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Material Didático 

Bernoulli Sistema de Ensino Coleção Principal – 7º Ano 

Cadernos de Filosofia e Arte 

Projeto de Vida Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 7º Ano 
Autor: Leo Fraiman 
Editora: FTD 
(Adquirir na ACDMAV – Unidade 2) 

Títulos 

 

A MEGERA DOMADA 
Autor(a): William Shakespeare 
Tradução e adaptação: Flávio de Souza 
Editora: FTD 
 
A obra A megera domada trata de Catarina, uma mulher com um gênio 
muito forte. Ela desperta pavor em todos os homens, pois é inquieta e 
feroz. Não é à toa que ela é chamada de megera. Filha mais velha de 
Batista, tem uma irmã mais nova (Bianca) que, ao contrário dela, tem vários 
pretendentes amorosos, que fariam de tudo para ter a sua mão. Como 
Catarina não tem pretendentes, Batista promete que só irá dispor a mão 
de Bianca se um cavalheiro tomar a mão de Catarina. Isso criou um 
alvoroço geral, pois ninguém no momento estava disposto a viver um 
inferno eterno ao lado da megera. Porém, com a chegada de Petrucchio à 
cidade, milionário disposto a aumentar a sua fortuna, o escândalo é 
resolvido. Seus amigos falam da megera para ele, que fica ansioso para 
conhecê-la e se casar com ela.  
 

 

 

 

VIDAS SECAS 
Autor(a): Graciliano Ramos 
Editora: Record 
Edição: 1ª ed. 
 

Um dos maiores clássicos da literatura brasileira.  Lançado originalmente 
em 1938 e apresentado aqui em novo projeto gráfico, Vidas secas 
acompanha a trajetória da família de Fabiano, Sinha Vitória, os dois filhos 
do casal e a cachorra Baleia na fuga do sertão em busca de oportunidades. 
É o romance em que Graciliano alcança o máximo da expressão que vinha 
buscando em sua prosa: o que impulsiona os personagens é a seca, áspera 
e cruel, e paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva, que expõe naqueles 
seres em retirada, à procura de meios de sobrevivência e um futuro.  
 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 
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AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ 
Autor(a): Daniel Defoe 
Editora: Paulus 
Edição: 1º ed. 
 
Robinson Crusoé' é a obra-prima do escritor inglês Daniel Defoe (1660-
1731) e foi publicada originalmente em 1719, no Reino Unido. O livro 
assume três características específicas: epistolar, confessional e didática. 
Nela, temos o relato autobiográfico fictício da personagem-título, um 
náufrago que viveu 28 anos em uma ilha remota, próxima a Trinidad. Na 
luta pela sobrevivência, a personagem fabrica instrumentos de caça, 
aprende a domesticar animais e a plantar, tornando-se evidentes no texto 
os passos da atividade econômica e a ascensão do individualismo na 
sociedade moderna. Trata-se de uma aventura fascinante e envolvente, 
que vai prender você da primeira à última página! 
 

 


