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Jumanji
Chris Van Allsburg
Tradução por: Érico Assis
Editora: CosacNaify
Jumanji é um clássico que marcou gerações, seja em
livro ou na adaptação para o cinema, de 1995. Para se
distrair enquanto os pais estão na ópera, os irmãos
Peter e Judy decidem brincar no parque, onde se
deparam com um jogo misterioso que contém o aviso:
"Leia as instruções com muita atenção". Ao rolar os
dados tem início uma fantástica aventura com
macacos, leão e até uma pessoa saindo de dentro do
tabuleiro. Os irmãos Peter e Judy precisam chegar à
cidade dourada de Jumanji para terminar a partida e
conseguir reverter os estragos antes que seus pais
voltem para casa.

O Homem-cão
Dav Pilkey
Tradução por: André Czarnobai
Editora: Companhia das Letrinhas
Antes do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo criaram
um novo herói que bebe água da privada, rola
sobre os bandidos e late na cara do perigo!
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
Homem-Cão, o melhor policial da cidade!

Novas Aquisições

Biblioteca (Abril, 2022)

Ens. Fund Anos Iniciais

Exercícios de ser criança
Manuel de Barros
Ilustrações por: Fernanda Massotti e Kammal João
Editora: Companhia das Letrinhas
Nestes poemas cativantes e divertidos, conhecemos um
menino que carrega água na peneira e descobre as palavras,
e uma menina avoada que brinca no quintal ao lado do
irmão. Entre brincadeiras e reflexões típicas da infância, as
personagens divertem o leitor ao mesmo tempo em que
fazem uma homenagem à poesia, à fluidez da linguagem e à
capacidade das crianças de imaginar cenas tão lúdicas nos
mais singelos cenários.

Diário de um Banana v.16
Jeff Kinney
Editora: V&R editora
Incentivado pela mãe a dar uma chance aos esportes,
Greg, concorda em se inscrever no time de basquete.
No esporte tudo pode acontecer. E o lance decisivo
cai nas mãos de Greg. Será que ele vai acertar ou
desperdiçar a bola do jogo?
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Mitologia: Deuses, Heróis e Lendas
Salvador Nogueira, Maurício Horta e José Francisco
Botelho
Editora: Abril
As intrigas dos deuses gregos, os maiores épicos da
literatura ocidental, as histórias que há milênios
encantam a humanidade. Tudo isso está neste livro: uma
versão ampliada da coleção Mitologia, lançada pela Super
Interessante.

O mistério dos sete relógios
Agatha Christie
Tradução por: Milton Persson
Editora: HaperCollins
Durante uma temporada na distinta mansão Chimneys,
um grupo de jovens espirituosos decide dar uma lição
ao incorrigível Gerry Wade. Eles adquirem oito
despertadores e os posicionam em seu quarto, para que
finalmente acorde no horário apropriado da casa. A
brincadeira toma um rumo inesperado quando Wade é
encontrado morto em sua cama, vítima de uma
aparente overdose. No entanto, como explicar que
apenas sete dos oito relógios estejam no local do crime?
“Um tanto inusitado é o fato de que, ao final desta história,
o leitor sentirá vontade de relê-la só para ter certeza de que
a autora não lhe pregou uma peça.” Jornal The Scotsman
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Era uma vez 20: Pequenas
histórias de 10 grandes brasileiros
e 10 grandes brasileiras que
marcaram o Brasil
Luciana Sandroni;
Ilustrações Natália Calamari e Guilherme
Karsten
Editora: Escarlate

Falamos tanto de superpoderes que às
vezes nos esquecemos de que seres de
carne e osso também são heroínas e
heróis!
Neste
livro
informativo,
apresentamos
a
biografia
de
20
personalidades – 10 mulheres e 10
homens – que viveram em épocas diversas
e se destacaram em diferentes áreas de
atuação.
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9º ano e Ensino
Médio
A história do mundo em 100 objetos:
Neil MacGregor
Tradução por: Berilo Vargas, Ana Beatriz
Rodrigues e Cláudio Figueiredo
Editora: Intrínseca
Neste livro viajamos de volta no tempo e cruzamos o
globo terrestre para ver como nós, seres humanos,
moldamos o mundo e fomos moldados por ele nos
últimos dois milhões de anos. [...] Foram selecionados
apenas cem objetos de diferentes momentos de
nossa jornada: de uma panela a um galeão dourado,
de uma ferramenta da idade da pedra a uma lâmpada
fotovoltaica, todos do acervo do British Museum.

Cosmos
Carl Sagan
Ilustração por: Paulo von Poser
Editora: Companhia das Letras
Escrito por um dos maiores divulgadores de
ciência do século XX, "Cosmos" retraça 14
bilhões de anos de evolução cósmica,
explorando tópicos como a origem da vida, o
cérebro humano, hieróglifos egípcios, missões
espaciais, a morte do sol, a evolução das
galáxias e as forças e indivíduos que ajudaram a
moldar a ciência moderna.
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Assuntos
variados
Os últimos melhores dias da minha vida
Gilberto Dimenstein e Anna Penido
Ilustração por: Paulo von Poser
Editora: Record
O livro "Os últimos melhores dias da minha vida",
relata a trajetória do jornalista Gilberto Dimenstein
em sua luta contra o câncer. Ele e sua esposa Anna
Penido contam como é a vida de alguém ansioso
com a descoberta do estado clínico e a forma de
levar a vida a partir de então.

Beatles: A biografia ilustrada
Tim Hill... (et. al.)
Tradução e revisão técnica por: Heitor Pitombo
Editora: Escala
Esta biografia ilustrada, com mais de 200 fotos
inéditas, mostra que, mesmo após décadas do
anúncio do fim da banda, os quatro rapazes de
Liverpool ainda despertam a mesma curiosidade e
exalam o mesmo frescor.

