8º ANO
OS MISERÁVEIS
Autor: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna
Após cumprir pena de trabalhos forçados por quase vinte anos, Jean
Valjean é posto em liberdade. Seu coração está cheio de ódio e
rancor. Sem ser aceito em nenhum lugar, encontra abrigo na casa
do bispo, que lhe oferece comida e pouso. Mas a amargura e a
revolta que traz no coração fazem com que Jean Valjean não
reconheça a generosidade recebida. A partir desse acontecimento,
Jean Valjean vai descobrir uma fé que julgava morta dentro dele, e
qualidades que também desconhecia haver em si próprio.

AUGGIE & EU - TRÊS HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS
Autor: Palacio,R. J.
Editora: Intrínseca

A história de Auggie Pullman, o menino de aparência incomum que
tem encantado milhares de leitores desde o lançamento do romance
Extraordinário, em 2013, ganha agora novas perspectivas: Julian,
Christopher e Charlotte, personagens da vida de Auggie, narram nos
três contos reunidos no livro Auggie e eu seus encontros e
desencontros com o amigo extraordinário. Para quem sente
saudades do menino cativante de feições e personalidade
extraordinárias e tem curiosidade em saber mais sobre sua história,
Auggie & eu é um verdadeiro presente.

MUITO LONGE DE CASA
Autor: Alice Walsh
Editora: Melhoramentos
Rábia é uma garota afegã prestes a mudar de vida. Seu pai foi preso,
e a família não sabe se ele está vivo ou morto. Seu irmão mais velho
foi morto num atentado, e seu irmão mais novo, que presenciou tudo,
está mudo desde então. Seu outro irmão está no exército no Irã. Sua
mãe, que antes era uma pessoa feliz e disposta, agora está cheia
de dores e problemas de saúde e não esconde mais de ninguém
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suas lágrimas. A própria Rábia, vítima dos conflitos por ter perdido a
perna ao pisar numa mina, se vê como a única que pode dar forças
ao que restou da família para fazer a única coisa que parece
possível: fugir.
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