
 

 

 
 
 

São José – SC, 07 de maio de 2015. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os 9ºs Anos trabalharão com o livro de literatura “Olga”.  
 

 Autor: Moraes Fernando 

 Editora: Companhia das Letras 

 

Sinopse: “Este livro relata a história de Olga Benario Prestes, judia e comunista, que foi 
companheira de Luís Carlos Prestes. Olga foi entregue a Hitler pelo governo Vargas, quando 
estava grávida de sete meses e acabou assassinada nos campos nazistas”. 

 

O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, impreterivelmente até o dia 
14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos(às) educandos(as), no valor de R$ 26,00. Para 
maior comodidade e redução de custos, também poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 
representante da editora, nos dias 13 e 14/05, por R$ 23,00.  

                                                                                                                             A Coordenação 

 

 

 

 
 

São José – SC, 07 de maio de 2015. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os educandos da 1ª Série do Ensino Médio trabalharão com o livro de literatura “Dias e 

noites de amor e de guerra”.  
 

 Autor: Eduardo Galeano 

 Editora: L&PM Editores 

 

Sinopse: “A obra apresenta histórias vividas em épocas de violência e intolerância. 
Relatos que resgatam a memória do terror étnico e político pelo mundo, com ênfase nos 'anos de 
chumbo' da América Latina. A rotina daqueles que, por motivos políticos, se viam obrigados a 
abandonar suas casas, seus países, parentes, formando uma enorme diáspora de uruguaios, 
argentinos, brasileiros, paraguaios, chilenos etc. As pequenas e as grandes tragédias de uma 
época em que as ditaduras militares, com violência, ocupavam quase a totalidade dos países 
latino-americanos. Eduardo Galeano procura recuperar, neste livro, as histórias, os homens 
comuns, o cotidiano destes anos de resistência à intolerância” 
 

  O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, impreterivelmente até o dia 

14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos(às) educandos(as), no valor de R$ 19,90. Para 

maior comodidade e redução de custos, também poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 

representante da editora, nos dias 13 e 14/05, por R$ 16,00.  

                                                                                                                            A Coordenação 

 

 



 

 

 
 

São José – SC, 07 de maio de 2015. 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os educandos da 2ª Série do Ensino Médio trabalharão com o livro de Literatura “Na 

natureza selvagem”. 
 

 Autor: Jon Krakauer 

 Editora: Companhia das Letras 

 

Sinopse: “Depois de terminar a faculdade com brilhantismo, Chris McCandless, jovem 
americano saudável e de família rica, doa todo o dinheiro que tem, abandona o carro e a maioria 
de seus pertences, adota outro nome e some na estrada, sem nunca mais dar notícias aos pais. 
Dois anos depois, aparece morto num lugar ermo e gelado do Alasca. Por onde andou, o que 
buscava, por que morreu? Quem era realmente Chris McCandless? Para responder a essas 
perguntas, Krakauer refaz a longa saga do aventureiro até seu triste desenlace.” 
 

  O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, impreterivelmente até o dia 

14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos(às) educandos(as), no valor de R$ 42,00. Para 

maior comodidade e redução de custos, também poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 

representante da editora, nos dias 13 e 14/05, por R$ 34,00.  

                                                                                                                     A Coordenação 

 

  

 
 

São José – SC, 07 de maio de 2015. 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os educandos da 3ª Série do Ensino Médio trabalharão com o livro de Literatura “O 

Cortiço” 
 

 Autor:   Aluísio Azevedo 

 Editora: L&PM Editores 

 

Sinopse: “A obra busca recriar a realidade dos agrupamentos humanos sujeitos à 
influência da raça, do meio e do momento histórico. O predomínio dos instintos no 
comportamento do indivíduo, a força da sensualidade da mulher mestiça, o meio como fator 
determinante do comportamento são algumas das teses naturalistas defendidas pelo autor ao 
lado de denúncias sociais. O protagonista do romance é o próprio cortiço, onde se acotovelam 
lavadeiras, trabalhadores de pedreira, malandros e viúvas pobres.” 
 

  O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, impreterivelmente até o dia 

14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos(às) educandos(as), no valor de R$ 16,90. Para 

maior comodidade e redução de custos, também poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 

representante da editora, nos dias 13 e 14/05, por R$ 14,00.  

                                                                                                                     A Coordenação 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=AZEVEDO%2C+ALUISIO

