sua turma e acaba entrando para o mundo da marginalidade. Depois de
envolver-se em vários crimes, Lenilson organiza sua própria gangue, mas acaba descobrindo um grupo
de extermínio e, para escapar dele, resolve partir para uma cidade do interior, onde encontra a
oportunidade de refazer sua vida. Narrando sua própria história, o protagonista questiona a ordem
social e suas formas de justiça e dá um exemplo de como superar a pobreza e os erros cometidos.
Temas: Adolescência, autoestima, violência e drogas.
3º e 4º Bimestres – Brincadeira Mortal
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Ática
Sinopse: Fred vive no mundo da fantasia, imaginando-se na pele de heróis para escapar das chatices do
seu dia a dia. Só que esse excesso de imaginação lhe traz sérios problemas quando ele testemunha um
crime e ninguém acredita na sua palavra.
Temas: Investigação, autoestima, amizade, bullying e comunicação.

8º ANO (801)
1º e 2º Bimestres – A Droga da Obediência
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Sinopse: Uma turma de adolescentes enfrenta o mais diabólico dos crimes. Num clima de mistério e
suspense, cinco estudantes – os Karas – enfrentam uma macabra trama internacional - o sinistro Doutor
Q.I. pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma perigosa droga. E
essa droga já está sendo experimentada em alunos dos melhores colégios de São Paulo. Este é um
trabalho para os Karas – o avesso dos coroas, o contrário dos caretas.
Temas: Investigação, amizade, comunicação e drogas.
3º e 4º Bimestres – Ela disse, ele disse
Autor: Thalita Rebouças
Editora: Rocco
Sinopse: Alternando as vozes de Rosa e Leo, ambos adolescentes de 14 anos novos no mesmo colégio,
Ela disse, ele disse é um divertido romance que mostra como meninos e meninas podem sentir as
mesmas coisas, mas pensar e agir de modo muito diferente. Por muito pouco, a timidez de um pode
virar antipatia na cabeça do outro; por outro lado, uma reação mais alegre e espontânea corre o risco
de ser interpretada como “mole” pelo sexo oposto. Não é à toa que, do alto dos seus 14 anos, Rosa
conclui que “garotos são feitos de outro tipo de massinha”.
Temas: amizade, bullying, respeito às regras e a relação entre pais e filhos.

9º ANO (901)
1º e 2º Bimestres – A Bolsa Amarela
Autor: Lygia Bojunga
Editora: Casa Lygia Bojunga
Sinopse: É o romance de uma menina que entra em conflito consigo mesma e com a família ao reprimir
três grandes vontades (que ela esconde numa bolsa amarela) – a vontade de crescer, a de ser garoto e
a de se tornar escritora. A partir dessa revelação – por si mesma uma contestação à estrutura familiar
tradicional em cujo meio 'criança não tem vontade' – essa menina sensível e imaginativa nos conta o
seu dia-a-dia, juntando o mundo real da família ao mundo criado por sua imaginação fértil e povoado
de amigos secretos e fantasias.
Temas: Relação familiar, adolescência e autoestima.
3º e 4º Bimestres – A Marca de uma Lágrima
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Sinopse: Isabel se acha feia. Será mesmo? Ou somente ela acha isso? Escreve cartas e versos para ajudar
o namoro de Rosana, sua melhor amiga, com Cristiano, seu grande amor. Por causa da beleza e da
verdade de suas cartas, Cristiano mais se apaixona por Rosana e mais aumenta a desesperança de Isabel.
Sua situação agrava-se ainda mais com a morte da diretora da escola, pois a jovem é testemunha de que
aquele aparente suicídio seria na verdade um bárbaro assassinato.
Temas: Morte, amor e amizade.

ENSINO MÉDIO – ANO 2018
1° ano
1º e 2º bimestres – Felicidade Clandestina (Clarice Lispector) – Editora Rocco
3º e 4º bimestres – Ladeira da saudade (Ganymedes José) – Editora Moderna

2° ano
1º e 2º bimestres – A culpa é das estrelas (John Green) – Editora Intrínseca
3º e 4º bimestres – Vidas Secas em HQ (Graciliano Ramos) – Editora Galera Record

3°ano
1º e 2º bimestres – Extraordinário (R.J. Palacio) – Editora Intrínseca
3º e 4º bimestres – O tambor africano e outros contos de países africanos de língua portuguesa (Susana
Ventura) – Editora Nova Alexandria

