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Ensino Fundamental – Anos finais – 8º ano
8º ANO
1- VENHA VER O PÔR DO SOL E OUTROS CONTOS
Autor: Lygia Fagundes Telles
Editora: Ática (Edição escolar)
Sinopse: Fatos fantásticos ou dramáticos revelam faces de uma existência voltada para o mágico e
para a dor. Os contos deste livro captam a vida além das aparências do dia-a-dia.

2. ROMEU E JULIETA
Autor: William Shakespeare
Editora: Moderna (adaptação Walcyr Carrasco)
Sinopse :Romeu e Julieta é uma das mais famosas histórias de amor da literatura. Romeu Montecchio
e Julieta Capuleto são dois jovens que acabam se apaixonando perdidamente, mas há uma barreira
que impede os dois de ficarem juntos: suas famílias são grandes rivais e não permitiriam nunca que
os dois se casassem. O ódio entre os Montecchio e os Capuleto não será suficiente para afastar
Romeu de Julieta, nesta história que nos faz acreditar no amor eterno.

3. CORAÇÕES PARTIDOS - COL. DESCOBRINDO OS CLÁSSICOS
Autor: Luiz Antônio Aguiar
Editora: Ática
Sinopse: Para esquecer uma decepção amorosa, Crica resolve se isolar no sítio de sua avó Glaura.
A avó e Maurício, que já viveram um romance no passado, juntam-se no propósito de ajudar Crica
a se recuperar do baque afetivo.

4. GABRIEL E A TORRE DE PEDRA
Autor: Max Velati
Editora: FTD
Sinopse: Gabriel, um jovem de 13 anos, faz do jogo de computador Torre de Pedra uma fuga para seus
problemas emocionais. Seu pai viaja muito, sua mãe, sempre ocupada, e ninguém tem tempo para ele.
Só que seu avô Chico fica doente e vai morar na casa da família, instalando-se no quarto do neto.
Assim, esta aproximação resulta no primeiro contato de Gabriel com a filosofia.
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