6º ANO
A REFORMA DA NATUREZA
Autor: Monteiro Lobato
Editora FTD
Em A reforma da natureza, Dona Benta e Tia Nastácia são
convidadas para viajar à Europa e falar durante a Conferência de
Paz de 1945, já que, como diz o Rei Carol da Romênia, “são as
mais humanas do mundo e também são grandes estadistas”. Em
um momento, com o final da Segunda Grande Guerra, em que
ditadores, presidentes e primeiros-ministros não conseguem se
entender, elas são exemplos de conciliadoras. Dona Benta decide
então viajar e levar todos os picapauzinhos com ela, porém Emília
se nega a ir. A boneca de pano vê nessa viagem uma ótima
oportunidade de colocar seu plano em prática: ficar sozinha no
Sítio e reformar a natureza. E, para isso, ela contará com a ajuda
de uma menina do Rio, a Rã, para quem manda uma carta logo
após a partida de Dona Benta.

ODISSEIA
Autor: Homero
Adaptação: Geraldine McCaughrean
Editora: Ática
“Odiseia” é uma das obras mais importantes de todos os tempos.
Criada há mais de 2800 anos, “continua emocionante até hoje,
encantando leitores de todas as idades, e nos transportando a um
tempo que pode ser muito antigo mas já anunciava verdades e
sentimentos eternos”, nas palavras de Ana Maria Machado. Após
lutar durante dez anos na Guerra de Tróia, Ulisses, rei de Ítaca,
inicia seu longo percurso de volta para casa. Junto de seus
companheiros, o herói desvia-se da rota inicial e vive aventuras
extraordinárias, enfrentando sérios perigos, como o ciclope
Polifemo, a feiticeira Circe e as sereias, com seu canto fatal.
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O ESPELHO DOS NOMES
Autor: Marcos Bagno
Editora: Ática
Um garoto está preso em um mundo mágico, cheio de
personagens estranhos e situações desafiadoras. Para voltar para
casa, ele tem de desvendar charadas e até desafios matemáticos.
Esta obra nos mostra as trilhas sinuosas por onde as palavras
gostam de nos levar até ficarmos perdidos no amaranhado dos
significados sem fim. Aqui elas permitem que os sapos tenham sua
própria língua, que os gansos aprendam grasnática na escola, que
um rei seja capaz de proibir que seus súditos falem, que uma
caveira consiga resolver complicados problemas matemáticos.

MADRE AGATHE VERHELLE: ANTES DO QUADRO PINTADO
Autor: Vandré Batista
Editora: O Lutador
A fascinante história da fundadora das Damas da Instrução Cristã
contada e totalmente ilustrada por Vandré Batista.
*O título estará disponível para venda na ACDMAV a partir da 2ª
quinzena de fevereiro de 2020.
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