
 

 

 

                                                                                                            São José – SC, 19/05/2016. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

 

Os 9ºs Anos trabalharão com o livro de literatura: “MazeRunner – Correr ou Morrer”. 

 

 Autor: James Dashner 

 Editora: Vergara & Riba 

 

Sinopse: Ao acordar dentro de um escuro elevador em movimento, a única coisa que Thomas consegue 

lembrar é de seu nome. Sua memória está completamente apagada. Mas ele não está sozinho. Quando a caixa 

metálica chega a seu destino e as portas se abrem, Thomas se vê rodeado por garotos que o acolhem e o 

apresentam 'A Clareira', um espaço aberto cercado por muros gigantescos. Assim como Thomas, nenhum deles 

sabe como foi parar ali, nem por quê. Sabem apenas que todas as manhãs as portas de pedra do Labirinto que 

os cerca se abrem, e, à noite, se fecham. E que a cada trinta dias um novo garoto é entregue pelo elevador. 

Porém, um fato altera de forma radical a rotina do lugar - chega uma garota, a primeira enviada à Clareira. E 

mais surpreendente ainda é a mensagem que ela traz consigo. Thomas será mais importante do que imagina, 

mas para isso terá de descobrir os sombrios segredos guardados em sua mente e correr... correr muito. 

 

O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, porém, para sua comodidade realizamos uma pesquisa 

de mercado em três estabelecimentos, Livraria Nobel onde o custo seria de R$ 42,90, Livraria Catarinense com 

um custo também de R$ 42,90 e na Livraria Livros & Cia, com um custo de R$ 34,00. O livro deverá ser 

adquirido impreterivelmente até o dia 31/05/2016. Para maior comodidade, poderá ser encontrado no Colégio, 

por meio do representante da Livraria Livros & Cia, nos dias 30 e 31/05, ntre 10h30min e 12h. 

 

A Coordenação 
 

 

 

 

          

                                                                              São José – SC, 19/05/2016. 

                 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

               A 1ª Série do Ensino Médio trabalhará com o livro de literatura “O Auto da Compadecida” 

 Autor: Ariano Suassuna  

 Editora: Variadas 

 

Sinopse: “O Auto da Compadecida”, peça teatral que mistura regionalismo e religiosidade — e equilibra 

tradição popular e elaboração literária, traz as divertidas aventuras de João Grilo e de seu companheiro Chicó, dois 

trapaceiros que tentam ganhar alguns trocados enganando as pessoas numa pequena cidade do sertão paraibano. 

 

O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, porém, para sua comodidade realizamos uma pesquisa de 

mercado em três estabelecimentos, Livraria Nobel onde o custo seria de R$ 39,90, Livraria Catarinense com um custo 

também de R$ 39,90 e na Livraria Livros & Cia, com um custo de R$ 32,00. O livro deverá ser adquirido 

impreterivelmente até o dia 31/05/2016. Para maior comodidade o livro poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 

representante da Livraria Livros & Cia, nos dias 30 e 31/05, entre 10h30min e 12h. 

 

 

A Coordenação 



 

 

 

 

                                                                                     

São José – SC, 19/05/2016. 

 

 

                 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 A 2ª Série do Ensino Médio trabalhará com o livro de Literatura “Dom Casmurro”. 

 Autor: Machado de Assis 

 Editora: Editoras Variadas 

 

Sinopse: Machado de Assis é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. 'Dom Casmurro' é uma 

de suas obras-primas. O livro apresenta o relato de Bentinho, que se crê traído pela mulher, Capitu, e pelo seu melhor 

amigo. É com orgulho que esta editora oferece aos seus leitores, em formato de bolso, este romance machadiano. 

 

O livro poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, porém, para sua comodidade realizamos uma pesquisa de mercado 

em três estabelecimentos, Livraria Nobel onde o custo seria de R$ 19,90 Livraria Catarinense com um custo também de R$ 

19,90 e na Livraria Livros & Cia, com um custo de R$ 18,90 (todos na versão pocket) . O livro deverá ser adquirido 

impreterivelmente até o dia 31/05/2016. Para maior comodidade o livro poderá ser encontrado no Colégio, por meio do 

representante da Livraria Livros & Cia, nos dias 30 e 31/05, entre 10h30min e 12h. 

 

  A Coordenação 

 


