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LOWER SCHOOL
MR. DARIK’S SUGGESTIONS

MS. KARLA’S SUGGESTIONS

Fing*

Not Quite Snow White

Myrtle Meek has everything she could possibly
want. But everything isn’t enough. She wants more,
more, MORE! When Myrtle declares she wants a
FING, there’s only one problem: what is a FING?
Mr. and Mrs. Meek will do anything to keep their
darling daughter happy, even visit the spooky
library vaults to delve into the dusty pages of the
mysterious Monsterpedia. Their desperate quest
leads to the depths of the jungliest jungle where
the rarest creatures can be found. But will they
ever find a FING?

Once upon a time, there was a girl who wanted
nothing more than to play Snow White in her
school’s musical. Excitedly, Tameika dances and
sings her way through the halls. But on the day of
the auditions, she overhears some kids suggesting
that she is not princess material. Tamika suddenly
doesn’t feel quite right enough to play a perfectly
poised princess.

by David Walliams

by Ashley Franklin and Ebony Glenn

Hippos are huge

by Jonathan London

Hippos may make you laugh, but watch out! An
acclaimed naturalist takes an exuberant look at
these massive, swift, and super dangerous animals.

Breakout*

by Kate Messner

From multiple perspectives, tells of a time capsule
project and the middle schoolers who contribute,
including future journalist Nora Tucker and
newcomer Elidee Jones, whose brother is in the
local prison.

Other Words for Home*
by Jasmine Warga

Jude never thought she’d be leaving her beloved
older brother and father behind, all the way
across the ocean in Syria. But when things in her
hometown start becoming volatile, Jude and her
mother are sent to live in Cincinnati with relatives. At
first, everything in America seems too fast and too
loud. The American movies that Jude has always
loved haven’t quite prepared her for starting
school in the US --and her new label of ‘Middle
Eastern,’ an identity she’s never known before. But
this life also brings unexpected surprises--there
are new friends, a whole new family, and a school
musical that Jude just might try out for. Maybe
America, too, is a place where Jude can be seen
as she really is.

If I Built a School*
by Chris Van Dusen

Imaginative Jack describes the kind of school
he would build--one full of animals, with tubes to
transport students directly to their classrooms,
and library books that come alive.

If you hopped like a frog
by David M. Schwartz

How far could you hop? If you hopped like a frog...
you could jump from home plate to first base in
one mighty leap!Did you know that a frog can
jump 20 times its body length? Or that an ant
can lift an object 50 times its own weight? Read
this book and find out what you could do -- if you
had the amazing abilities of animals! And there
are endless possibilities for making more hilarious
comparisons of your own!

Book Wanderers
by Anna James

Eleven-year-old Tilly Pages, who has found
comfort in her grandparents’ bookshop since her
mother’s disappearance, now learns that she can
bookwander into any stories, and decides to seek
her mother

The Day You Begin

by Jacqueline Woodson

Other students laugh when Rigoberto, an
immigrant from Venezuela, introduces himself but
later, he meets Angelina and discovers that he is
not the only one who feels like an outsider.
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K3 SUGGESTIONS
David Series (“No, David!”, “David Smells”,
“Grow Up, David!”)

Brown Bear, Brown Bear, What Do You
See?

Bark, George!

Children see a variety of animals, each one a
different color, and a teacher looking at them.

by David Shannon

by Jules Feiffer

by Bill Martin Jr., illustrated by Eric Carle

George the puppy’s mother is in for a big surprise
when she takes him to the veterinarian to find out
why he does not bark.

K4 SUGGESTIONS
Clifford Stories

by Norman Bridwell

Have fun reading stories about the giant red dog,
Clifford.

Books by Dr Seuss
Winner of the Pulitzer Prize in 1984, an Academy
Award, three Emmy Awards, three Grammy
Awards, and three Caldecott Honors, Geisel wrote
and illustrated 44 books. While Theodor Geisel
died on September 24, 1991, Dr. Seuss lives on,
inspiring generations of children of all ages to
explore the joys of reading.

Pete the Cat
by Eric Litwin

In 1999, James adopted a kitten from a local
shelter. A scrawny black kitten won out and found
a new home. James named him Pete. While Pete
was a kitten, he spent a great deal of time sitting
on James’ lap. James had never spent so much
time with a kitten and soon felt as if Pete was his
child.

livro. Assim como a importância do amor e da
solidariedade para viver em família e, também,
respeitar todas elas são assuntos presentes
neste livro.

Cada um Com Seu Jeito, Cada Jeito é de
Um!*
De Lucimar Dias

Ela é uma menina sapeca, inteligente, que gosta
de brincar e comer chocolate. Sabe o que é mais
legal? Ela é super vaidosa e adora usar penteados
diferentes! Então um dia ela usa tranças, outro o
cabelo preso, outro dia com enfeites, e toda sua
família ajuda, papai, mamãe e vovó. Ahh, vocês
também vão conhecê-los e descobrir que cada
um tem o seu jeito especial de ser! Agora, você
quer saber o nome dessa linda menininha? Pois
vou dar apenas uma dica, o papai dela escolher
o nome de uma capital de um país africano que
ele visitou. Você sabe qual é? Então leia esse livro
muito especial e lindo, indicado para crianças e
adultos de todas as idades.

Eu Me Mexo*
de Mandy Suhr

PORTUGUESE

Esse livro apresenta aos pequenos leitores as
primeiras noções sobre o corpo humano e os
movimentos.

As Famílias do Mundinho
de Ingrid Bellinghausen

Cada família tem seu modo de se constituir,
seu jeito de cuidar dos filhos, sua maneira de se
divertir. Demonstrar aos pequenos a diversidade
dos grupos familiares é o tema central deste
*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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K5 SUGGESTIONS
Books by Kevin Henkes

Fofoca Reversa*

Henkes received the Caldecott Medal for Kitten’s
First Full Moon in 2005. Kevin Henkes is also the
creator of a number of picture books featuring
his mouse characters, including the #1 New York
Times bestsellers Lilly’s Big Day and Wemberly
Worried, the Caldecott Honor Book Owen, and
the beloved Lilly’s Purple Plastic Purse.

O livro traz a história do cãozinho Cafofo. O
personagem promove a fofoca do bem. Editado
pela Mais Amigos, a obra tem ilustrações de
Bill Borges que carrega com elas um colorido
fascinante.

de Nyedja Gennari

Nascer Sabendo*
de Ronaldo Simões

Books by Dr Seuss
Winner of the Pulitzer Prize in 1984, an Academy
Award, three Emmy Awards, three Grammy
Awards, and three Caldecott Honors, Geisel wrote
and illustrated 44 books. While Theodor Geisel
died on September 24, 1991, Dr. Seuss lives on,
inspiring generations of children of all ages to
explore the joys of reading.

Books by Julia Donaldson
Among her greatest successes are Room on
the Broom, The Gruffalo and Stick Man (all
illustrated by Axel Scheffler), What the Ladybird
Heard (illustrated by Lydia Monks) and The
Giant Jumperee (illustrated by Helen Oxenbury).
Julia’s books have been translated into over 72
languages.
PORTUGUESE

A personagem da história, uma garotinha esperta
como outra de sua idade, se sentia uma boboca
porque não sabia fazer um monte de coisas
que os outros já sabiam: andar de bicicleta, ler,
contar... Então, percebeu que, conforme o tempo
foi passando, suas dificuldade e inabilidades se
tornaram superáveis, pois faziam parte de seu
processo de crescimento. Ela compreendeu que
ninguém nasce sabendo.

A Rainha Rabiscada*
de Sylvia Orthof

Conheça a história de uma rainha muito simpática
e com um montão de ideias na cabeça! Tudo o
que tem vontade, a Rainha do Lápis cria e faz a
maior estripulia! Quando ela não gosta do que
fez, apaga e desenha tudo de novo!

O Menino que Aprendeu a Ver*
de Ruth Rocha

Desmontando o Boto*
de Renata Bueno

Desmontando o boto brinca com papéis coloridos,
linhas e palavras. Desmonta o boto, criando
outras figuras. Desmonta palavras, juntando os
pedacinhos em outras combinações e até cria
novas palavras!

O Domador de Monstros
de Ana Maria Machado

Sérgio era um menino que via monstros pelas
paredes do seu quarto. E, para espantar o medo,
teve de tomar uma atitude corajosa: resolveu
conversar com os monstros.

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a
gente entende, outras não pode entender. Esta é
a história do menino João, que aprendeu pouco
a pouco uma lição. As coisas do mundo a gente
precisa aprender e é isso que se descobre quando
se aprende a ler.

Livros de Eva Furnari: Travadinhas, Você
Troca? / Não Confunda* / Assim assado /
Adivinhe se puder / Listas Fabulosas*
Além de dois livros clássicos como a famosa
Bruxinha Zuzu e Assim assado, a Biblioteca
Eva Furnari reúne também novas e premiadas
obras, como Drufs e edições reformuladas, como
Cacoete e Bililico.

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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GRADE 1
Robert Munsch

Boris Series*

Humorous stories for kids from “a superstar
storyteller” Robert Munsch.

Tacky the Penguin Books
Tacky, the penguin who favors Hawaiian shirts,
is back for the fourth time to demonstrate, in his
inimitable comic way, the virtues of being a fringe
dweller and an eccentric--a penguin who just
doesn’t (or isn’t allowed to) fit in.

Oliver Jeffers books
Oliver Jeffers creates masterpieces in the form
of picture books. They are nothing sort of an art
form. The eccentric paintings made by Oliver
Jeffers has been exhibited at several places
and his picture books have bagged numerous
accolades. No child should be aloof of his
creativity and ingenuity. Here is a quick look at a
few of his books that every child must-read.

Fly Guy

by Andrew Joyner

For a determined warthog like Boris, adventure is
always just around the corner!
PORTUGUESE

Desmontando o Boto*
de Renata Bueno

Desmontando o boto brinca com papéis coloridos,
linhas e palavras. Desmonta o boto, criando
outras figuras. Desmonta palavras, juntando os
pedacinhos em outras combinações e até cria
novas palavras!

O Domador de Monstros
de Ana Maria Machado

Sérgio era um menino que via monstros pelas
paredes do seu quarto. E, para espantar o medo,
teve de tomar uma atitude corajosa: resolveu
conversar com os monstros.

Fofoca Reversa*

by Tedd Arnold

de Nyedja Gennari

Hilarious stories about a boy and his pet fly.

National Geographic for Kids
Nonfiction for kids

Pete the Cat
by Eric Litwin

In 1999, James adopted a kitten from a local
shelter. A scrawny black kitten won out and found
a new home. James named him Pete. While Pete
was a kitten, he spent a great deal of time sitting
on James’ lap. James had never spent so much
time with a kitten and soon felt as if Pete was his
child.

Iris and Walter Series*
by Elissa Haden Guest

Together Iris and Walter discover that anything—
from adjusting to a new home to facing the first
day of school—is easier when you have a best
friend to help you.

O livro traz a história do cãozinho Cafofo. O
personagem promove a fofoca do bem. Editado
pela Mais Amigos, a obra tem ilustrações de
Bill Borges que carrega com elas um colorido
fascinante.

Nascer Sabendo*
de Ronaldo Simões

A personagem da história, uma garotinha esperta
como outra de sua idade, se sentia uma boboca
porque não sabia fazer um monte de coisas
que os outros já sabiam: andar de bicicleta, ler,
contar... Então, percebeu que, conforme o tempo
foi passando, suas dificuldade e inabilidades se
tornaram superáveis, pois faziam parte de seu
processo de crescimento. Ela compreendeu que
ninguém nasce sabendo.

A Rainha Rabiscada*
de Sylvia Orthof

Conheça a história de uma rainha muito simpática
e com um montão de ideias na cabeça! Tudo o
que tem vontade, a Rainha do Lápis cria e faz a

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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maior estripulia! Quando ela não gosta do que
fez, apaga e desenha tudo de novo!

O Menino que Aprendeu a Ver*
de Ruth Rocha

O mundo é cheio de coisas para se ver: Umas a
gente entende, outras não pode entender. Esta é
a história do menino João, que aprendeu pouco
a pouco uma lição. As coisas do mundo a gente
precisa aprender e é isso que se descobre quando
se aprende a ler.

Livros de Eva Furnari: Travadinhas, Você
Troca? / Não Confunda* / Assim assado /
Adivinhe se puder / Listas Fabulosas*
Além de dois livros clássicos como a famosa
Bruxinha Zuzu e Assim assado, a Biblioteca
Eva Furnari reúne também novas e premiadas
obras, como Drufs e edições reformuladas, como
Cacoete e Bililico.

GRADE 2
Mercy Watson Series

PORTUGUESE

by Kate DiCamillo

Foiling a robber, driving a car, squeezing into a
tutu—is there anything the porcine wonder won’t
do in her single-minded pursuit of treats, buttered
toast, or just a rollicking fun time? And who knows
what other adventures twinkle in her mischievous
eyes?

Stink series

by Julia McDonald

Judy Moody’s pesky younger “brother” —
encyclopedia in hand, zany schemes in mind, and
comical comebacks at the ready — has totally
come into his own with a compelling, kid-friendly
series.

Judy Moody Series
by Julia McDonald

From bad moods to saving the world, solving
mysteries to predicting the future, Judy’s many
memories — and moods — provide hours of
entertainment.

Geronimo Stilton Series
by Elisabetta Dami

It follows the adventures of the Geronimo Stilton
the famous journalist, searching for the next hot
scoop.

Non-fiction books on animals, extreme
weather, sports, places in the world
and information about other people biographies!

A Descoberta de Roberta
de Cristina Von

Roberta não entendia por que algumas pessoas
eram tão mal--humoradas. Todos os dias, a
cozinheira da cantina da escola empurrava
o prato e o motorista do ônibus gritava com
as crianças. Ela decidiu conversar com eles
e descobriu que cada um tinha o seu motivo
para ser assim. Mas o melhor foi que, depois da
conversa, todos passaram a se respeitar mais.

O Homem que Punha Palavras nos
Pássaros*
de Julian Borra

Esta é uma história fantástica. Você consegue
acreditar que as palavras apareçam, no céu,
voando? Como será que conseguem se reunir
e escrever lindas mensagens? Tudo muito
mágico. Luís olha pro céu e se espanta. Lá estão
as palavras, voando embaralhadas. Ele decide
descobrir o mistério, enfrentar o oceano numa
jangada, as montanhas, um polvo enfezado e o
próprio Rei do Mar. E chega lá: descobre quem
faz as palavras voarem e a frase decolar.

O Homem que Roubava Horas*
de Daniel Mundukuru

Conta a história de um homem sem nome, sem
casa, cuja família era composta por um monte
de cachorros. Ele tinha uma personalidade tão
peculiar que mudou a forma das pessoas se
relacionarem com o tempo e consigo mesmas.

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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Filhotes de Bolso

Gabriel, Já Para o Banho!*

Seu Totó não é um homem como outro qualquer,
a começar pelo seu nome: Totó. ? e lá isso é
nome de gente? É sim, é o nome do Seu Totó, um
verdadeiro apaixonado por cachorros, ou melhor,
por cachorros daqueles bem pequenininhos. Ele
é o dono de dois deles: Bife e Bufe. Não há lugar
para onde vá que Seu Totó não leve Bife e Bufe.
Para conseguir transportá-los, faça sol ou faça
chuva, Seu Totó veste um casaco enorme, que
tem dois bolsos enormes. Em cada bolso enorme,
um dos cachorrinhos pequenininhos.

Todo dia é a mesma história: chega a hora do
banho e cadê Gabriel? Ele some. Não quer
tomar banho de jeito nenhum. É aquela luta para
encontrá-lo e colocá-lo debaixo do chuveiro.
Depois de quinze minutos, começa outra “novela”:
Gabriel se recusa a sair do banho. O que será que
o pai, a mãe e até a irmã de Gabriel têm de fazer
para que ele saia do banho? Depois de Gabriel
e Clara, Gabriel, já para o banho. traz mais uma
história bem-humorada mostrando situações do
cotidiano dos irmãos Gabriel e Clara e seus pais

PLL

Clara

de Margaret Wild

de Ilan Brenman

de Ilan Brenman

Sabe do que Eu Gosto?*
de Ruth Rocha e Lora Dorch

As coisas que eu gosto apresenta situações
prazerosas do cotidiano infantil comer tomar
banho brincar retratadas em cenas simples de
modo que as crianças de 1 a 6 anos possam
se identifi car com os desenhos e entender
de forma intuitiva algumas das emoções que
experimentam durante o seu crescimento.

Esta obra trata de temas como o desejo de
crescer das crianças e da importância dos
adultos no desenvolvimento delas por meio de
uma personagem que, quando crescer, quer
dirigir o carro da mamãe, assobiar como o tio,
dançar como o vovô, entre outros.

GRADE 3
Geronimo Stilton Series

his ultimate realization that he needs human
companionship.

by Elisabetta Dami

It follows the adventures of the Geronimo Stilton
the famous journalist, searching for the next hot
scoop.

Boxcar Children

by Gertrude Warner and Shannon Denton

It tells the story of four orphaned children, Henry,
Jessie, Violet, and Benny. They create a home for
themselves in an abandoned boxcar in the forest.
They eventually meet their grandfather, who is a
wealthy and kind man

My Side of the Mountain

Magic Tree House

by Mary Pope Osborne

The first Magic Tree House book was published in
1992 — introducing the world to Jack and Annie,
a brother and sister who discover a magical tree
house filled with books. In Dinosaurs Before Dark,
the tree house takes them on their first journey,
an adventure in prehistoric times. Since then, the
magic tree house has whisked Jack and Annie —
and lucky readers! — on many more adventures
through time to different places around the world.

by Jean Craighead George

The Enchanted Tunnel series

A young boy relates his adventures during
the year he spends living alone in the Catskill
Mountains, including his struggle for survival, his
dependence on nature, his animal friends, and

Nathan and Aria are sure they will have another timetravel adventure as they crawl under the stage in the
cultural hall. But nothing happens! Now the children
must discover the secret that makes the tunnel work.

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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Mysterious Benedict Society Series

Goosebumps

It tells the story of four gifted children: Reynie
Muldoon, George “Sticky” Washington, Kate
Wetherall, and Constance Contraire, who form
the “Mysterious Benedict Society” and are sent
to investigate an institution called L.I.V.E. (the
Learning Institute for the Very Enlightened), run
by the elusive, brilliant, and evil Ledroptha Curtain.

A series of children’s horror fiction novels
by American author R. L. Stine, published by
Scholastic Publishing. The stories follow child
characters, who find themselves in scary
situations, usually involving monsters and other
supernatural elements

by Trenton Lee Stewart

The One and Only Ivan
by Katherine Applegate

When Ivan, a gorilla who has lived for years in a
down-and-out circus-themed mall, meets Ruby, a
baby elephant that has been added to the mall,
he decides that he must find her a better life.

Cam Jansen Series
by David A. Adler

The Cam Jansen series continues to be a
bestseller after over thirty years. Each mystery
features Cam—the fifth grade sleuth with the
photographic memory—who solves the case with
the help of her best friend, Eric.

by R. L. Stine

Roald Dahl Books
Dahl created some of the best-loved children’s
stories of the 20th century, such as Charlie and
the Chocolate Factory, Matilda and James and
the Giant Peach.

Books by Marguerite Henry (Sea Star,
Stormy...)
Marguerite Henry is the beloved author of such
classic horse stories as King of the Wind, Misty of
Chincoteague, and Stormy.
PORTUGUESE

Robin Hood, Coleção Reencontro
de Telma Guimarães

Harry Potter Series
by J.K. Rowling

The novels chronicle the lives of a young wizard,
Harry Potter, and his friends Hermione Granger
and Ron Weasley, all of whom are students at
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Ivy and Bean Series
by Annie Barrows

In the stories, Ivy (a quiet, intellectual child)
and Bean (a rambunctious child) become fast
friends despite their differences and their initial
reluctance to like each other – “two friends who
never meant to like each other,’’ as the tagline for
the series goes.

Bunnicula

by Deborah and James Howe

Featuring a vampire rabbit named Bunnicula who
sucks the juice out of vegetables.

Diary of a Wimpy Kid Series
by Jeff Kinney

The book is about a boy named Greg Heffley and
his attempts to become popular in middle school.

O rei Ricardo desaparece em uma batalha e o
trono da Inglaterra é tomado pelo perverso
príncipe João que passa a perseguir e explorar
os pobres. Disposto a lutar por justiça Robert
Lockesley segue para a floresta de Sherwood e lá
torna-se Robin Hood agindo sempre em defesa
dos fracos e oprimidos e lutando para reaver o
trono de Ricardo que estava vivo.

Livro das Criaturas Extraordinárias*
de Edith Nesbit

Até aquele dia fatídico Leonel vivia uma vida
igual à de outras crianças. Estava brincando
de construir castelos quando foi surpreendido
pela notícia de que ia viver em um castelo de
verdade: dentro de poucos dias seria coroado
rei do povoado que habitava trono herdado
de seu tatatatatataravô! Passado o susto e as
reverências ele tem de aprender a lidar com os
desafios de sua nova vida. A começar por aquele
livro misterioso encontrado na biblioteca-real.
Quem poderia imaginar que um objeto tão bonito
pudesse causar tantos problemas Você vai gostar
muito deste conto de fadas diferente que fala de
coisas engraçadas e também faz pensar.

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS
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Jogos Depois da Chuva*

PLL

de Christina Dias

Chuvas fortes provocam enchente numa pequena
cidade, obrigando os moradores a se abrigar em
um ginásio local. Mesmo diante da tragédia, um
grupo de crianças aproveita o tempo para brincar
e se divertir. Pelo olhar infantil, em contraste com
o do noticiário,
acompanhamos o cotidiano no abrigo e a
esperança de voltar para casa.

O Clube dos Contrários*
de Silva Zatz

A mãe do Juca dizia: cadeira é para sentar. Juca
discordava: servia também como estacionamento
de nave espacial. “Por que será que a gente tem
sempre que fazer tudo do jeito dos adultos?”
Para provar que as coisas podiam ser diferentes,
Juca fundou o Clube dos Contrários, cujos
membros só falavam em gualín (“língua” de trás
para a frente) e onde o chamavam de Caju. Foi
interessantíssimo, é claro, mas eles enfrentaram
certos problemas. Por exemplo: no mundo dos
adultos, jogava-se a casca fora e comia-se a
banana; no mundo ao contrário, devia-se então
jogar fora a banana e comer a casca?

Lolo Barnabé*
de Eva Furnari

Nesta história vocês vão ver que Lolo Barnabé
era um sujeito inteligente e criativo. Ele nasceu há
muito tempo, no tempo das cavernas. E caverna,
vocês sabem, é um lugar úmido e escuro. A
família do Barnabé, com razão, queria um lugar
melhorzinho par a morar, com mais conforto.
Afinal, vocês vão concordar comigo: conforto
é bom demais. Só que, nessa busca, algo saiu
errado. Você é capaz de entender o que foi que
aconteceu?

As Famílias do Mundinho
de Ingrid Bellinghausen

Cada família tem seu modo de se constituir,
seu jeito de cuidar dos filhos, sua maneira de se
divertir. Demonstrar aos pequenos a diversidade
dos grupos familiares é o tema central deste
livro. Assim como a importância do amor e da
solidariedade para viver em família e, também,
respeitar todas elas são assuntos presentes
neste livro.

Cada um Com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um!*
de Lucimar Dias

Ela é uma menina sapeca, inteligente, que gosta
de brincar e comer chocolate. Sabe o que é mais
legal? Ela é super vaidosa e adora usar penteados
diferentes! Então um dia ela usa tranças, outro o
cabelo preso, outro dia com enfeites, e toda sua
família ajuda, papai, mamãe e vovó. Ahh, vocês
também vão conhecê-los e descobrir que cada
um tem o seu jeito especial de ser! Agora, você
quer saber o nome dessa linda menininha? Pois
vou dar apenas uma dica, o papai dela escolher
o nome de uma capital de um país africano que
ele visitou. Você sabe qual é? Então leia esse livro
muito especial e lindo, indicado para crianças e
adultos de todas as idades.

Eu Me Mexo

de Mandy Suhr*

Esse livro apresenta aos pequenos leitores as
primeiras noções sobre o corpo humano e os
movimentos.

GRADE 4
Books by Roald Dahl

Books by Kate DiCamillo

The author of Charlie and the Chocolate Factory,
Matilda, The BFG, and a treasury of original,
evergreen, and beloved children’s books. He
remains for many the world’s No. 1 storyteller.

Newbery Medal winning American author of
Because of Winn-Dixie, The Tale of Desperaux,
The Miraculous Journey of Edward Tulane, and
the Mercy Watson series.
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PORTUGUESE

natural e objetiva que fora adotado. Uma história
sobre adoção e como lidar com a curiosidade
dos pequenos sobre a própria origem.

A Princesa da Torre Longa*
de Tiago de Melo Andrade

História da tímida e reclusa Catarina de Anis,
uma princesa de Badaloques, um reino livre de
lobos, dragões, bruxas e outros seres maléficos
desde que se fez publicar um decreto mágico
pelo Grande Conselho das Fadas.

PLL

O Piquenique do Catapimba*
de Ruth Rocha e Dora Lorch

Há um mistério no cemitério. Um caso de amor
entre uma senhora e a caveira de um homem.
O destino que os separou resolve juntá-los mais
uma vez. Um menino escreve as aventuras de
sua avó. A história começa a esquentar quando
a Morte Rainha vai buscar Sebastiana e algo
acontece.

Catapimba é um garoto legal. Amigo da turma
toda centroavante e secretário do Estrela-D’Alva
Futebol Clube com ele o tempo só esquenta
quando o Armandinho não apita o jogo direito.
Nos livros desta série cada história é uma
aventura sempre contada daquele jeito gostoso
característico de Ruth Rocha! Em “O piquenique do
Catapimba” a Turma da Nossa Rua vai se divertir
bastante. E vai descobrir uma nova maneira de
ver a turma do Sai-da-frente moradores da rua
de baixo.

Não Era Uma Vez*

Vó, Para de Fotografar

de Marco Rey

de Ilan Brenman

Marcos Rey relembra a história de sua cadelinha
que fugiu quando ele tinha apenas dez anos de
idade. Não era uma vez... conta a história do
sumiço da cachorrinha Virgínia, e permite ao
autor dar a sua lembrança um desfecho diferente.

Nesta nova parceria, Ilan Brenman e Guilherme
Karsten trazem aos pequenos leitores a grande
mania de avós e pais de plantão, fotografar! Com
humor e delicadeza, o relacionamento familiar
e a importância dele são retratados nesta
narrativa, com uma personagem principal um
tanto que mal humorada e uma avó pentelha que
fotografa qualquer movimento da neta querida. É
mostrado às crianças, que a avó usa a fotografia
para guardar desde as mais importantes e até
banais memórias de sua neta, das pessoas que
ele ama e que são importantes na vida dela.

O Baile das Caveiras
de Jonas Ribeiro

Você Pertence a Nossa Família*
de Franz Joseph e Verena Ballhaus

Depois da festa de seu aniversário de quatro anos
Tomás conversa com seus pais confortavelmente
sentados no sofá. Ao questionar os pais sobre sua
origem fica sabendo de uma maneira bastante

GRADE 5
Joshua Dread (series)*

Because of Mr. Terupt (eBook)

Middle School is hard enough, but it is even harder
when your parents are Supervillians.

A great story about 5th grade and a great teacher.

Boxcar Children (series)

by Helen Frost

by Lee Bacon

by Gertrude Chandler Warner

A timeless classic mystery series.

by Rob Buyea

Diamond Willow
A beautiful story about a girl in Alaska told
partially in verse.

*NOT AVAILABLE AT THE LS ICOMMONS

11

Amulet

The Land of Stories Series

After the tragic death of their father, Emily and
Navin move with their mother to the home of her
deceased great-grandfather, but the strange
house proves to be dangerous. Before long, a
sinister creature lures the kids’ mom through a
door in the basement. Em and Navin, desperate
not to lose her, follow her into an underground
world inhabited by demons, robots, and talking
animals. Eventually, they enlist the help of a small
mechanical rabbit named Miskit. Together with
Miskit, they face the most terrifying monster of all,
and Em finally has the chance to save someone
she loves.

Through the mysterious powers of a cherished
book of stories, twins Alex and Conner leave their
world behind and find themselves in a foreign
land full of wonder and magic where they come
face-to-face with the fairy-tale characters they
grew up reading about.

by Kazu Kibuishi

by Chris Colfer

Books by Raina Telgemeirer (Smile, Sister,
Drama, Guts)
Raina Telgemeier’s bestselling, award-winning
graphic novels about family, friendship, and the
highs and lows of growing up!
PORTUGUESE

Hilo

by Judd Winick

Hilo is a funny, action-packed, full-color, middle
grade graphic novel series that Bone creator Jeff
Smith calls “delightful.” With a classic blend of
humor, adventure, family and friendship, Hilo has
something for everyone.

Girl Who Drank the Moon
by Kelly Barnhill

An epic fantasy about a young girl raised by a
witch, a swamp monster, and a Perfectly Tiny
Dragon, who must unlock the powerful magic
buried deep inside her.

Inside Out and Back Again

A Botija*

de Clotilde Tavares

Os mitos e as histórias do Romanceiro Popular
do Nordeste brasileiro constituem uma das
fontes mais ricas de nossa cultura. Neste livro,
que recebeu o prêmio literário Câmara Cascudo,
Clotilde Tavares entrelaça com maestria três
histórias que costumava ouvir nos longos serões
de sua infância, na Paraíba. Ilustrado com trinta
xilogravuras, A botija é um livro encantador, que
comove leitores de todas as idades.

Omo Oba: História de Princesas*
de Kiusam Oliveira

Inspired by the author’s childhood experience as a
refugee--fleeing Vietnam after the Fall of Saigon
and immigrating to Alabama--this coming-of age
debut novel told in verse has been celebrated
for its touching child’s-eye view of family and
immigration.

Omo-Oba: Histórias de Princesas é um livro que
privilegia o recontar de mitos africanos, muito
divulgados nas comunidades de tradição ketu,
pouco conhecidos pelo público em geral e que
reforçam os diferentes modos de ser femininos.
Os seis mitos apresentados têm o objetivo de
fortalecer a personalidade de meninas de todos
os tempos.

Roller Girl

De Repente nas Profundezas do Bosque*

A graphic novel adventure about a girl who
discovers roller derby right as she and her best
friend are growing apart.

Uma pequena aldeia atravessada por um rio
cristalino e rodeada por um bosque frondoso
tem uma particularidade insólita: não há nela
nem um único animal. Nem animais domésticos,
nem silvestres; nem peixes, nem aves; nem
mesmo insetos de qualquer espécie perturbam a
monotonia da vida dos aldeões. Mas dois garotos,
Mati e sua amiga Maia, não se conformam com

by Thanhha Lai

de Amós Oz

by Victoria Jamieson

Peak

by Roland Smith

A fourteen-year-old boy attempts to be the
youngest person to reach the top of Mount Everest.
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os rodeios e as histórias mal contadas dos
adultos e resolvem investigar por conta própria,
desafiando a proibição de entrar no bosque, onde
reina o temível Nehi, o demônio das montanhas.
Depois dessa aventura, nenhum dos dois será
mais o mesmo - nem a aldeia.

Nas Folhas do Chá - O Segredo das Cartas
Chinesas*
de Flávia Lins e Silva e Liu Hong

Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze
anos e sua avó está doente. He Juhua mora em
Pequim, tem a mesma idade e seu avô também
não está nada bem. As duas meninas não se
conheciam até que Gabi decide escrever uma
carta endereçada a uma casa de chá chinesa em
busca de ajuda para o mal de sua avó. He Juhua
é quem responde e as duas meninas começam
a trocar uma correspondência emocionante e
curiosa, substituindo, logo de início, o envelope
pela rapidez do e-mail. As diferenças entre o
Brasil e a China, a medicina alopata e a chinesa
tradicional, o namoro na década de 50 e nos dias
de hoje são alguns dos temas dessas conversas.
Elas ainda vão descobrir uma misteriosa ligação
entre as duas.

Divinas Aventuras: Histórias da Mitologia
Grega
de Heloisa Pietro

A temível Medusa era inicialmente uma belíssima
jovem apaixonada por Posêidon. Enfeitiçada por
Atena, transforma-se em monstro. O fruto de
seu amor impossível, entretanto, será Pégaso,
o cavalo alado da luz, protetor de corajosos
guerreiros como Perseu. Mostrando a atualidade
da mitologia grega e sua presença camuflada
no universo dos quadrinhos, desenhos animados
e filmes de ação, a autora convida seus leitores
para um encontro surpreendente com Apolo,
Atena, Hermes, Posêidon, Zeus e outros deuses.

Cada um narra suas peripécias, mas, como a
convivência entre eles nem sempre é pacífica, as
versões para cada história se contradizem.
PLL

As Famílias do Mundinho
de Ingrid Bellinghausen

Cada família tem seu modo de se constituir,
seu jeito de cuidar dos filhos, sua maneira de se
divertir. Demonstrar aos pequenos a diversidade
dos grupos familiares é o tema central deste
livro. Assim como a importância do amor e da
solidariedade para viver em família e, também,
respeitar todas elas são assuntos presentes
neste livro.

Cada um Com Seu Jeito, Cada Jeito é de
Um!*
de Lucimar Dias

Ela é uma menina sapeca, inteligente, que gosta
de brincar e comer chocolate. Sabe o que é mais
legal? Ela é super vaidosa e adora usar penteados
diferentes! Então um dia ela usa tranças, outro o
cabelo preso, outro dia com enfeites, e toda sua
família ajuda, papai, mamãe e vovó. Ahh, vocês
também vão conhecê-los e descobrir que cada
um tem o seu jeito especial de ser! Agora, você
quer saber o nome dessa linda menininha? Pois
vou dar apenas uma dica, o papai dela escolher
o nome de uma capital de um país africano que
ele visitou. Você sabe qual é? Então leia esse livro
muito especial e lindo, indicado para crianças e
adultos de todas as idades.

Eu Me Mexo

de Mandy Suhr*

Esse livro apresenta aos pequenos leitores as
primeiras noções sobre o corpo humano e os
movimentos.
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UPPER SCHOOL
MR. BAIR’S SUGGESTIONS

In Defense of a Liberal Education
by Fareed Zakaria

Zakaria argues that technology is transforming
education, opening up access to the best courses
and classes in a vast variety of subjects for
millions around the world. We are at the dawn
of the greatest expansion of the idea of a liberal
education in human history.
MR. DARIK’S SUGGESTIONS

Limitless Mind: Learn, Live and Lead Without Barriers
by Jo Boaler

In this revolutionary book, a professor of education
at Stanford University and acclaimed math
educator who has spent decades studying the
impact of beliefs and bias on education, reveals
the six keys to unlocking learning potential, based
on the latest scientific findings.
MS. KARLA’S SUGGESTIONS

The Nightingale
by Kristin Hannah

The Nightingale tells the stories of two sisters,
separated by years and experience, by ideals,
passion and circumstance, each embarking on
her own dangerous path toward survival, love,
and freedom in German-occupied, war-torn
France--a heartbreakingly beautiful novel that
celebrates the resilience of the human spirit and
the durability of women.

Booked

by Kwame Alexander

Twelve-year-old Nick loves soccer and hates
books, but soon learns the power of words as he
wrestles with problems at home, stands up to a
bully, and tries to impress the girl of his dreams.

Refugee

by Alan Gratz

Three kids go on harrowing journeys in search of
refuge. All will face unimaginable dangers -- from

drownings to bombings to betrayals. But there
is always the hope of tomorrow. And although
Josef, Isabel, and Mahmoud are separated by
continents and decades, shocking connections
will tie their stories together in the end.
MS. ROBINSON’S SUGGESTIONS

The Wednesdays Wars
by Gary D. Schmidt

During the 1967 school year, on Wednesday
afternoons when all his classmates go to either
Catechism or Hebrew school, seventh-grader
Holling Hoodhood stays in Mrs. Baker’s classroom
where they read the plays of William Shakespeare
and Holling learns much of value about the world
he lives in.

Among the Hidden (Shadow Children series, book 1)
by Margaret Peterson Haddix

In a future where the Population Police enforce
the law limiting a family to only two children,
third-born Luke, a Shadow Child, has lived all of
his life in fear and isolation.
MR. WHITLEY’S SUGGESTIONS

The Unwind Dystology Series
by Neal Shusterman

A young adult dystopian series, looking at a
future where the pro-life/pro-choice debate has
come to an agreed upon conclusion...But it is not a
positive outcome for 13 to 18 year olds. If between
these years you are seen to not be “fitting in” with
society’s expectations you may be “unwound”.
Meaning all your parts will be donated to others.
A very exciting and intriguing read.

Wolf of the Plains (Alternative title: Genghis: Birth of an Empire)
by Conn Iggulden

The first book in a historical fiction series about a
young Ghengis Khan and his rise to tribal power,
to later lead one of the greatest conquests of all
time. Filled with action, suspense, and awe in a
young man’s determination and leadership.
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MR. GRABIL’S SUGGESTIONS

The Hate U Give
by Angie Thomas

Sixteen-year-old Starr Carter moves between
two worlds: the poor neighborhood where she
lives and the fancy suburban prep school she
attends. The uneasy balance between these
worlds is shattered when Starr witnesses the fatal
shooting of her childhood best friend Khalil at
the hands of a police officer. Khalil was unarmed.
Soon afterward, his death is a national headline.
Some are calling him a thug, maybe even a drug
dealer and a gangbanger. Protesters are taking
to the streets in Khalil’s name. Some cops and
the local drug lord try to intimidate Starr and
her family. What everyone wants to know is:
what really went down that night? And the only
person alive who can answer that is Starr. But
what Starr does-or does not-say could upend her
community. It could also endanger her life.

Aristotle and Dante Discover the Secrets
of the Universe*
by Benjamin Alire Sáenz

Fifteen-year-old Ari Mendoza is an angry loner
with a brother in prison, but when he meets
Dante and they become friends, Ari starts to
ask questions about himself, his parents, and his
family that he has never asked before.

They Called Us Enemy
by George Takai

Actor, author, and activist George Takei recounts
his childhood imprisoned within American
concentration camps for Japanese Americans
during World War II and the impact the experience
had on his later life.
MS. LEILA’S SUGGESTIONS

Cinderela Chinesa*
de Adeline Yen Mah

Quinta filha de um milionário chinês, Adeline
perdeu a mãe apenas duas semanas depois de
nascer. Além de sofrer com a hostilidade dos
irmãos, que a responsabilizam pela morte da
mãe, Adeline ainda sofre com a indiferença do pai
e a crueldade da madrasta. A segunda mulher de
seu pai despreza os filhos do casamento anterior,
que vivem pobremente, limitados a três refeições

diárias e a apenas uma muda de roupa além
do uniforme escolar. Adeline padece nas mãos
dessa mulher, que parece ter saído diretamente
da fábula Cinderela. Por isso, acaba num colégio
interno, sem visitas nem presentes, e é nos livros
que encontra refúgio para sua tristeza e solidão.

Scherazade. Histórias de as Mil e Uma
Noites*
de Jordi Sierra I Fabra

A obra faz uma compilação de contos que
retratam em suas páginas: estilos de vida, hábitos,
costumes, valores, crenças, visão de mundo e
cultural da civilização árabe. Essa obra consolida
grandezas da história da civilização e apresenta
ao leitor, por meio de suas aventuras, um povo
que muito acrescentou para a humanidade com
sua identidade, suas virtudes e controvérsias.

Alice no País da Mentira*
de Pedro Bandeir

Chateada com a mentira de um amigo, Alice
refugia-se no sótão da casa da avó. Lá encontra
um espelho que serve de passagem para um
mundo em que a lógica é diferente da nossa. É
ali que ela descobre como a mentira e a verdade
são relativas.

De Sonhar Também Se Vive*
de Giselda Laporta Nicolelis

Vítor foi abandonado ainda bebê dentro de uma
caixa de papelão tão frágil quanto ele, e cresceu
num abrigo para menores. Seu maior sonho é ter
uma família: pais amorosos e irmãos divertidos
com quem possa brincar e compartilhar segredos.
Ele também quer ter uma bicicleta, um cachorro,
ser astronauta, comandante de navio ou até
escritor, pois escreve belas histórias. De sonho
em sonho o garoto descobre, maravilhado, que
pode sonhar à vontade, porque eles são infinitos...
Será que os desejos de Vítor vão se transformar
em realidade? Porque, apesar de tudo, de sonhar
também se vive...

Do Outro Mundo*

de Ana Maria Machado

Ruídos muito estranhos arrepiam os cabelos
de Mariano e sua turma. Será que a antiga
fazenda de café onde os quatro jovens foram
passar uns dias está mal-assombrada? Numa
trama que envolve e instiga o leitor, um tema
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aterrorizante e até hoje muito mal resolvido: a
escravidão.

Dom Quixote – O Cavaleiro da Triste
Figura*

de Miguel de Cervantes, adaptação de José Angeli

Na aldeia espanhola da região da Mancha, vive
Dom Quixote, um fidalgo apaixonado por livros
de cavalaria. Em suas fantasias, acredita ser um
cavaleiro andante e que uma camponesa é sua
amada - Dulcinéia. Arma-se como um cavaleiro
e parte em busca de aventuras na companhia
de seu fiel escudeiro, Sancho Pança, um lavrador
vizinho.
MR. DIAS’ SUGGESTIONS

A Casa da Madrinha*
de Lygia Bojunga

Seu enfoque é a dura realidade dos problemas de
sobrevivência na cidade grande, mas dá espaço
ao sonho e à esperança que devem acompanhar
o ser humano para tornar-lhe a jornada mais
fácil. Mais que um clássico da literatura infantojuvenil brasileira, este livro revela-se como uma
bela metáfora do grande ideal que todo ser
humano deve perseguir em sua luta pela vida.

A Palavra é Natal, contos de vários autores*
Não concebemos que a noite de Natal transcorra
sem que se opere um milagre, pequeno ou grande.
A mesa farta e rodeada de gente querida, o amor
correspondido, o desejo concretizado são bemvindos todos os dias do ano, mas só no Natal
assumem ares de magia.

A Palavra é Humor, contos de vários
autores*
Contos humorísticos selecionados.
MS. CONRADO’S SUGGESTIONS

Quarto de Despejo. Diário de Uma
Favelada
de Carolina Maria de Jesus

O diário da catadora de papel Carolina Maria
de Jesus deu origem à este livro, que relata
o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A
linguagem simples, mas contundente, comove o
leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora

de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em
que morou na comunidade do Canindé, em São
Paulo, com três filhos.

Terra Sonâmbula
de Mia Couto

No Moçambique pós-independência, mergulhado
na devastadora guerra civil que se estendeu por
dez anos, o velho Tuahir e o menino Muidinga
empreendem uma viagem recheada de fantasias
míticas.

A Vida no Céu*

de José Eduardo Agualusa

Após o Dilúvio causado pelo aquecimento
global os sobreviventes construíram sociedades
flutuantes. Entre as maiores cidades estão os
dirigíveis São Paulo, Tóquio e Nova York. As
cidades menores e mais pobres se organizaram
em balões, formando aldeias.
MS. RESENDE’S SUGGESTIONS

A Civilização do Espetáculo*
de Mario Vargas Llosa

A banalização das artes e da literatura, o triunfo
do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da
política são sintomas de um mal maior que afeta
a sociedade contemporânea: a ideia temerária
de converter em bem supremo nossa natural
propensão a nos divertirmos. No passado, a
cultura foi uma espécie de consciência que impedia
que virássemos as costas para a realidade.
Agora, atua como mecanismo de distração
e entretenimento. A figura do intelectual, que
estruturou todo o século XX, hoje desapareceu
do debate público. Ainda que alguns assinem
manifestos e se envolvam em polêmicas, sua
repercussão na sociedade é mínima. Conscientes
desta situação, muitos optaram pelo silêncio. A
civilização do espetáculo é uma dura radiografia
do nosso tempo e da nossa cultura pelo olhar
inconformista de Mario Vargas Llosa.
MS. CORREA’S SUGGESTIONS

Coleção Eu Me Chamo Antônio + Segundo
Eu Me Chamo Antônio + Ilustre Poesia*
de Pedro Gabriel

“Um dia, os guardanapos serviram somente para
limpar a boca. Depois, passaram a ter a função
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de anotar telefones, rabiscar ideias e mandar
recados para a pessoa da mesa ao lado, no bar.
Hoje, o papel fininho está famoso na internet
graças a Eu me chamo Antônio.”

Aprenda a Viver o Agora
de Monja Coen*

A partir de conceitos do zen-budismo e do
mindfulness (atenção plena), Coen Roshi
ensinará como é possível estar presente no
aqui e agora com técnicas rápidas e práticas
que podem ser aplicadas no dia a dia. Seja no
trânsito, no trabalho, no carro ou até mesmo em
uma entrevista de emprego, com essas técnicas,
qualquer um poderá se transformar no principal
agente para construir sua história.

Memórias Póstumas de Brás Cubas
de Machado de Assis

Brás Cubas está morto. Mas isso não o impede
de relatar em seu livro os acontecimentos de sua
existência e de sua grande ideia fixa: lançar o
Emplasto Brás Cubas. Deus te livre, leitor, de uma
ideia fixa. O medicamento anti-hipocondríaco
torna-se o estopim de uma série de lembranças,
reminiscências e digressões da vida do defunto
autor.

Mindset do Coração*
de Suryavan Solar

City of Thieves*
by David Benioff

Seventeen-year-old Lev Beniov, having been
arrested for looting the corpse of a German
paratrooper, is given the opportunity to be
released from jail if he, along with a soldier
imprisoned for desertion, can secure twelve eggs
to be used in the colonel’s daughter’s wedding
cake by traversing the dangerous streets of
Leningrad.
MR. GONZALES’ SUGGESTIONS
10th grade

To Kill a Mockingbird
by Harper Lee

Eight-year-old “Scout” Finch tells of life in a small
Alabama town where her father is a lawyer.

Life of Pi

by Yann Martel

Pi Patel, having spent an iddylic childhood in
Pondicherry, India, as the son of a zookeeper, sets
off with his family at the age of sixteen to start a
new life in Canada but his life takes a marvelous
turn when their ship sinks in the Pacific, leaving
him adrift on a raft with a 450-pound Bengal tiger
for company.

Para lhe ajudar nessa trajetória, Suryavan Solar,
filósofo e mentor de desenvolvimento humano,
escreveu Mindset do Coração, entregando
diversos ensinamentos e ferramentas para que
você se conecte com o seu coração e aprenda a
viver a partir do que é essencial.

Lord of the Flies

MR. JONES’ SUGGESTIONS

IB

Say Nothing*

Me Talk Pretty One Day*

A narrative about a notorious killing that took
place in Northern Ireland during The Troubles
and its repercussions to this day.

David Sedaris describes the struggles he has had
in life due to his voice problems, discussing how
his voice has affected his personal relationships,
his career, and his family life.

by Patrick Radden Keefe

William Golding

Stranded on an island while an atomic war
destroys the rest of the world, a group of young
boys revert to savagery as they struggle to
survive.

by David Sedaris

The Unconquered: In Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes*
by Scott Wallace

Scott Wallace describes his travels deep into
the Amazon jungle in search of one of the last
uncontacted tribes in South America.

Fahrenheit 451
by Ray Bradbury

In a future time when government policy decrees
that all books must be burned, a few courageous
individuals memorize as many books as possible.
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Invisible Man

MR. HOCHSTETLER’S SUGGESTIONS

by Ralph Ellison

In the course of his wanderings from a Southern
college to New York’s Harlem, an AfricanAmerican man becomes involved in a series of
adventures.
MS. DUDLEY’S SUGGESTIONS

This is Your Brain on Music: The Science of
a Human Obsession*
by Daniel Levitin

Examines the psychological effects music has on
people, investigating its role in human evolution,
its effects on emotions, and how musical
preferences and expertise are formed.
MR. KESSLER’S SUGGESTIONS

Freakonomics: A Rogue Economist
Explores the Hidden Side of Everything
by Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner

The authors explore the economics of real-world
issues often viewed as insignificant, such as the
extent to which the Roe v. Wade decision affected
violent crime, and examine hidden incentives
behind all sorts of human behavior.

A Mathematician Reads the Newspaper*
by John Allen Paulos

Explains how mathematical naivete can put
newspaper readers at a distinct disadvantage.
MR. ALBASRI’S SUGGESTIONS

Seeing Further: The Story of Science,
Discovery, and the Genius of the Royal
Society*

All the Light We Cannot See
by Anthony Doerr

A blind French girl and a German boy whose
paths collide in occupied France try to survive the
devastation of World War II.

Educated: A Memoir
by Tara Westover

A memoir about a young girl who, kept out of
school, leaves her survivalist family and goes on
to earn a PhD from Cambridge University
MS. OEHLKE’S SUGGESTIONS

The Immortal Life of Henrietta Lacks
by Rebecca Skloot

Examines the experiences of the children and
husband of Henrietta Lacks, who, twenty years
after her death from cervical cancer in 1951,
learned doctors and researchers took cells from
her cervix without consent which were used to
create the immortal cell line known as the HeLa
cell; provides an overview of Henrietta’s life; and
explores issues of experimentation on AfricanAmericans and bioethics.

by Bill Bryson

A collection of contributions from scientists
and science-fiction writers, such as Richard
Dawkins, James Gleick, Richard Holmes, and
Neal Stephenson, that examines the history of
the Royal Society and scientific knowledge and
achievements.

A Short History of Nearly Everything
by Bill Bryson

Nature and science writer Bill Bryson examines
some of mysteries of science, and attempts to
understand not only what scientists know, but
how they know it. Covers the creation of the
universe, the size of the Earth, the origins of life,
and other topics.

The River of Doubt: Theodore Roosevelt’s
Darkest Journey
by Candice Millard

Recounts Theodore Roosevelt’s 1912 expedition to
the Amazon, where he became the first person to
descend the unmapped tributary of the Amazon.
*NOT AVAILABLE AT THE US ICOMMONS
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