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6º ANO
1.
POLLYANNA
Autor: Eleanor H. Porter
Editora: Autêntica
Sinopse: Órfã de pai e mãe, Pollyanna, uma menina de 11 anos, é acolhida pela tia
Polly, sua única parente viva. Rica e intransigente, a tia é desprovida de compreensão
e afetividade, e recebe a menina em sua casa como um dever. Pollyanna, por sua vez,
é uma menina encantadora, que a todos conquista com sua paixão pela vida e pelas
pessoas, seu otimismo, sua alegria de viver... E o Jogo do Contente, que pratica e
ensina a quem quiser aprender. Um jogo em que ninguém perde, todos ganham – e
se transformam. Clássico da literatura juvenil universal, publicado em 1913,
esse livro vem encantando gerações de leitores de diferentes idades em diversas
línguas, tendo se tornado leitura obrigatória e necessária a quem quiser ver a vida
sem amargura, descobrindo sempre o lado bom de tudo.
2.
ALICE NO PAÍS DA MENTIRA
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Sinopse: Depois de brigar com seu melhor amigo, Alice viaja ao maluquíssimo País
da Mentira, descobrindo que as mentiras não são todas iguais. Há algumas até
engraçadinhas, como a Mentira Caridosa, mas outras horrorosas, como a Calúnia e a
Mentira Cabeluda. Fugindo desta, Alice acaba chegando ao País da Verdade e ali
descobre que falar a verdade nem sempre é bom: há algumas, como a Verdade
Absoluta, que podem ser tão feias quanto a Mentira Cabeluda! Depois de muito
humor, confusões, perigos e descobertas, a menina volta pra casa tendo aprendido a
importância do perdão...
3.
O PEQUENO SAMURAI
Autor: André Kondo
Editora: FTD
Sinopse: Os samurais eram guerreiros japoneses que se destacavam pelo rigoroso
código de conduta, defendendo a justiça, a coragem, a compaixão, a cortesia, a
sinceridade, a lealdade e a honra. Em O pequeno samurai, Yuji narra como descobriu,
com a ajuda de seu avô, que era um pequeno samurai e como isso o ajudou em sua
longa jornada rumo ao Brasil. De forma sensível e emocionante, o menino descreve
como foi a despedida de sua terra natal, a aventura de viajar de navio até o outro lado
do mundo e a descoberta de que no Brasil também existiam samurais.
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4.
MALALA: A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA
Autor: Adriana Carranca
Editora: Companhia das Letrinhas
Sinopse: Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu
no vale do Swat, no Paquistão, uma região de extraordinária beleza, cobiçada no
passado por conquistadores como Gengis Khan e Alexandre, o Grande, e protegida
pelos bravos guerreiros pashtuns – os povos das montanhas. Foi habitada por reis e
rainhas, príncipes e princesas, como nos contos de fadas. Malala cresceu entre os
corredores da escola de seu pai, Ziauddin Yousafzai, e era uma das primeiras alunas
da classe.
Quando tinha dez anos viu sua cidade ser controlada por um grupo extremista chamado
Talibã. Armados, eles vigiavam o vale noite e dia, e impuseram muitas regras. Proibiram a música e a
dança, baniram as mulheres das ruas e determinaram que somente os meninos poderiam estudar. Mas
Malala foi ensinada desde pequena a defender aquilo em que acreditava e lutou pelo direito de continuar
estudando. Ela fez das palavras sua arma. Em 9 de outubro de 2012, quando voltava de ônibus da escola,
sofreu um atentado a tiro. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. A jornalista Adriana Carranca visitou
o vale do Swat dias depois do atentado, hospedou-se com uma família local e conta neste livro tudo o
que viu e aprendeu por lá. Ela apresenta às crianças a história real dessa menina que, além de ser a
mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da paz, é um grande exemplo de como uma pessoa e um sonho
podem mudar o mundo.

Adquirir uma pasta colecionadora para arquivar as produções textuais construídas ao
longo do ano.
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