
 

 

 
 
 

São José – SC, 05 de maio de 2015. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os 6ºs Anos trabalharão com o livro de Literatura “Amália A Espantalha”.  
 

 Autor: Majori Claro 

 Editora: FTD 

 Categoria: Literatura Infantojuvenil 

 

      Sinopse: “Boneca menina espantalha, com a missão de espantar tantos pássaros famintos 
que vinham ao milharal para se alimentar. Por que, então, afugentá-los, se com eles poderia 
ganhar o mundo, sentir a vida, e descobrir, na natureza e na poesia, a razão maior de ter nascido 
naquele tempo e lugar?”  
 

O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, impreterivelmente até o dia 
14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos educandos(as), no valor de R$ 40,00. 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$ 33,00.  

                                                                                                                                    

A Coordenação 

 

 
 

 
 

São José – SC, 05 de maio de 2015. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os 7ºs Anos trabalharão com o livro de Literatura “O Labirinto dos Ossos”.  
 

 Autor: Rick Riordan 

 Editora: Ática 

 Categoria: Literatura Infantojuvenil 

 

Sinopse: “Imagine se você descobrisse que faz parte de uma família de personalidades que 
mudaram a História. E imagine se, no minuto seguinte, você tivesse que escolher entre herdar 
um milhão de dólares ou a primeira de 39 pistas para encontrar o maior tesouro do mundo. 
Essa é a decisão que os órfãos Amy e Dan Cahill devem tomar em apenas cinco minutos. Os 
irmãos queimam seus cheques e se lançam na busca das 39 pistas. O que eles nem imaginam 
é que seus maiores inimigos serão os próprios Cahill, uma família dividida em clãs e capazes 
de qualquer trapaça para chegar ao tesouro.” 

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

14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos educandos(as), no valor de R$ 44,00. 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$ 36,00.  

                                                                                                                                   A Coordenação 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

São José – SC, 05 de maio de 2015. 
 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Os 8ºs Anos trabalharão com o livro de Literatura “Anjo da Morte”.  
 

 Autor: Pedro Bandeira 

 Editora: Moderna 

 Categoria: Literatura Infantojuvenil 

 

Sinopse: “Os Karas lutam contra o renascimento do nazismo. Os Karas, os cinco 
adolescentes de A Droga da Obediência, envolvem-se na investigação do assassinato de um 
grande ator de teatro. Mal sabiam eles que teriam de enfrentar o Anjo da Morte, um ex-oficial 
nazista culpado do massacre de milhares de pessoas em um campo de concentração durante 
a Segunda Guerra Mundial. Mais uma história de grande suspense de Pedro Bandeira, que 
surpreenderá qualquer leitor. Esse é mais um trabalho para os Karas: o avesso dos coroas, o 
contrário dos caretas!” 

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

14/05/2015, evitando prejuízo de conteúdo aos educandos(as), no valor de R$ 45,00. 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$ 38,00.  

                                                                                                                                   A Coordenação 

 

 


