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Projeto de Vida Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 8º Ano 
Autor: Leo Fraiman 
Editora: FTD 
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O PRÍNCIPE E O MENDIGO 
Autor: Mark Twain 
Editora: Scipione 
 
A história se passa na Inglaterra no século xvi pouco antes da morte de 
Henrique viii. Tom Canty um menino muito pobre e cheio de imaginação 
consegue entrar no palácio real para ver Edward o príncipe de Gales. O 
príncipe leva-o para seu quarto e lá eles descobrem como são parecidos. 
Vestem as roupas um do outro e percebem que não há diferença entre 
os dois. Edward sai do palácio com as roupas de Tom e não consegue 
mais entrar porque ninguém o reconhece. Tom é confundido com 
Edward e todos pensam que ele está ficando louco porque havia 
'esquecido' tudo e nem reconhecia Henrique viii como seu pai. 

 

 

 
MUITO LONGE DE CASA 
Autor: Alice Walsh 
Editora: Melhoramentos 
 
Rábia é uma garota afegã prestes a mudar de vida. Seu pai foi preso, e a 
família não sabe se ele está vivo ou morto. Seu irmão mais velho foi 
morto num atentado, e seu irmão mais novo, que presenciou tudo, está 
mudo desde então. Seu outro irmão está no exército no Irã. Sua mãe, 
que antes era uma pessoa feliz e disposta, agora está cheia de dores e 
problemas de saúde e não esconde mais de ninguém suas lágrimas. A 
própria Rábia, vítima dos conflitos por ter perdido a perna ao pisar numa 
mina, se vê como a única que pode dar forças ao que restou da família 
para fazer a única coisa que parece possível: fugir. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 
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SHERLOCK HOLMES: O CÃO DOS BASKERVILLES: A MAIS FAMOSA 
AVENTURA DO MAIOR DETETIVE DE TODOS OS TEMPOS 
Autor(a): Arthur Conan Doyle 
Editora: Universo dos Livros 
  
O Cão dos Baskerville. Esta é a história mais famosa do detetive Sherlock 
Holmes, criação de Sir Arthur Conen Doyle, filmada diversas vezes e tida 
como um dos maiores clássicos de todos os tempos. Sherlock Holmes e 
seu fiel assistente, o Dr. Watson, estão em um caso que parece ter sua 
origem em uma antiga maldição que ronda a família dos Baskerville. 
Quando o velho dono do Solar Baskerville, em Dartmoor, no condado de 
Devon (Inglaterra), é encontrado morto, o último dos Baskerville parte 
para assumir seu legado na companhia do Dr. Watson. A tarefa do braço 
direito de Holmes é mantê-lo vivo e a salvo do terrível e sobrenatural cão 
que assombra a família há gerações. Conseguirá ele escapar da maldição 
que pesa sobre sua cabeça? 

 
 


