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LEITURAS LITERÁRIAS DO ANO DE 2018 
Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 

 

 
    Prezadas Famílias, 

 
    Conforme exposto na reunião do dia 19/02, e dando continuidade ao trabalho com a leitura literária no nosso 
segmento, estão definidos os títulos literários que, em diferentes modalidades de leitura, os alunos e as alunas do 
6º ano lerão ao longo deste ano.  

 
    É absolutamente decisivo que todos os alunos iniciem cada trimestre com os livros correspondentes em mãos. 

 

6º ano 

Tema literário da série: LITERATURA E ORALIDADE 

Trimestre Título 
Autor(a) / 

Tradutor(a) 
Editora ISBN Observações 

Imagem de 
capa 

1º  

O Violino 
Cigano e 
outros 

contos de 
mulheres 

sábias 

Regina 
Machado 

Seguinte 9788535904635 
Livro com 
ilustrações de 
Joubert. 

 

1º 
O Fazedor 

de 
Amanhecer 

Manoel de 
Barros 

Salamandra 9788516106058 
Livro com 
ilustrações de 
Ziraldo. 

 

1º 
A Mulher 

que Matou 
os Peixes 

Clarice 
Lispector 

Rocco 9788562500800 

Há duas edições da 
obra, na mesma 
editora. Uma 
delas, de capa 
dura, é pouco mais 
cara do que a de 
capa comum, mas 
muito mais bonita 
e interessante. 
Esta é a que está 
aqui recomendada. 
Mas não há 
problema se os 
alunos tiverem em 
mãos a edição 

 



comum (ISBN 
9788532508146) 

2º  

A Famosa 
Invasão dos 

Ursos na 
Sicília 

Dino Buzzatti 
(tradução: 

Nilson Moulin) 

Berlendis & 
Vertecchia 

9788577230426  

 

2º  
A Invenção 
de Hugo 
Cabret 

Brian Selznick 
(tradução: 

Marcos Bagno) 
Edições SM 9788576752035  

 

3º  
Ruth Rocha 

conta a 
Ilíada 

Ruth Rocha Salamandra 9788516069094 
Com ilustrações de 
Eduardo Rocha 

 

3º  

Fábulas 
Seguidas do 
Romance 
de Esopo 

Esopo 
(tradução: 

André Malta e 
Adriane da 

Silva Duarte) 

Editora 34 9788573266658 

Há diferentes 
edições e 
traduções das 
fábulas de Esopo 
no mercado. Esta 
reúne as fábulas 
que serão lidas e 
oferece, 
reconhecidamente, 
a melhor tradução 
para o português 
dessas narrativas 
clássicas. A edição 
é bilíngue, 
permitindo aos 
alunos também 
entrar em contato 
com o grego 
clássico e seu 
alfabeto próprio. 
Como bônus, há 
nesta edição uma 
biografia clássica 
de Esopo, escrita 
nos primórdios da 
era cristã, cuja 
leitura não será 
proposta pela 
escola para os 
alunos do 6º ano. É 
muito importante 
que os alunos 
tenham esta 
edição. 

 



 
Todos os títulos são regularmente comercializados e não estão esgotados. Em geral, é possível comprá-los 

nas melhores livrarias da cidade. Por mais que sejam livros disponíveis para compra via internet, recomendamos 
enfaticamente a ida dos alunos às livrarias. 

 
Aproveitamos para informar que muitos livros são também passíveis de ser encontrados, em geral a um preço 

mais acessível, em sebos (livrarias especializadas em livros usados ou esgotados) ou na Estante Virtual, uma central 
de sebos on-line: https://www.estantevirtual.com.br. 

 
Como já dito na reunião e no comunicado sobre leitura literária enviado no início do ano, é muito importante 

o envolvimento das famílias na leitura de seus filhos e suas filhas. Convidamos todos a participar desse processo! 
 

Atenciosamente, 
 

Marisa de Oliveira 
Professora de Língua Portuguesa do 6º ano 

 
Daniel Vieira Helene 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 

  
 

  

  

 

https://www.estantevirtual.com.br/
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