
 
  

                                        

    

 

 

 

 

Goosebumps 09 - O Espantalho Anda À Meia Noite 
R. L. S  
 

Eles estão vivos!Jodie adora visitar os avós na fazenda. Tudo bem, 
não é o lugar mais animado do mundo, mas as histórias 
assustadoras que o avô dela conta são ótimas e as panquecas com 
gotas de chocolate da avó são fantásticas.Mas, neste verão, a 
fazenda está muito diferente. O milharal não está muito bonito e os 
avós de Jodie parecem bem cansados. Além disso, o espantalho 
que eles tinham foi trocado por outros doze com uma cara estranha. 
(Amazon) 

Os músicos que não eram de Bremen 
Mirian Chaves Carneiro 
 

Os Músicos de Bremen é um clássico infantil fascinante. Quatro animais 
partem em busca de um sonho e, ao se encontrarem, tornam-se amigos e 
descobrem novos prazeres. Neste livro, Os Músicos que não eram de 
Bremen, o sonho dos quatro amigos de viver uma aventura no Brasil foi 
um gostoso desafio que se tornou realidade, evidenciando as diferentes 
regiões do país. (Amazon) 

O jogo das palavras mágicas 
Elias José 
 
O desafio é descobrir o ritmo e a musicalidade da linguagem poética e 
brincar com a magia de transformar em sentimentos palavras e imagens, 
magia pura para mostrar a riqueza da Língua Portuguesa. (Paulinas) 

DICAS DE LEITURA 

O coelhinho que não era da Páscoa 
Ruth Rocha 

 
Vivinho é um coelho normal: Tem muitos irmãos e uma família legal. E o 
que ele vai ser quando crescer? Coelho de páscoa, só pode ser! Mas 
vivinho quer outra profissão. Será que os pais vão aceitar sua decisão? 
(Amazon) 



 

 

  

 

 

 

AuthenticGames: a Batalha Contra Herobrine (Volume 2) 
Marco Túlio 
 

Depois de ser resgatado de um terrível sequestro, AUTHENTICGAMES 
está de volta para proteger a Vila Farmer. Mas antes ele precisará encarar 
uma nova aventura para recuperar sua espada de diamante. (Amazon) 

Roubo no paço imperial 
Luis Eduardo Matta 

 
Júlia, André, Rachid e dona Olga vão a uma exposição no Paço Imperial, 
no Rio de Janeiro, para conhecer a valiosa moeda feita em homenagem à 
coroação de Dom Pedro I. Mas a moeda sumiu e eles resolvem 
investigar... (Amazon) 

O mistério da casa verde 
Moacyr Scliar 

 

Artuzinho e seus amigos decidiram transformar a Casa Verde, um lendário 
casarão abandonado na cidade de Itaguaí, em clube. O local abrigara um 
hospício no século XIX e inspirou Machado de Assis a escrever “O 
alienista”. No interior do casarão, os garotos percebem algumas coisas 
estranhas: o local está limpo e, aparentemente, alguém mora ali. Para 
descobrir o que está acontecendo, os meninos terão de recorrer ao conto 
de Machado de Assis e nele encontrarão uma profunda reflexão sobre 
loucura, autoridade e poder. (Amazon) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antologia de poemas para a infância 
Henriqueta Lisboa (Organização) 

 

A poesia, antes de tudo, tem que ser muito boa. De primeira qualidade! 
Bela, surpreendente, bem escrita. Tem que mexer com a emoção, com as 
sensações. Ser prazerosa, gostosa, lúdica, triste, sofrida. E a tantos modos 
de fazer poesia! Alguns poemas retratam os sonhos, os desejos, as 
vontades e despertam no leitor a visualização de seus próprios anseios ou 
ideia de felicidade. (Saraiva) 

 

Desventuras em série: A sala dos répteis 
Lemony Snicket 

 

Lemony Snicket é um autor que não pode ser acusado de falta de 
franqueza. Sabe que nem todo mundo suporta as tristezas que ele 
conta e por isso - para que depois ninguém reclame - faz questão 
de avisar: "Se você esperava encontrar uma história tranquila e 
alegre, lamento dizer que escolheu o livro errado.” (Amazon) 

Vinicius Henrique 
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