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Material Didático 

Bernoulli Sistema de Ensino Coleção Principal  
Caderno de Arte, Filosofia e Inglês 

Projeto de Vida Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 9º Ano 
Autor: Leo Fraiman 
Editora: FTD 
(Adquirir na ACDMAV – Unidade 2) 

Títulos 

 

FAHRENHEIT 451 
Autor: Ray Bradbury 
 
A narrativa acompanha a trajetória de Guy Montag, um bombeiro 
cujo trabalho é incendiar livros. Ele faz parte de uma corporação de 
agentes do Estado que vigiam, fiscalizam e destroem livros, pois esses 
objetos eram vistos como maléficos aos cidadãos, deixando-os 
descontentes e improdutivos. 
 
 

 

 

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO 
Autor: John Boyne 
 
Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto e a Solução 
Final contra os judeus. Também não faz idéia que seu país está em 
guerra com boa parte da Europa. Na verdade, Bruno sabe apenas que 
foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e a 
mudar-se para uma região desolada, onde ele não tem ninguém para 
brincar nem nada para fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma 
cerca, e para além dela centenas de pessoas de pijama, que sempre o 
deixam com frio na barriga. Em uma de suas andanças Bruno conhece 
Shmuel. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai aos 
poucos tentando elucidar o mistério. 
 

 

 
FELICIDADE CLANDESTINA 
Autor: Clarice Lispector 
 
Essa obra é composta por 25 contos que a autora escreveu entre os 
anos de 1950 e 1960. Alguns desses contos foram escritos para o 
Jornal do Brasil e outros são exclusivos da coletânea. Assim como a 
maioria de suas obras, os contos de Clarice Lispector presentes nesse 
livro falam sobre assuntos e acontecimentos simples do dia a dia e 
suas reflexões sobre a existência do ser humano. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

9º ANO 

 


