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APRESENTAÇÃO
O Boletim Bibliográfico é uma publicação mensal
realizada pela Biblioteca Sto. Agostinho —
Colégio São José para apresentar aos seus
usuários quais foram as últimas obras adquiridas
para o acervo.
Este é o primeiro Boletim Bibliográfico de 2020.
Esperamos que seja útil para todos e contamos
com a colaboração de toda a comunidade CASJ
para que a cada mês possamos melhorar o nosso
formato.
Sugestões, críticas e elogios podem ser enviados
para o e-mail: biblioteca@csj.g12.br
Cordialmente,
Equipe da Biblioteca

“Incentivar aos nossos jovens o gosto pela leitura é plantar
uma semente com a certeza de que dará bons frutos.”
Deka Rissi

COMO CONSULTAR
ESTE BOLETIM BIBLIOGRÁFICO
BELEZA NEGRA: Memórias de um
cavalo
Susana Ventura
Beleza negra, um cavalo muito especial, narra experiências
vividas por ele.
Na Inglaterra, onde nasceu, ele irá morar em diversos
lugares, conhecerá outros cavalos e terá vários donos, nem
sempre muito cuidadosos. Também precisará desempenhar
diferentes tarefas e viverá muitas experiências com os seres
humanos - algumas agradáveis e outras, dolorosas.

Editora: Folha de S. Paulo

Localização :

TÍTULO
E
AUTORIA

1ª edição - 2168

PRATELEIRA 20.G

RESUMO
OU
SUMÁRIO
(REVISTAS)

EDITORA E
EDIÇÃO
LOCALIZAÇÃO
NO ACERVO

LIVROS
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES!
Janeiro de 2020

BELEZA NEGRA: Memórias de um cavalo
Susana Ventura
Beleza negra, um cavalo muito especial, narra
experiências vividas por ele.
Na Inglaterra, onde nasceu, ele irá morar em
diversos lugares, conhecerá outros cavalos e terá
vários donos, nem sempre muito cuidadosos.
Também precisará desempenhar diferentes tarefas e
viverá muitas experiências com os seres humanos algumas agradáveis e outras, dolorosas.
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

MOBY DICK
Stela M.F Battaglia
Toda vez que o capitão Ahab, marinheiro experiente,
pensava em Moby Dick, seu rosto se fechava e seu
corpo se agitava como o mar em dia de tempestade. O
que teria acontecido entre o capitão e aquela baleia? Por
que Ahab a perseguia sem descanso? Quem vai contar
esta história de tirar o fôlego é Ishmael, que viajou junto
com Ahab por todos os oceanos da Terra à procura da
enorme baleia. Nesta terrível luta entre o homem e o
animal, tido como assassino, quem você acha que vai
sobreviver? O homem, com sua inteligência, ou a baleia,
com sua força incrível?
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

1ª edição - 2016

1ª edição - 2016

OS TRÊS MOSQUETEIROS
Laiz B. de Carvalho
Se você pensa que irá encontrar apenas três
mosqueteiros nesta história, se enganou! Na
verdade, eles são quatro: os inseparáveis amigos
Athos, Porthos e Aramis, mais D'Artagnan, jovem
ingênuo que deixa sua cidadezinha e vai a Paris
porque deseja se tornar um dos cavaleiros do rei da
França. Durante uma briga, ao ficar ao lado dos três
mosqueteiros para enfrentar os guardas reais que
queriam prendê-los, D'Artagnan passa a fazer parte
do grupo. Serão muitas aventuras, duelos com
espadas, fugas espetaculares, perseguições,
romances, lutas pela defesa da honra e situações
em que a vida dos quatro companheiros estará por
um fio. Mas o lema dos amigos os ajuda a escapar
de todos os perigos: "Todos por um, um por todos!".
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

POLLYANNA
Dinah Sales de Oliveira
A personagem principal deste livro, Pollyanna, fica órfã e
vai morar com uma tia que não é nada fácil de conviver.
Ela se lembra que seu pai a ensinou a jogar o “jogo do
contente”, a regra é tentar encontrar uma coisa boa
naquilo que nos pareceu muito difícil de enfrentar.
Quando conseguimos fazer isso, ficamos contentes! Ela
também o ensina a todas as pessoas que encontra. Com
isso, faz muitos amigos, encanta a todos ao seu redor e
ainda supera vários desafios sem perder o bom humor.
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

1ª edição - 2016

1ª edição - 2016

ROBIN HOOD
Denyse Cantuária
Ricardo coração de leão parte para a guerra e deixa
o reino sob a responsabilidade de seu irmão, o
príncipe João. O príncipe é malvado e ambicioso, faz
o povo pagar impostos altíssimos, e as pessoas já
não têm o que comer. É quando Robin Hood
abandona sua vida de nobre para combater as
maldades de João, tirando dos que tinham muito
para dar aos que nada tinham. Uma história cheia de
lutas por poder e justiça, perigos, espadas, florestas,
castelos, damas e cavaleiros.
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

REI ARTHUR E OS CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA
Manuel Filho
Um menino aparentemente frágil e franzino consegue
realizar algo que nunca ninguém conseguiu: arrancar a
espada Excalibur da bigorna que a prendia há milhares
de anos e, assim, tornar-se o rei da Inglaterra.

Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

1ª edição - 2016

1ª edição - 2016

HEIDE
Januária Cristina Alves
Heide uma menina órfã, até então criada pela tia,
tem que ir morar nos Alpes Suíços, com um avô que
ela mal conhece e que todos dizem ser muito
rabugento. Heide com sua alegria e bondade
consegue derreter o coração do velhinho e de todas
as pessoas que encontra. Assim ela enfrenta, várias
situações difíceis, amadurece e descobre que seus
amigos são seu maior tesouro.
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

A LENDA DO BELO PECOPIN E DA BELA BALDOUR
Januária Cristina Alves
O jovem e belo Pecopin, filho do dono da maior floresta
daquele reino, amava a bela Baldour, que o amava
também. E uma linda história de amor começa aí. Mas,
além de profundo amor, há também muitas aventuras
nesta lenda que se passa há muitos séculos. Pecopin é
um grande caçador e ,de convite em convite para
caçadas cada vez mais incríveis, viaja para lugares cada
vez mais distantes do castelo onde o espera a jovem
Baldour. Enganados por seus inimigos, Pecopin não
consegue voltar para casa, e o reencontro com sua
amada é sempre adiado. Em sua longa jornada, ele
enfrenta perigos e se encontra com reis, califas, sábios e
seres fantásticos. Mas será que Pecopin conseguirá
rever Balodour? E ea ainda estará em sua espera?
Editora: Folha de S. Paulo
Localização :

PRATELEIRA 15.G

1ª edição - 2016

1ª edição - 2016

PROVA DE FOGO
Pedro Bandeira
Gil era um rapaz a quem ninguém prestava atenção.
Não era destaque na escola, nos estudos, nem nos
esportes. Mas, quando ele teve de enfrentar uma
verdadeira prova de fogo, quando um perigo de
morte rondava Pris, a querida menina causadora das
palpitações do coração de Gil, e quando uma sinistra
quadrilha sequestra o lindo bebê de quem Pris
tomava conta, o rapaz se mostrou um herói especial,
brilhante e corajoso como um verdadeiro Sherlock
Holmes! Esta é uma aventura cheia de mistério e
suspense, que vai fazer você roer as unhas! Mas
também vai fazer você rolar de rir no final!
Editora: Moderna
Localização :

3ª edição - 2016
PRATELEIRA 7.G

O POETA E O CAVALEIRO
Pedro Bandeira
Essa aventura acontece em uma cidadezinha chamada
Findomundo. Um dia um estrondo vindo de cima de um
morro assustou todo mundo! O que seria aquilo? No
meio da confusão, surgiu um tremendo cavaleiro de
armadura e cara feia, armado com lança e espada e
informou que o barulho tinha sido causado por um
terrível dragão de sete cabeças, que se aproximava para
destruir tudo! Mas o cavaleiro declarou-se um herói que
se dedicava a combater dragões, com isso, todos
imploraram que o cavaleiro não fosse embora. Vai daí
que o tal cavaleiro exigiu tanta coisa que...bom, se você
quiser rir, é só mergulhar nessa aventura!
Editora: Moderna
Localização :

3ª edição - 2013
PRATELEIRA 22.G

QUEM DISSE QUE EU NÃO VOU CONSEGUIR?
Marcos Ribeiro
Marcos Ribeiro nos inspira mostrando a força, a
vontade e a esperança para superar os desafios da
vida: um acontecimento triste, a morte de um ente
querido, uma limitação física, abandono, dificuldades
financeiras.

Editora: Moderna
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 17.G

QUEM VAI SALVAR A VIDA?
Ruth Rocha
De quem é a responsabilidade de cuidar da vida e do
nosso planeta? O personagem desta história é ainda
uma criança e ele terá que mostrar a seus pais que meio
ambiente é tudo o que existe ao nosso redor, que
pequenas atitudes, como não jogar lixo na rua ou
economizar água são muito importantes para salvar a
vida do nosso planeta, a final eles acreditam que meio
ambiente é uma coisa que existe lá longe, na Floresta
Amazônica, ou no meio do mar, onde estão as baleias.

Editora: Salamandra
Localização :

PRATELEIRA 26.D

1ª edição - 2015

LONGE DOS OLHOS
Ivan Jaf
Oto é negro, Sílvia,branca. Embora milite pela causa
negra, Oto se finge de branco temendo ser rejeitado
por Sílvia. As razões para isso remontam à situação
retratada em O mulato, de Aluísio Azevedo.
Oto, estudante do curso de Letras, entrará em
conflito com os princípios que defende, fazendo-se
passar por quem não é, por causa de Sílvia, que
conhece numa ONG onde ele realiza trabalho
voluntário. Ele oculta-se sob um disfarce, por medo
de não ser aceito.
Editora: Ática
Localização :

1ª edição - 2008
PRATELEIRA 2.B

A CASA DA MADRINHA
Lygia Bojunga
Um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira, conta
a história de Alexandre que larga o mundo onde vivemundo hostil, sem esperança- em busca da casa da
madrinha, onde, imagina que vai encontrar tudo o que
deseja.
Com personagens inesquecíveis narra a dura realidade
dos problemas de sobrevivência na cidade grande, dá
espaço ao sonho e à esperança que devem acompanhar
o ser humano para tornar-lhe a jornada mais fácil.

Editora: Casa Lygia Bojunga
Localização :

PRATELEIRA 1.B

1ª edição - 2017

O PRÍNCIPE: comentado por Napoleão
Bonaparte
Nicolau Maquiavel
Um dos tratados políticos mais fundamentais da
história, "O príncipe" foi escrito em 1513 e é uma
das obras que embasaram o conceito de Estado
moderno.Transitando entre ideias de moralidade e
poder, Maquiavel expõe uma série de conselhos ao
príncipe, alicerçado em fatos e conhecimentos da
arte política dos antigos e dos principais estadistas
de sua época. Trata-se, basicamente, de um manual
para a ação e manutenção do poder.
Editora: Martin Claret
Localização :

PRATELEIRA 6. D

MAQUIAVEL O PODER: história e marketing
José Nivaldo Junior
Maquiavel, o Poder - História e Marketing é um livro
envolvente e transformador, que levanta o véu das
aparências e apresenta a face maquiavélica da arte de
liderar. Leitura fundamental para políticos, líderes
religiosos e empresariais e para todos aqueles leitores
voltados para seu próprio aperfeiçoamento pessoal.

Editora: Martin Claret
Localização :

PRATELEIRA 6. E

1ª edição - 2006

1ª edição - 2006

NATE: bota pra quebrar
Lincoln Peirce
Nate é o superastro das histórias em quadrinhos.
Este livro reúne as trapalhadas divertidas deste
garoto de 11 anos e suas tentativas de embromar os
professores da escola, os colegas que duvidam da
sua genialidade e o pai totalmente sem noção.

Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2014
PRATELEIRA 21.H

AUTO DA BARCA DO INFERNO
Gil Vicente
Texto integral, com notas explicativas dos termos não
usuais para facilitar a leitura. Esta peça teatral de Gil
Vicente, o primeiro dramaturgo lusitano, uma alegoria de
duas barcas – uma que segue para o Inferno, outra, para
o Paraíso – satiriza os tipos sociais de Portugal. Uma
encenação do século XVI, em um país que alargava
seus horizontes em direção à América e ensaiava sua
transição da Idade Média para o Renascimento. Em
cena, o Diabo e o Anjo julgam as almas daqueles que
tentam embarcar. Entre os julgados estão o Fidalgo, um
agiota, um tolo, o Sapateiro, o Frade, uma alcoviteira, o
Judeu, o Corregedor, o Procurador, o Enforcado e os
cavaleiros. Membros distintos da sociedade e gente
simples do povo se equiparam na fuga da barca do
Diabo. Poucos escaparão. O auto da barca do inferno é
um clássico do Humanismo Ibérico.
Editora: Via Leitura
Localização :

PRATELEIRA 11. E

1ª edição - 2016

DIAS DIFÍCEIS
Fanny Abramovich
Por meio do cotidiano de uma família, o livro discute,
a partir de uma linguagem descomplicada, mas de
maneira séria e aberta o HIV e a Aids. O envolvente
desenrolar da narrativa vai, ao mesmo tempo,
informando e conscientizando o leitor sobre os
vários aspectos da doença; suas causas,
conseqüências, meios de prevenção e até mesmo
relaciona o tema a morte.
Editora: Moderna
Localização :

2ª edição - 2002
PRATELEIRA 17.G

A ESCRAVIDÂO NO BRASIL: relações sociais, acordos e conflitos
Douglas Cole Libby
Fundamentados nos estudos mais recentes sobre a
escravidão no Brasil, os autores apresentam um painel
abrangente e revelador sobre a escravidão do negro e
seus profundos efeitos nos valores e comportamentos
ainda presentes na sociedade brasileira, como a
depreciação do trabalho braçal e a inferiorização social
do negro. Criticando as interpretações simplificadoras como as que atribuem ao senhor um papel ativo e ao
escravos a passividade -, os autores não só oferecem
várias e novas informações sobre o assunto, como
também instigam os estudantes a refletir sobre as
relações sociais no Brasil.
Editora: Moderna
Localização :

2ª edição - 2005
PRATELEIRA 35.E

DINÂMICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS
Rogério Bellini
Rogério Bellini traz conselhos para: ampliar
experiências; desenvolver a acuidade auditiva;
estimular a capacidade criativa; enriquecer a
imaginação; aumentar o vocabulário; desenvolver a
aprendizagem da seqüência de fatos; propiciar um
ambiente de calma e atenção junto às crianças e
ouvintes; despertar bons sentimentos e atitudes e a
distinguir entre o bem e o mal; desenvolver a
capacidade de atenção e socialização.
Editora: Paulinas
Localização :

1ª edição - 2004
PRATELEIRA 26.A

O SOM DA TURMA
Ziraldo
Assim como são sete as notas musicais, são sete as
histórias em quadrinhos do Almanaque Maluquinho - O
som da turma. Desta vez, Simone, a artista da turma do
Menino Maluquinho, mostra todo seu talento e ainda
apresenta muita informação sobre o mundo da música
com linguagem fácil e divertida.

Editora: Globo
Localização :

1ª edição - 2009
PRATELEIRA 26.H

APOSTANDO NO DESENVOLVIMENTO DA
INTELIGÊNCIA: em busca de um novo
currículo educacional para o
desenvolvimento do pensamento
humano
Cristiano Mauro Assis Gomes
Este livro discute uma das questões mais
importantes da educação atual: a possibilidade de
alterar o percurso de desenvolvimento da
inteligência por intermédio da escola.
Editora: Lamparina
Localização :

PRATELEIRA 27.A

ANNE DE GREEN GABLES
Lucy Maud Montgomery
Uma menina de 11 anos, com cabelos ruivos, sardas e
uma mente tão perspicaz quanto a de um cientista em
busca de conhecimento, chega a uma terra onde as
tardes são calmas; os pores do sol, alaranjados; as
florestas, aconchegantes; e os rios suaves, como o ritmo
do povoado.Sua boca é uma matraca, e seus sonhos
são maiores que moinhos de vento. Anne vai crescendo
e de patinho feio revela-se um elegante e atento cisne,
pronto para abrir suas asas e voar para além das
veredas. Mas a vida é feita de artimanhas, e a nossa
garotinha adotada pelos irmãos Marilla e Matthew tem
algumas cercas a pular, sem jamais deixar seus sonhos
desvanecerem, como algumas criaturas fazem...
Editora: Martins
Localização :

1ª edição - 2009
PRATELEIRA 1.E

1ª edição - 2007

O CLUBE DO LIVRO: ser leitor, que
diferença faz?
Luzia de Maria
Luzia de Maria, traz um ensaio sobre o poder
transformador da leitura, por meio de experiências
realizadas em seu clube de leitura em uma escola
pública. Um grupo de jovens sedentos de
descobertas, a literatura exercendo fascínio, um
professor apaixonado. Depois de experimentar ali as
ferramentas adequadas na desafiadora tarefa de
formar leitores, Luzia fez das aulas de literatura, nos
anos seguintes, um fértil território de descobertas e
crescimento. Mais de vinte anos depois, alguns
daqueles jovens– hoje profissionais bem-sucedidos
– dão nesta obra depoimentos sobre essa
experiência inovadora, os efeitos da leitura e o seu
caráter libertário e transformador.
Editora: Global
Localização :

2ª edição - 2016
PRATELEIRA 27.B

O UNIVERSO NUMA CASCA DE NOZ
Stephen Hawking
Stephen Hawking mostra grandes descobertas no campo
da física teórica, com sua conhecida clareza, elucidando
temas complexos por meio de conceitos e ideias do dia a
dia, como a inflação, as cartas de baralho e as linhas
ferroviárias, e permeado com seu peculiar senso de
humor. Ele guiará o leitor através do microcosmo
quântico e do macrocosmo universal, discutindo as
extraordinárias leis que regem o cosmos e as principais
teorias hoje debatidas. O universo numa casca de noz é
leitura obrigatória para aqueles que querem se aventurar
no que há de mais instigante hoje na física e para os que
almejam ver como muitas vezes a teoria pode ser muito
mais extraordinária do que a ficção científica.
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2016
PRATELEIRA 36.E

OH, CORAÇÃO!
Roberto Jenkins Lemos
Regina trabalha em uma floricultura, na Galeria
Fenícia, e encontra dinheiro enterrado num vaso de
xaxim. Percebe que se trata de produto de roubo e,
com medo de perder o emprego, esconde o fato da
patroa e da polícia. Para tentar resolver o problema,
conta com a ajuda de Ademir e Zé Santos, que
trabalham na mesma galeria. Zé Santos descobre
que o dinheiro pertence a Pé-de-Pau, um perigoso
bandido, e arma um ambicioso plano para devolvêlo. A narrativa procura explorar a diferença entre
norma culta e coloquial e mostrar alguns aspectos
da linguagem usada no Espírito Santo.
Editora: Saraiva
Localização :

1ª edição - 2004
PRATELEIRA 1.D

JUSTINO, O RETIRANTE
Odette de Barros Mott
Justino, um garoto de 12 anos, fugindo da seca e das
relações de opressão presentes na zona rural
nordestina, torna-se um retirante logo após a morte dos
pais. Em sua viagem, marcada pelo sofrimento, conhece
Chico Cego, um verdadeiro amigo, com quem vai para
um pequeno vilarejo. Nesse local, encontra D. Severina,
uma boa senhora que acolhe Justino e o ajuda na
realização de seu maior sonho - estudar e tornar-se
médico, para ajudar seus 'irmãos sofridos'.

Editora: Atual
Localização :

46ª edição - 2009
PRATELEIRA 1.E

UMA GAROTA BONITA
Luiz Antônio Aguiar
Lúcia é uma das meninas mais bonitas da escola. E
também uma das mais escandalosas. Ela e seu
namorado, Daniel, se gostam bastante, mas agora
que estão lendo Lucíola, ela resolve brigar quando o
garoto diz que as prostitutas são mulheres de "vida
fácil".
O que Lúcia e Daniel nem imaginam é que esse
preconceito atinge Camélia, a mãe de Lúcia.
Camélia foi prostituta quando jovem e agora é
chatageada por uma mulher que ameaça alardear
sua histórias aos quatro ventos
Editora: Ática
Localização :

1ª edição - 2007
PRATELEIRA 1.H

CALÇADA DE VERÃO
Flora Figueiredo
Sempre dentro de uma tônica romântica e linguagem
cotidiana, a autora desnuda a alma em versos
melodiosos e simples. Alternando poemas marcados
pela ternura e pelo envolvimento amoroso com outros
que mostram um lado matreiro e sofrido, Flora consegue
fazer deste livro um organismo que pulsa e está vivo e
atento aos humores do dia-a-dia.

Editora: Nova Fronteira
Localização :

PRATELEIRA 11.C

1ª edição - 1989

SONHAR É POSSÍVEL?
Giselda Laporta Nicolelis
Em um casarão antigo, transformado em cortiço,
moram diversas famílias em cômodos apertados,
sem as mínimas condições de segurança e higiene.
Nesse espaço hostil, os moradores lutam pela
sobrevivência, às vezes quase perdendo as
esperanças de um futuro digno. Em meio a tantas
dificuldades, seria possível sonhar com uma vida
melhor?
Editora: Atual
Localização :

27ª edição - 2009
PRATELEIRA 8.D

DIÁRIO DO OUTRO
Ronald Claver
Carlos, um tranquilo pai de família, recebe certo dia um
inesperado presente, vindo diretamente de Londres,
onde mora seu irmão Duda: um pacote contendo os
diários escritos quando ele ainda era um adolescente.
Ao olhar para aquela caixa, Carlos percebe que precisa
tomar fôlego para embarcar nessas suas fervilhante
memórias...Afinal, lá estão seus sonhos, suas paixões,
sua inocência. Lá está o Brasil da década de 1960,
prestes a entrar na escuridão da ditadura. E lá está,
estranhamente, seu espelho...

Editora: Atual
Localização :

15ª edição - 2004
PRATELEIRA 1.C

CARNE QUEBRADA: um passeio pitoresco
pela cultura popular brasileira
Tiago de Melo Andrade
Esta é uma curiosa história de uma cidade
imaginária, chamada Campos de Marcela, no interior
de Minas Gerais, onde se passam fatos
interessantíssimos, bem-humorados e fantásticos,
envolvendo seres de natureza diversa e revelando
aspectos típicos da cultura popular e da política
brasileira.
Editora: Melhoramentos
Localização :

PRATELEIRA 1.D

TURMA DA MÔNICA: fábulas inesquecíveis
Mauricio de Souza
Este livro encantador traz 14 fábulas clássicas,
representadas pelos divertidos personagens da Turma
da Mônica. Temas como amizade, generosidade,
honestidade e superação ganham um toque especial
com a participação de Mônica, Magali, Cebolinha,
Cascão, Chico Bento e companhia.

Editora: Girassol
Localização :

1ª edição - 2014
PRATELEIRA 28.E

1ª edição - 2014

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
Willian Shakespeare
Trata-se de uma das obras mais famosas de William
Shakespeare. Acontece na antiga Grécia, quando
quatro jovens apaixonados se perdem em uma
floresta e as fadas que lá vivem lhes pregam
algumas peças, transformando amor em ódio e ódio
em amor.

Editora: Cengage Learning
Localização :

1ª edição - 2012

PRATELEIRA 37.G

O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ: uma história de amor
Jorge Amado
O temperamento do Gato Malhado não era nada bom:
bastava aparecer no parque para todos fugirem. E ele ia
tocando a vida com a indiferença habitual. Até que,
chegada a primavera, o Gato nota que a Andorinha
Sinhá não tem receio algum dele.Foi o suficiente para
que dali nascesse a amizade dos dois, que se aprofunda
com o tempo. No outono, os bichos já viam o gato com
outros olhos, achando que talvez ele não fosse tão ruim
e perigoso, uma vez que passara toda a primavera e o
verão sem aprontar. Durante esse tempo, até soneto o
Gato escreveu. E confessou à Andorinha: “Se eu não
fosse um gato, te pediria para casares comigo”. Mas o
amor entre os dois é proibido,não só porque o Gato é
visto com desconfiança, mas também porque a
Andorinha está prometida ao Rouxinol.
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização :

PRATELEIRA 8.E

1ª edição - 2008

O MELHOR AMIGO DO HOMEM
Jonas Ribeiro
Era uma vez um cachorro chamado Socorro que
vestia sua capa vermelha e saía voando pelo ar.
Ajudava gente, bicho e planta em perigo. Bastava a
sua orelha esperta ouvir um chamado para o
cachorro Socorro entrar em ação.

Editora: Editora Franco
Localização :

PRATELEIRA 24.C

A HISTÓRIA VAZIA DA GARRAFA VAZIA
Jonas Ribeiro
Esta história trata do alcoolismo, com realismo,
honestidade e a dose exata de poesia e esperança.
Aponta caminhos para superar esta doença que, direta
ou indiretamente, desestrutura a sociedade inteira e o
faz sem ditar regras, sugerindo que a união pode ser o
primeiro passo para resolver essa questão

Editora: Editora do Brasil
Localização :

PRATELEIRA 24.C

1ª edição - 2004

1ª edição

O BARQUINHO E O MARINHEIRO
Jonas Ribeiro
Piratas, ilhas desertas, sereias, monstros, tesouros e
um barquinho que come poesia fazem parte desta
surpreendente narrativa. Trazendo como tema a
cooperação e a amizade, estimula a imaginação do
leitor e o desperta para a sensibilidade do texto
literário e das possibilidades do universo das
imagens. Juntos, texto e ilustrações transformam O
barquinho e o marinheiro em uma divertida história
que, como o canto da sereia, encantará o leitor.
Editora: Cortez
Localização :

2ª edição - 2010
PRATELEIRA 24.C

A ASSUSTADORA BOLA FRIA E A GATA QUE NINGUÉM VIA
Jonas Ribeiro
Era uma vez uma menina que tinha mania de mentir. Só
que, toda vez que ela mentia, uma bola fria aumentava.
E o pior de tudo: a bola a seguia para tudo quanto era
lugar. Com o tempo, a bola foi ficando maior e mais
assustadora. A menina entrou em desespero. A sorte foi
que a gata que ninguém via entrou em sua vida e...

Editora: Elementar
Localização :

1ª edição - 2012
PRATELEIRA 24.C

BULLYING: o que fazer?
Ricardo Brown
Este livro faz parte do projeto Direito e Cidadania,
realizado pelo departamento de Assistência Social
da editora Paulus, por meio do núcleo de formação,
pesquisa e disseminação social, que tem por
finalidade o Assessoramento, a Defesa e a Garantia
de Direitos no âmbito da Assistência Social, em
conformidade com a Lei Orgânica de Assistência
Social.
Editora: Paulus
Localização :

1ª edição - 2011
PRATELEIRA 8.E

DIÁRIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT: um desafio assustador
Herobrine Books
Você acha que os zumbis são diferentes da gente?
Então ficará surpreso com o que vai descobrir nesse
diário de um zumbi de 12 anos. Nestas páginas, você
terá a oportunidade de conhecer o dia a dia na Escola
Monstro e vai saber o que realmente se passa na cabeça
de slimes, esqueletos, creepers, endermen e outros
personagens do universo Minecraft. Entre um passeio
para o Nether e um quase encontro com o Ender
Dragon, o maior desafio na vida de um jovem zumbi está
em jogo: conquistar Sally Cadáver e derrotar Jeff, o
maior imbecil da escola. A vida (ou seria a morte?) de
um zumbi não é nada fácil...
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

MANO DESCOBRE A SOLIDARIEDADE
Heloisa Prieto
Coisas estranhas estão acontecendo na escola onde
estuda Mano.
A quadra é depredada, grupos se reúnem para
brigar e Mano sabe que precisa tomar alguma
atitude.
De que lado ficar? Como lutar? É preciso ser
violento?
Questões fundamentais da vida, como a
solidariedade nos momentos difíceis, a aceitação de
quem é diferente, a defesa da verdadeira amizade,
numa história contada em ritmo vibrante.
Editora: Ática
Localização :

2ª edição - 2011
PRATELEIRA 23.G

ALMANAQUE RUTH ROCHA
Ruth Rocha
Um livro para acompanhar você o ano inteiro com muitas
histórias, brincadeiras, charadas, provérbios, adivinhas,
piadas e mil outras coisinhas para você passar horas
lendo e se divertindo.

Editora: Moderna
Localização :

2ª edição - 2011
PRATELEIRA 28.A

ALÉM DA MAGIA
Tahereh Mafi
Um conto de fadas, moderno onde há apenas três
coisas importantes para Alice: sua mãe, que não
sentiria sua falta; magia e cor, os quais parecem
escapar dela; e seu pai, que sempre a amou. No dia
em que seu pai desapareceu de Ferenwood, ele
levava consigo apenas uma régua. Já se passaram
quase três anos e Alice está determinada a
encontrá-lo. No entanto, trazer seu pai para casa
não será tão fácil. Alice precisa viajar através da
mística e perigosa Terra de Furthermore; onde para
baixo pode ser para cima, papel está vivo e
esquerda pode ser direita. Alice precisara de todas
as suas forças para encontrar seu pai e conseguir
voltar para casa sã e salva.
Editora: Universo dos Livros
Localização :

PRATELEIRA 1.E

DiÁRIO DE AVENTURAS DA ELLIE: a aluna nova
Ruth McNally Barshaw
A família da Ellie está mudando de cidade, e ela tem
certeza de que não vai se adaptar à escola nova. As
outras crianças inventam o "bingo da aluna nova" sem
ela saber, e parece que nem os professores se lembram
do nome dela. Mas quando seus novos colegas de
classe começam a reclamar das enormes filas (e da
comida ruim) que eles têm que aguentar na hora do
almoço, Ellie tem a oportunidade de liderar um protesto.
Enfrentar a cantina da escola pode ser a maneira
perfeita de fazer novos amigos.

Editora: Ciranda Cultural
Localização :

PRATELEIRA 21.G

1ª edição - 2014

1ª edição - 2017

DIÁRIO DE AVENTURAS DA ELLIE: amizade
é o bicho
Ruth McNally Barshaw
A família da Ellie está fora de controle! Parece que
os animais estão por toda parte! Quando a
professora pede para os alunos apresentarem um
seminário sobre animais, Ellie não sabe qual
escolher. Mas, quando uma vizinha pede para ela
cuidar do seu papagaio, Alix, Ellie decide falar sobre
esse pássaro exótico. É quando algo inesperado
acontece! Ellie descobre que precisará da ajuda de
uma bibliotecária, um tratador de animais, sua
família e alguns bons amigos para salvar o dia.
Editora: Ciranda Cultural
Localização :

QUEM É VOCÊ, ALASCA?
John Green
Miles Halter é um adolescente fissurado por célebres
últimas palavras. Cansado de sua vidinha pacata e sem
graça em casa, vai estudar num colégio interno à
procura daquilo que o poeta François Rabelais, quando
estava à beira da morte, chamou de o "Grande Talvez".
Muita coisa o aguarda em Culver Creek, inclusive Alasca
Young, uma garota inteligente, espirituosa, problemática
e extremamente sensual, que o levará para o seu
labirinto e o catapultará em direção ao Grande Talvez.

Editora: WMF Martins Fontes
Localização :

PRATELEIRA 5.G

1ª edição - 2010

PRATELEIRA 21.G

1ª edição - 2014

AUTHENTICGAMES: vivendo uma vida
autêntica
Authentic Games

O mineiro Marco Túlio sempre foi apaixonado por
games. Tão apaixonado que decidiu enfrentar a
timidez e criar um canal no YouTube para falar dos
jogos de que gostava. Com seu jeito simples e
engraçado, Marco Túlio transformou o Authentic
Games em ponto de encontro para quase 4 milhões
de crianças e adolescentes. É lá que eles trocam
ideias, aprendem estratégias secretas sobre
Minecraft e acompanham as séries exclusivas.
Neste livro, os fãs vão saber como surgiu o projeto
do canal, quem são os amigos da internet que o
Authentic levou para a vida real e muito mais! Um
dos youtubers mais amados do Brasil conta todos os
seus segredos.
Editora: Alto Astral
Localização :

1ª edição - 2016
PRATELEIRA 21.H

AUTHENTIC GAMES: a batalha da torre
Marco Túlio
Um sequestro misterioso coloca o nosso herói
“Authenticgames” em uma grande enrascada, e ele vai
precisar de ajuda para sair dessa. Mas ele sabe que
pode contar com um grande amigo para salvá-lo: você!
Prepare-se para destruir aranhas, acabar com creepers
e derrotar tantos outros mobs aterrorizantes para libertar
o Authentic dessa confusão. Uma dica: mantenha os
olhos bem abertos para encontrar todas as pistas que
aparecerem pelo caminho. Só assim você vai conseguir
desvendar esse mistério! Escolha uma armadura bem
resistente, pegue a sua espada mais poderosa, reúna
toda a coragem que puder e comece já o caminho de A
Batalha Da Torre.
Editora: Astral Cultural
Localização :

PRATELEIRA 21.H

1ª edição - 2016

SALSICHAS GALÁCTICAS: uma aventura
espacial
Max Brallier
Eu sou Cosmo, o Garoto Terráqueo. Sou o capitão
da nave Salsicha Néon. Vivo me metendo em
confusão, mas minha maior paixão é a culinária –
quando não estou ocupado em salvar o mundo, é
claro. Junto com Herman, meu melhor amigo, vendo
o melhor cachorro-quente da galáxia. Passamos os
dias cruzando o cosmos e preparando o Mega
Cachorro-Quente, fugindo de vermes mutantes,
piratas zumbis do espaço e robôs rabugentos,
jogando videogame e protegendo a galáxia do Mal
Supremo. (Na verdade, sou um cara incrível!)
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.H

FRANK EINSTEIN E O MOTOR ANTIMATÉRIA
Jon Scieszka

Frank Einstein é um menino que adora passar o tempo
em seu laboratório, onde pode misturar ciência e muita
imaginação para criar inventos bem originais. Sua
criação mais recente é o RobôGente, uma máquina
capaz de pensar. Frank tem um plano mirabolante e só
precisa de uma noite repleta de raios no céu para
colocá-lo em funcionamento. De repente, o que parecia
destinado ao fracasso ganha vida. No meio da noite, dois
robôs se autoconstroem e donos de personalidades bem
diferentes, o espertinho Klink e o desajeitado Klank
ajudam o jovem cientista a construir um motor
antimatéria para competir no Prêmio de Ciências da
cidade. Tudo parece ir bem... até que o arqui-inimigo de
Frank, T. Edison, entra em cena e sequestra os robôs,
obrigando-os a colaborar em um plano maligno
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.H

De volta aos quinze
Bruna Vieira
Anita tem 30 anos, e sua vida é muito diferente do
que ela sonhou para si. Um dia, ao reencontrar seu
primeiro blog, escrito quando tinha 15 anos, algo
inusitado acontece, e tudo ao seu redor se
transforma de repente. Com cabeça de adulto e
corpo de adolescente, ela se vê novamente vivendo
as aventuras de uma das épocas mais intensas da
vida de qualquer pessoa: o ensino médio. Em meio
a amores impossíveis, amizades desfeitas e atritos
familiares, Anita tentará escrever seu próprio final
feliz em uma página misteriosa na internet.
Editora: Gutenberg
Localização :

3ª edição - 2014
PRATELEIRA 8.H

DIÁRIO DE UMA PRINCESA IMPROVÁVEL
Meg Cabot
Olivia Grace Clarisse Mignonette Harrison é
completamente normal. A única coisa que não é normal
nela é seu nome (muito comprido e meio principesco),
sua habilidade para desenhar animais (algo muito útil
para sua futura carreira como ilustradora da vida
selvagem) e o fato de ser quase órfã, pois não conhece
o pai e depois que a mãe faleceu se vê forçada a viver
com a tia e o tio. Até que, num dia que tinha tudo para
ser como os outros, as coisas parecem sair do controle:
a menina mais popular da escola ameaça bater em
Olivia, o diretor ameaça lhe tirar um ponto e...uma
limusine com a princesa da Genovia, Mia Thermopolis,
surge do nada. Olivia na verdade é uma princesa, meiairmã de Mia, e finalmente poderá conhecer o pai, a avó,
Genovia, para então perceber que todos somos mais
especiais do que pensamos.
Editora: Galera
Localização :

2ª edição - 2017
PRATELEIRA 10.B

FAZENDO MEU FILME EM QUADRINHOS:
antes do filme começar
Paula Pimenta
Mais Fazendo meu filme para quem andava
morrendo de saudades da Fani, do Leo e de seus
amigos! Neste primeiro volume de Fazendo meu
filme em quadrinhos vocês vão acompanhar o início
da amizade da Fani e do Leo e os apuros que ela
passa para conseguir que ele tenha um aniversário
inesquecível.

Editora: Nemo
Localização :

2ª edição - 2014
PRATELEIRA 10.C

DOIS MUNDOS, UM HEROÍ: uma aventura não oficial de Minecraft
Pedro Afonso Rezende
Dois mundos, um herói é uma aventura fantástica que
leva você para dentro do universo de Minecraft na
companhia de RezendeEvil. O susto de acordar do outro
lado da tela é grande, mas a diversão é ainda maior.
Nesse mundo de pixels ele encontra todos os pequenos
amigos que criou: inclusive uma versão de si mesmo. E
quando um terrível mal ameaça destruir o vilarejo,
Rezende se torna a única esperança. Usando sua
criatividade, nosso herói vai ter que enfrentar com as
próprias mãos os inimigos que estava acostumado a
vencer com o teclado e o mouse.
Editora: Objetiva
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.H

DE VOLTA AO JOGO: uma aventura não
oficial de Minecraft
Pedro Afonso Rezende
Pedro descobriu que o mundo que vê da tela do
computador é muito mais real do que poderia
imaginar! Depois de acordar um dia dentro do jogo e
conhecer o próprio avatar, Pedro não reconhece
muita coisa. Onde está? De quem é aquela mansão
mal-assombrada que vê à distância? E onde estão
seus amigos? É hora de mergulhar em uma nova
aventura para salvar o mundo que criou. Mais uma
vez, Pedro e Rezende precisam se unir, pois um
vilão de olhos brilhantes ameaça a vida de todos, e
apenas o Herói Duplo poderá derrotá-lo.
Editora: Suma de Letras
Localização :

1ª edição - 2016

PRATELEIRA 21.H

DIÁRIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT: de volta à escola monstro
Zack Zombie
O zumbi chegou ao oitavo ano...e à adolescência. E
agora? Assim como os humanos, zumbis também
sofrem durante a adolescência e ele precisará de toda a
ajuda possível dos seus amigos. Além de ter que
sobreviver a um concurso de soletrar e ao temível
professor Matsumoto, nosso zumbi preferido terá um
desafio muito especial: se conseguir tirar nota 7 em
todas as matérias,vai ganhar um vídeo game novinho em
folha! Só tem um detalhe: como o zumbi vai conseguir
tirar uma nota boa na aula de susto com aquela carinha
inofensiva dele? Neste Volume: O Zumbi Vai Ficar
Monstruoso!
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2016
PRATELEIRA 21.G

GUIA DO MESTRE EM MINECRAFT
Matthew Pellett
Minecraft é o jogo de criatividade e estratégia que se
tornou febre entre crianças e adolescentes, e conta
com mais de 20 milhões de jogadores no mundo
todo. Este guia é perfeito para quem já conhece o
jogo e deseja se tornar um mestre. Aprenda a
arquitetar construções de nível expert e a usar com
inteligência as muitas possibilidades de Minecraft.

Editora: Universo dos Livros
Localização :

1ª edição - 2015

PRATELEIRA 21.H

INVASÃO DO MUNDO DA SUPERFÍCIE: uma aventura não oficial de
minecraft
Mark Cheverton
O mundo de Minecraft ganha vida nesta emocionante
aventura! Gameknight999 é um dos melhores jogadores
entre seus amigos e não se importa com o espírito de
equipe, ele gosta de fazer aquilo que sabe de melhor:
trollar. No meio de uma dessas trollagens uma invenção
maluca de seu pai funciona, uma impressora 3D-ela o
teleporta para o mundo digital de Minecraft, onde seu
próprio corpo é formado por cubos e os ataques dos
terríveis monstros causam danos de verdade. Se quiser
sobreviver, ele precisará reavaliar suas táticas de jogo,
aprender a trabalhar em equipe e a reconstruir as
amizades destruídas depois de tantas trollagens.
Editora: Galera Record
Localização :

PRATELEIRA 21.H

6ª edição - 2015

NATE VOLTA A ATACAR
Lincoln Peirce
Divirta-se com a mais nova aventura de Nate, um
garoto que se acha um gênio, adora provocar os
valentões e é o terror dos professores! Ele vai
superar todos os outros! Mas não será fácil. Ele terá
que derrotar sua arqui-inimiga, Gina, que está a fim
de estragar tudo! Será que Nate vai ganhar ou
perder? Passar ou ser reprovado? Ou terminar de
castigo... de novo?

Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2011
PRATELEIRA 21.H

O DIA EM QUE NATE ENTROU PARA A HISTÓRIA
Lincoln Peirce
Nate sabe que nasceu para fazer coisas importantes.
Mas a vida nem sempre é do jeito que se quer só porque
se é o máximo. Parece que os problemas perseguem
Nate, mas ele não quer nem saber. Leu num biscoitinho
da sorte que está destinado ao sucesso. Conheça Nate,
um garoto que adora bancar o espertinho, só se mete
em confusão e deixa todos os professores malucos.

Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2014
PRATELEIRA 21.H

NATE VAI PARA O TUDO OU NADA
Lincoln Peirce
A poderosa Escola Jefferson sempre ganha da
escola de Nate. Mas agora ele decidiu deixar de ser
um zero à esquerda e se tornar um herói! Será que
Nate vai entregar os pontos na incrível disputa na
neve? Ou vai liderar sua turma na maior vitória de
todos os tempos? Prepare-se para curtir a nova
aventura de Nate, um garoto que adora fazer
palhaçadas, tirar os professores do sério e debochar
dos valentões!

Editora: Sextante
Localização :

AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA
Dav Pilkey
Conheça Jorge e Haroldo, uma dupla de garotos legais.
Além de pregar peças nos outros, o que eles mais
gostam de fazer é criar suas próprias histórias em
quadrinhos. E juntos inventaram o maior super-herói da
história de todas as escolas – o incrível Capitão Cueca!
Só que o diretor não gosta nadinha dessas brincadeiras
e desses gibis. E cuidadosamente preparou um plano
para acabar de vez com a farra dos meninos. Este livro
conta direitinho o que aconteceu com esse plano e como
o Capitão Cueca teve que sair pela janela para salvar o
dia dos seus dois amigos e, de quebra, salvar o mundo e
todos nós!
Editora: Cosac Naify
Localização :

PRATELEIRA 21.H

1ª edição - 2000

1ª edição - 2014
PRATELEIRA 21.H

O DIÁRIO DE DAN-DANE-SE!
Dan Kirchner
Se você acha que sua vida é difícil, complicada e
nada dá certo, então ainda não conhece o Dan. Para
ele tudo é um problema: seu irmão é um chato, seu
professor substituto, um extraterrestre e sua colega
de classe, a pior inimiga..Dan acha que o mundo
está contra ele!

Editora: Planeta
Localização :

1ª edição - 2012
PRATELEIRA 21.H

HEROBRINE: a lenda
Mikhael Línnyker F. Rodrigues
O TazerCraft é um dos maiores sucessos da internet
brasileira. Trata-se de um canal no YouTube que
mobiliza milhões de jovens. Por isso, essa webserie (e
filme) ganhou livro, para contar, com mais profundidade,
com novos acontecimentos, com muito mais batalhas e
emoção, uma história cheia de tensão, reviravoltas e o
melhor ingrediente do mundo: aventura! Sem perder o
charme dos vídeos e o conhecido jeito irreverente de
Pac e Mike. Em Herobrine: a lenda, o amado quarteto
está de volta: Felipe, Peter, João e Victor! Os quatro
amigos viverão uma aventura que nem o mais crente dos
habitantes de Mine poderia imaginar.
Editora: Geração editorial
Localização :

PRATELEIRA 21.H

1ª edição - 2016

DESVENTURAS DE UM GAROTO NADA
COMUM 2: caos no colégio
Rachel Renée Russel
Max Crumbly está de volta no segundo livro da série
Desventuras de um garoto nada comum, da mesma
autora de Diário de uma garota nada popular.
Na última vez em que vimos Max Crumbly, o nosso
herói havia se esborrachado em cima de uma pizza
depois de cair da tubulação de ar do Colégio South
Ridge, em plena madrugada — e ele estava cercado
por três criminosos implacáveis! Será que o Max vai
ser moído em pedacinhos, como o queijo na massa
daquela pizza? Poderá sua amiga e aliada Erin
ajudá-lo a sair ileso dessa situação pegajosa?
Editora: Verus
Localização :

1ª edição - 2017
PRATELEIRA 21.H

AS TERRAS MÁGICAS DE MIDENDHILL: a missão do último guardião
Davide Simon Mazzoli
O primeiro ano do Ensino Médio pode ser difícil para
qualquer um. Mas, para Leonardo, consegue ser ainda
pior. O professor de Ciências o odeia, o valentão da
escola o persegue e Maya, a garota por quem é
apaixonado, o considera apenas o melhor amigo. As
coisas não podiam ser piores... Ou podiam? Podiam. E
de fato é o que acontece. Leo começa a ter visões, que
são mais reais do que alucinações, mais assustadoras
do que pesadelos e o incrível segredo sobre a sua vida
não demora a ser desvendado: escondida no centro do
universo, há uma terra chamada Midendhil, e Leo é o
seu Último Guardião. Em um só golpe, o “cara estranho”
da escola descobre as verdades sobre o seu passado e
as pesadas responsabilidades do futuro. Lançado a um
mundo no qual nada é o que parece ser, Leo poderá
contar somente com a ajuda de Maya.
Editora: Benvirá
Localização :

1ª edição - 2016
PRATELEIRA 1.E

SPIRIT ANIMALS 1: Nascidos na selva
Brandon Mull
No mundo de Erdas, quatro crianças estão prestes a
descobrir que possuem uma ligação com um espírito
animal, um elo raro entre humano e besta que
proporciona grandes poderes para ambos.
Separados por amplas distâncias, Conor, Abeke,
Meilin e Rollan veem um lampejo de luz e em
seguida seus animais surgem. Lobo, leopardo,
panda, falcão. Cada uma das crianças convocou
uma besta lendária. Agora, seu destino está traçado.
Os quatro heróis e seus animais devem se unir
numa jornada perigosa. Uma força maligna do
passado está surgindo e apenas eles têm o poder de
detê-la.
Editora: Fundamento Educacional
Localização :

PRATELEIRA 1.E

PARA TODOS OS GAROTOS QUE JÁ AMEI
Jenny Han
Lara Jean guarda suas cartas de amor em uma caixa
azul-petróleo que ganhou da mãe. Não são cartas que
ela recebeu de alguém, mas que ela mesma escreveu.
Uma para cada garoto que amou — cinco ao todo. São
cartas sinceras, sem joguinhos nem fingimentos, repletas
de coisas que Lara Jean não diria a ninguém, confissões
de seus sentimentos mais profundos. Até que um dia
essas cartas secretas são misteriosamente enviadas aos
destinatários, e de uma hora para outra a vida amorosa
de Lara Jean sai do papel e se transforma em algo que
ela não pode mais controlar.
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 8.H

1ª edição - 2014

P.S.: Ainda amo você
Jenny Han
Lara Jean sempre teve uma vida amorosa muito
movimentada, pelo menos na cabeça dela. Em Para
todos os garotos que já amei, Lara Jean não fazia
ideia de como sair da enrascada depois de
espalharem suas cartas, muito menos sabia que o
namoro de mentirinha com Peter Kavinsky, se
transformaria em algo mais. Agora, em P.S.: Ainda
amo você, ela tem que aprender como é estar em
um relacionamento que, pela primeira vez, não é de
faz de conta. E quando ela parece estar
conseguindo, um garoto do passado cai de
paraquedas bem no meio de tudo, e os sentimentos
de Lara por ele também retornam.
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2016
PRATELEIRA 8.H

MEU DIÁRIO ULTRASSECRETO: uma estrela nos Estados Unidos
Dee Shulman
Polly Price decide escrever um diário ultrassecreto
durante uma viagem para os Estados Unidos com sua
mãe, uma famosa atriz inglesa que só a faz passar
vergonha. Polly precisa desabafar, porque, além da mãe,
tem que aguentar todo o bando de atores da companhia
de teatro e mais duas atrizes mirins extremamente
cruéis, que não param de cochichar e dar risadinhas
irônicas. Tudo o que Polly queria era ter uma vida
normal!

Editora: Salamandra
Localização :

PRATELEIRA 21.H

1ª edição - 2016

O MESTRE DOS GAMES
Afonso Machado
Cláudio Renato está passando as férias na chácara
do avô. Amante dos jogos eletrônicos, ele leva o seu
game portátil para não ficar entediado. Certo dia, os
dois são rendidos por bandidos, mas Cláudio
consegue fugir. Vai para uma dimensão paralela,
dentro de um jogo eletrônico. E agora? Como sair de
lá e ajudar o avô?

Editora: Ática
Localização :

1ª edição - 2008
PRATELEIRA 20.H

MARCELO, MARMELO, MARTELO
Ruth Rocha
Situações do cotidiano ganham encanto nas palavras de
Ruth Rocha, que inova a maneira de contar histórias. Os
personagens dos três contos deste livro são crianças
que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus
impasses com muita esperteza e vivacidade: Marcelo
cria palavras novas; Teresinha e Gabriela acabam se
identificando,apesar das diferenças; Caloca compreende
a importância da amizade.

Editora: Moderna
Localização :

1ª edição - 2011
PRATELEIRA 36.D

DIÁRIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT:
parceiros e rivais
Herobrine Books
A vida de um zumbi no ensino fundamental não é
nada fácil.Se você achava que o Ender Dragon e os
golens de ferro eram perigosos, não imagina como é
o dia a dia na Escola Monstro. Principalmente
quando Mike Magma, o valentão da escola, une
forças com Mutante, o aluno novo de 2 metros de
altura com o peito do tamanho de uma casa. Nosso
amigo zumbi será capaz de deter os valentões? E se
conseguir, vai continuar inteiro para contar a
história? Prepare-se para mais emoção e mais
sustos neste segundo volume!
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

DIÁRIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT: férias do terror
Herobrine Books
Sim, zumbis também tiram férias! Mas isso não significa
dias tranquilos... Ele sobreviveu ao ano letivo e desafiou
um golem de ferro. Escapou de um fofo coelho
assassino e encarou Mutante, o aluno novo de 2 metros
de altura. Ufa! Acho que o Zumbi merece um descanso,
não? Não! Zumbi, Esquely, Slimey, Creepy e o humano
Steve estão de volta, de férias e com as mochilas
prontas para visitar o melhor parque de diversões de
todo o Mundo Superior: o Mundo Aterrorizante! Junte-se
a eles no brinquedo mais assustador do parque, escale
montanhas perigosas e entre no Templo da Selva, onde
se encontra a rara esmeralda do desejo, capaz de
realizar qualquer pedido.
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

DIÁRIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT:
trocando de corpo
Herobrine Books
A vida de um humano no ensino fundamental não é
nada fácil. Humano?!? Não, você não leu errado. O
zumbi de Minecraft está de volta... só não é mais um
zumbi! Depois da confusão com a esmeralda do
desejo, Steve e ele trocaram de corpos! E até
conseguirem a cura do problema, um vai ter que se
passar pelo outro durante algumas semanas. Sem
Esquely, Slimey, Creepy ou Sally Cadáver ao seu
lado, nosso herói precisará da ajuda de Alex, uma
nova amiga que vai ensiná-lo a ser um humano
popular e a sair ileso de uma competição escolar
perigosíssima!
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

AGORA E PARA SEMPRE, LARA JEAN
Jenny Han
Na surpreendente e emocionante conclusão da série, o
último ano de Lara Jean no colégio não podia estar
melhor: ela está apaixonadíssima pelo namorado, Peter;
seu pai vai se casar em breve com a vizinha, a sra.
Rothschild; e sua irmã mais velha, Margot, vai passar o
verão em casa. Mas, por mais que esteja se divertindo
muito — organizando o casamento do pai e fazendo
planos para os passeios de turma e para o baile de
formatura —, Lara Jean não pode ignorar as grandes
decisões que precisa tomar, e a principal delas envolve a
universidade na qual vai estudar. Quando o coração e a
razão apontam para direções diferentes, qual deles se
deve ouvir?
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2017
PRATELEIRA 8.H

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR:
histórias de uma vida nem um pouco
fabulosa
Rachel Renée Russel
Nikki, de 14 anos, ganhou uma bolsa de estudos
para uma escola particular de prestígio. Sua
angústia ao lidar com as meninas malvadas do
colégio, a relação com seus pais, sua paixão pelo
bonitão da escola e as novas amizades que faz são
assuntos registrados em seu diário, ao lado de
inúmeros desenhos que ela mesma faz de sua vida.
Direcionado
principalmente
para
meninas
adolescentes, Diário de uma garota nada popular
pode ser considerado uma versão feminina de Diário
de um banana.
Editora: Sextante
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR: histórias de uma baladeira
nem um pouco glamourosa
Rachel Renée Russel
Já mais adaptada à nova escola, Nikki vê sua vida
melhorar ao ser convidada para ser parceira de
laboratório de Brendon Roberts, sua paixão secreta. A
proximidade faz a adolescente sonhar em ser convidada
por ele para ir ao baile de fim de ano da escola. Mas sua
principal rival, a detestável MacKenzie, vai fazer de tudo
para impedir que isso aconteça.

Editora: Verus
Localização :

14ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR:
histórias de uma patinadora nem um
pouco graciosa
Rachel Renée Russel
Nikki Maxwell não ficou totalmente surpresa ao
descobrir que sua paixão, Brandon, trabalha como
voluntário em um abrigo de animais, pois ele é tão
doce que seria mesmo capaz de ajudar aqueles
filhotinhos adoráveis! Mas Brandon diz a ela que o
abrigo está correndo o risco de fechar, e Nikki sabe
que não pode deixar isso acontecer.Então Nikki e
suas amigas, Chloe e Zoey, entram numa
competição de patinação no gelo para ajudar a
levantar recursos para o abrigo, mas Mackenzie,
para variar, vai se intrometer e causar problemas.
Editora: Verus
Localização :

6ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR 8: histórias de um conto de
fadas nem um pouco encantado
Rachel Renée Russel
Depois de bater a cabeça na aula de educação física, no
dia da mentira (1º de abril), Nikki tem um sonho louco em
que ela, suas melhores amigas, Chloe e Zoey, seu
paquera Brandon e a malvada MacKenzie acabam
interpretando personagens familiares de contos de fadas
clássicos. Claro, as histórias não terminam como se
poderia esperar – porque cada uma delas tem um toque
especial do Diário de uma garota nada popular!

Editora: Verus
Localização :

1ª edição - 2015
PRATELEIRA 21.G

QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO: É melhor fingir
que isso nunca aconteceu
Jim Benton
Querido Diário Otário é uma série de livros infantis,
onde a protagonista Jamie Kelly escreve em seu
diário as mirabolantes situações que ocorrem em
seu dia a dia. Neste primeiro livro, Jamie rouba a
ficha disciplinar de sua grande inimiga, a linda e loira
Angelina. Seu objetivo: descobrir “podres” da garota.
Entretanto, a ficha desaparece, e Jamie fará de tudo
para recuperá-la.

Editora: Fundamento Educacional
Localização :

1ª edição - 2007

PRATELEIRA 21.G

QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO ANO 2: escola, Será que já não chega?
Jim Benton
Jamie Kelly terá muito trabalho pela frente. Além de dois
beagles fedidos, uma mãe que é a pior cozinheira do
mundo e um cabelo que não ajuda muito, ela ainda tem
que ir para a escola e aprender matemática! Será que
não é muito para uma adolescente suportar?
Ainda bem que Jamie tem bom humor de sobra para
aguentar um tal de Vocabulando, louras deslumbrantes
que conseguem ficar ainda mais lindas usando óculos
(que coisa mais desagradável, não é, Angelina? ) e a
possibilidade de ter que passar o verão na escola...
estudando matemática... vendo as pelancas dos
professores... e comendo bolo de carne!
Editora: Fundamento Educacional
Localização :

PRATELEIRA 21.G

1ª edição - 2012

QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO: é para isso que
não servem os amigos
Jim Benton
Querido Diário Otário,
Então agora eu sou amiga da Angelina. Essa é uma
Amizade Automática, que eu tenho que aceitar e
fazer dela a melhor possível.
Entenda, se eu fosse contra, a tia Carol poderia se
divorciar do tio da Angelina, o que deixaria os dois
numa depressão profunda pelo resto de suas vidas,
e a Angelina se sentiria tão culpada que teria que
ser internada em um hospício velho e sujo, por
muitos e muitos anos, e então os filhotes do Fedido
iriam crescer sem poder visitar a mãe, e eu jamais
faria uma crueldade dessas com um cachorrinho.
Dê uma espiadinha no diário de Jamie Kelly. A
Jamie sempre jura que tudo o que ela escreve é
verdade... Bom, pelo menos ela acha que é!
Editora:

Fundamento Educacional

Localização :

PRATELEIRA 21.G

QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO: nuca subestime a sua idiotice
Jim Benton
Querido Diário Otário,
A Isabela deve estar certa! Ela quase sempre está.
Quando eu penso nas coisas que já vi a Angelina fazer,
acho que todas elas são a maior bobeira. (É verdade que
todas elas também têm cheirinho de morango, mas deve
ser por causa do condicionador que ela usa. Ou vai ver
que o próprio corpo dela exala cheirinho de morango.)
Mas, de todas as coisas ridículas que ela já fez, essa
deve ser a mais estúpida de todas...
Dê uma espiadinha no diário de Jamie Kelly. A Jamie
sempre jura que tudo o que ela escreve é verdade...
Bom, pelo menos ela acha que é!
Editora: Fundamento Educacional
Localização :

PRATELEIRA 21.G

1ª edição - 2009

1ª edição - 2010

CAÇADORES DE TESOUROS
James Patterson
O Dr. Kidd é um famoso caçador de tesouros que
tem quatro filhos: Tommy, Tempestade, Bick e Beck.
A família está navegando à procura da Sra. Kidd,
que desapareceu numa expedição na ilha de Chipre.
Depois que as coisas ficam mais calmas, as
crianças percebem que...o seu pai também
desapareceu! irmãos Kidd decidem, então, continuar
as investigações iniciadas pelo pai e prosseguir com
as expedições em busca de tesouros. O difícil é
saber em quem confiar quando todo mundo parece
tão mal-encarado. Junte-se a esta aventura contra
os piratas na mais perigosa – e divertida – caçada
da vida destes garotos!
Editora: Novo Conceito
Localização :

PRATELEIRA 1.F

VOCÊ
Stephen Michael King
Você nos convida a reconhecer o mundo através de
música,cores,formas,tamanhos,movimentos,sentimento.
Com seus traços marcantes e texto leve, Stephen
Michael King mostra a riqueza da simplicidade e das
pequenas coisas.

Editora: Brinque-Book
Localização :

PRATELEIRA 30.C

1ª edição - 2011

1ª edição - 2014

UMA NOITE ASSUSTADORA
Lesley Gibbes
Em uma noite escura e assustadora, a lebre, o gato
e o porco partiram numa viagem, cada um
carregando um objeto. Percorrendo vales e
montanhas, florestas e grutas, o trio segue em
direção a uma localização misteriosa, enfrentando
diversos perigos. Para que servem os objetos que
eles levam? Qual o objetivo da viagem noturna? O
leitor descobrirá apenas no final deste divertido livro!
Editora: Brinque-Book
Localização :

PRATELEIRA 30.C

O MAR DE MONSTROS
Rick Riordan
Percy e seus amigos estão em busca do Velocino de
Ouro, único artefato mágico capaz de proteger da
destruição seu lugar predileto e, até então, o mais
seguro do mundo: o Acampamento Meio-Sangue.
Com o envenenamento da árvore de Thalia por um
inimigo misterioso, as fronteiras mágicas que protegem o
Acampamento estão ameaçadas, e é preciso buscar o
antídoto. As coordenadas da missão -30-31-75-12 - são
uma referência ao Triângulo das Bermudas, no temido
Mar de Monstros.
Uma jornada que colocará à prova a herança de nossos
heróis - quando Percy irá questionar se ser filho de
Poseidon é uma honra ou uma terrível maldição.
Editora: Intrínseca
Localização :

1ª edição - 2013
PRATELEIRA 10.D

1ª edição - 2016

DIÁRIO DE AVENTURAS DA ELLIE: o show
tem que continuar
Ruth McNally Barshaw
Os alunos do 7º ano estão ensaiando a peça O
mágico de Oz, e a Ellie é a diretora de palco. É um
trabalho muito importante e divertido. Até que chega
a hora das audições. Será que os amigos da Ellie
vão culpá-la por não conseguirem o papel que
queriam? Sempre que há um problema com a peça,
como criar um tornado realista ou impedir que o Totó
morda a Dorothy, é a Ellie quem tem que resolver.
Como uma menina pode lidar com tanta pressão? É
como diz o ditado: o show tem que continuar!
Editora: Ciranda Cultural
Localização :

1ª edição - 2014

PRATELEIRA 21.G

A BARRACA DO BEIJO: ela pode dizer ao seu melhor amigo qualquer
coisa...exceto isso
Beth Reekles
Elle Evans é o que toda garota quer ser: bonita e
popular. Mas ela nunca foi beijada. Noah Flynn é lindo e
um tanto quando bad boy -tá, o maior bad boy da escola
-e o rei dos joguinhos de sedução. A verdade é que Elle
sempre teve uma queda pelo jeito descolado de Noah,
que, por coincidência, é o irmão mais velho de seu
melhor amigo, Lee. Essa paixão cresce ainda mais
quando Elle e Lee decidem organizar uma barraca do
beijo no festival da Primavera da escola e Noah acaba
aparecendo por lá. Mas o romance desses dois está bem
longe de ser um conto de fadas. Será que Elle vai acabar
com o coração partido ou conseguirá conquistar Noah?
Editora: Astral Cultural
Localização :

PRATELEIRA 8.H

1ª edição - 2018

MINHA QUERIDA ASSOMBRAÇÃO
Reginaldo Prandi
O sociólogo Paulo chega em casa com uma grande
novidade para os filhos Francisco, Rita, Fernando e
Luísa: iriam passar uma semana numa fazenda
antiga do interior. Na Fazenda Velha, em Três
Córregos, a família é recebida pela proprietária,
dona Santa. Além de nadar no riacho, correr atrás
dos bezerros e subir numa grande figueira, as
crianças ouvem histórias de arrepiar contadas à
noite pela anfitriã. De repente, coisas estranhas
começam a acontecer, envolvendo a todos numa
trama do outro mundo.
Editora: Companhia das Letrinhas
Localização :

PRATELEIRA 9.C

AMOR É PROSA, SEXO É POESIA
Arnaldo Jabor
Os textos de Arnaldo Jabor têm o poder de despertar,
inquietar, polemizar. Ácidos, líricos, deliciosamente
vorazes, estão sempre sintonizados com os assuntos
que mexem com a vida dos brasileiros e brasileiras.
O livro Amor é prosa, sexo é poesia reúne suas
melhores crônicas sobre nossas obsessões mais
íntimas: sexo e amor, família, mulheres.
Em 36 textos, Jabor anuncia sem pudores sua fome de
beleza em tudo: na vida, na política, no amor, no sexo.
Confessa ternuras e invejas. E será assim, exaltado,
rodriguiano, que vai admitir um dos maiores medos: "os
abismos das mulheres são venenosos, o seu mistério
nos mata."
Editora: Objetiva
Localização :

1ª edição - 2004
PRATELEIRA 11.A

1ª edição - 2003

DE VOLTA AOS SONHOS
Bruna Vieira
Quando achava que sua vida havia por fim se
resolvido, e que seu coração tinha encontrado paz e
aconchego, Anita acidentalmente volta ao passado
mais uma vez. Enquanto decide o que cursar na
faculdade, arruma as malas para trabalhar em um
país diferente e percebe que o cara que ama virou
uma estrela em ascensão no mundo da música,
Anita finalmente começa a pensar em si e nos seus
sonhos. Além de buscar o controle de seu destino,
ela precisará lidar com escolhas erradas e
circunstâncias
inevitáveis,
na
tentativa
de
desvendar, de uma vez por todas, o mistério do blog
que a faz viajar no tempo.
Editora: Gutenberg
Localização :

PRATELEIRA 8.H

O PEQUENO FILÓSOFO
Gabriel Chalita
O pequeno filósofo apresenta ao leitor uma reflexão
filosófica sobre os assuntos mais complexos, revestidos
de uma linguagem acessível a um público amplo. Com
simplicidade, essa delicada obra de ficção se configura
como uma verdadeira aula acerca do método socrático.
A técnica de investigação filosófica criada por Sócrates –
e que segue em uso até hoje – baseia-se em diálogos
nos quais, por meio de perguntas simples, o mestre
conduz o aluno a aprender, a pensar por si mesmo e a
descobrir seus próprios valores.

Editora: Globo
Localização :

1ª edição - 2011
PRATELEIRA 8.F

2ª edição - 2014

CADA UM POR SI: Titanic, um romance
Beryl BainBridge
Com uma linguagem sensível e vigorosa, Beryl
Bainbridge recupera neste romance as emoções
intensas que acompanharam a primeira e última
viagem do Titanic. Foram quatro dias em que a
crença na força prodigiosa do navio igualou a
tripulação, os milionários da primeira classe e os
imigrantes que lotavam os porões. Quatro dias em
que não houve nenhum sinal da catástrofe que
estava por vir. Com um estilo sóbrio e quase
lacônico, capaz de captar os incontáveis estados da
sensibilidade, a autora não desperdiça palavras ao
transmitir a emoção intensa que acompanha esta
viagem fatídica
Editora: Companhia das Letras
Localização :

PRATELEIRA 8.G

ADOLESCENTE: um papo sobre sexo
Marcos Ribeiro
Aqui estão assuntos que matam todo mundo de
curiosidade: sexo, menstruação, doenças sexualmente
transmissíveis,masturbação,gravidez,homossexualidade,
primeira vez… E ainda tem uma espécie de “manual”
para entender as regras que existem entre ficantes, rolos
e namorados, e um guia para puxar conversa com
amigos, pais e professores sobre o conteúdo do livro.

Editora: Moderna
Localização :

1ª edição - 2008
PRATELEIRA 35.A

1ª edição - 1998

SCOTT PILGRIM CONTRA O MUNDO
Bryan Lee O'Malley
Scott Pilgrim, divide os dias entre o ócio do desemprego
voluntário e os ensaios de sua banda de rock. Ele
namora Knives Chau, que tem dezessete anos. Afora a
preocupação dos amigos quanto às intenções de nosso
herói para com uma garota tão nova, tudo vai bem.
A rotina de Scott está prestes a sofrer um abalo sísmico.
E o nome dela é Ramona Flowers, americana recémchegada ao Canadá e entregadora da Amazon na
região. Ele apaixona-se perdidamente por Ramona.
Porém namorar Ramona, como ele logo vai descobrir,
implica também enfrentar a Liga dos Ex-namorados do
Mal de Ramona. Cada um dos sete ex-namorados
desafiará o herói para uma luta, enquanto ele ainda tenta
contornar relacionamentos passados
Editora: Companhia das Letras
Localização :

PRATELEIRA 21.H

NATUREZA NOJENTA
Nick Arnold
Divirta-se enquanto descobre: qual é o animal mais
estúpido do mundo? Por que abutres são carecas? Que
tipo de sapo vive na privada? Como morcegos vampiros
chupam sangue? Se você acha que tem estômago para
aguentar o lado nojento da ciência, então acompanhe os
autores enquanto eles rastejam pelo mundo animal.
Envolva-se com criaturas ferozes, descubra os segredos
de naturalistas abelhudos e aprenda como fazer amizade
com um gorila. Com fantásticas fichas de animais testes
terríveis e desenhos desequilibrados, Natureza Nojenta
está fervilhando de informações

Editora: Melhoramentos
Localização :

PRATELEIRA 21.H

2ª edição - 2006

1ª edição - 2010

EMPÓRIO BRASIL: atos e arte-fatos
Rolando Boldrin
Este empório tem muito da alma do Brasil, dessa
alma tão esquecida e que desponta às vezes num
ponteio de viola, num desafio caboclo, na coragem e
na graça de nossa gente. Ler este livro é conviver
com nossa raízes, com a saudade pungente de nos
sentirmos apaixonadamente caboclos.

Editora: Melhoramentos
Localização :

PRATELEIRA 21.H

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Patricia Auerbach
Toda família tem histórias que passam de uma geração
para outra. Patricia Auerbach sempre gostou muito de
saber sobre a vida de antigamente, e ficava pedindo
para os avós e pais contarem histórias engraçadas e
interessantes que aconteceram com eles.Além de narrar
seus divertidos causos familiares e falar sobre os
costumes de outra época, a autora explica como e
quando algumas engenhocas que revolucionaram o
nosso jeito de viver - como a televisão, a geladeira, o
carro, a privada e o telefone - foram inventadas.

Editora: Companhia das Letrinhas
Localização :

PRATELEIRA 10.F

1ª edição - 2016

1ª edição - 1998

O MONGE E O PASSARINHO
Manuel Bernardes
Um texto barroco de Manoel Bernardes, extraído da
obra Pão partido aos pequeninos, ganha uma edição
primorosa com desenhos de Angela-Lago, que se
inspirou nas iluminuras religiosas, na iconografia das
igrejas mineiras e em elementos urbanos
contemporâneos para traduzir visualmente esta
antiga lenda medieval sobre a passagem do tempo.

Editora: Scipione
Localização :

1ª edição - 2010
PRATELEIRA 11.C

PÉ DE PILÃO
Mario Quintana
É bom que você saiba que esta é uma história diferente
de tudo que você já leu por aí. Nela, você vai conhecer
um patinho que, na verdade, é um menino que quer
reencontrar sua avó; um macaco retratista muito
primoroso; um policial cavalo que se locomove sobre
outro cavalo; e uma fada maldosa que vive em uma
floresta encantada. Com tantas situações fantásticas,
rimas e risadas, pode ter certeza de uma coisa: esta
história de Mário Quintana, um dos poetas brasileiros
que mais escreveram sobre a infância, vai te deixar
encantado (ou até enfeitiçado...).

Editora: Companhia das Letrinhas
Localização :

PRATELEIRA 29.C

1ª edição - 2018

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
Julio Verne
Um enigmático pergaminho cai nas mãos do
professor Lidenbrock, que pede ajuda ao sobrinho
Axel para ajudar a desvendá-lo. Uma a uma, as
letras rúnicas são decifradas. A mensagem faz com
que o professor decida partir de Hamburgo, na
companhia de Axel, em uma arriscada expedição
rumo à Islândia, em busca do centro da Terra. Uma
viagem fantástica estava para começar, e ninguém
poderia dizer de que maneira ela terminaria!
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PRATELEIRA 2.C

SUGESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS

Quer sugerir livros, revistas, DVDs, CDs e outros materiais para compor o acervo da Biblioteca
Sto Agostinho - Colégio Agostiniano São José?
Sim? Então basta preencher o formulário SUGESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
disponível através do link abaixo. Iremos avaliar a sua sugestão. Caso ela seja pertinente para o
acervo, acrescentaremos o material sugerido na lista de interesse da biblioteca. E assim que o
material for adquirido você será notificado através do seu e-mail.

Acessar o Formulário

Obs. Caso o botão acima não funcione copie e cole o link a seguir em seu
navegador:

https://forms.gle/q3kX8Vwv1mbRu13W6

Biblioteca Sto Agostinho

