7º ANO
OS LUSÍADAS
Autor: Luís Vaz de Camões
Editora: Scipione.
Comandada por Vasco da Gama, a frota portuguesa parte, no ano
de 1497, em busca do caminho marítimo para a Índia. Júpiter
determina que todos os deuses do Olimpo ajudem os portugueses a
alcançar a terra desejada. Baco, porém, receoso de que esse triunfo
obscureça seus feitos no Oriente, opõe -se. No decorrer da viagem,
os deuses intervém constantemente, aliando-se ora a favor, ora
contra os navegantes.

EXTRAORDINÁRIO
Autor: R. J. Palacio
Editora: Intrínseca
August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome genética cuja
sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas
cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca havia
frequentado uma escola de verdade - até agora. Todo mundo sabe
que é difícil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto
tão diferente. Prestes a começar o quinto ano em um colégio
particular de Nova York, Auggie tem uma missão nada fácil pela
frente - convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum,
ele é um menino igual a todos os outros.

A MEGERA DOMADA
Autor: William Shakespeare
Editora: FTD
A Megera Domada é uma famosa comédia na história da
dramaturgia. Esta tradução e adaptação torna leves, explícitas e
engraçadas as manobras do personagem Petrúquio, que se dispõe
a conquistar, desposar e domar a rica, estressada e irada Catarina.
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CORAÇÕES AO ALTO
Autor: Vandré Batista
Editora: Grafmarques
O Amor, a caridade, o cuidado e o “amai-vos uns aos outros”
precisam constantemente de uma revisão no coração humano. A
proposta deste livro é encantar-se, enamorar-se, mas também
refletir sobre o impacto que o Amor Divino causa nos corações que
se propõem a ir além do sentimento. Corações ao Alto é mais que
um imperativo, é um convite amoroso.
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