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Adriana do Nascimento Nunes
Prof. Ed. Básica EPG Amador
Bueno
Sinopse: ARMAÇÃO é uma cidadezinha pacata e tranquila nos
confins de Minas, onde os habitantes vivem em harmonia há
várias gerações, até o mal adentrar essa cidade. De repente os
moradores se veem no meio de vários crimes sem solução a
começar pelo assassinato do padre Honório, que aparece morto
no altar da igreja. Depois disso, Armação não será mais a mesma.
Um suspense cheio de surpresas, emoções e revelações.

Paula Andrea Alves Barros
Alencar - Prof. Ed. Básica
EPG Dolores Gilabel
Sinopse: Caíque é um garoto comum que nem imagina a
aventura em que irá se meter! Junto com sua família, ele vai
viajar no espaço-tempo e conhecer seres gatunos fantásticos de
outro planeta! Tudo por causa de um segredo de seu avô. Entre
nesta aventura e sinta o verdadeiro significado da palavra:
família.

Rita de Cássia Corrêa Vericio
de Almeida - Supervisora
Escolar-SE
Sinopse: O presente livro traz os principais temas discutidos durante a
elaboração do trabalho de conclusão de curso da Especialização em Ciência
e Tecnologia oferecida pela Universidade Federal do ABC, no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil – UAB-CAPES. Estão reunidos neste livro 10
trabalhos com temáticas interdisciplinares, característica fundamental do
curso de especialização, que tinha como público alvo, principalmente,
professores, diretores e supervisores escolares. São discutidos temas, tais
como o Ensino de ciência na Educação de Jovens e Adultos; Uso de Blog
como ferramenta de divulgação científica; Uso do celular nas aulas de
matemática; Comunicação, linguagem e novas tecnologias; Ensino Híbrido,
entre outros.

Jeferson Raimundo Nascimento
dos Santos - Motorista-SE
Sinopse: Esta história fala de um jovem de 17 anos que morava em
uma cidade onde estava se formando. Ao decorrer dos dias conheceu
uma jovem e assim se e apaixonaram. Ao passar uns dias de namoro,
os pais dele ficaram sabendo que a mulher era muito mais velha e já
teria um filho e isto não era aceito naquele tempo. Ao impedir o
namoro que já não havia jeito de parar, os pais e tios do rapaz fazem
de tudo para que ele faça um passeio para longe. Neste passeio
conhece outra garota e começam a namorar. A história envolve
morte, traição, tragédia, vingança e muito mais.

Jeferson Raimundo Nascimento
dos Santos - Motorista-SE
Sinopse: Em parceria com outros escritores, no livro Prêmio de
literatura Guarulhense, na página 59 está a minha poesia. AMAR,
AMAR. Na página 60 o conto Enigma Obsessivo. Meu voo aterrissou
no Egito, logo segui para o Cairo e ao me hospedar em um hotel, a
noite fui conhecer alguns lugares. Após alguns dias começaram a
acontecer várias mortes e comecei a me interessar sobre o assunto e
resolvi investigar. Depois de vários dias de férias já estava na hora de
retornar ao Brasil e quando estava no aeroporto, os enigmas estavam
a minha frente e tudo foi esclarecido.

Michelle Tambroni Correia da
Silva Coord. Pedagógica
EPG José Jorge
Sinopse: Esta obra tem justamente o objetivo de apresentar o contexto
que nos leva a perder a nossa identidade, o que dificulta o alcance de
nossos sonhos; apresentando o processo histórico, social e cultural do
desenvolvimento da sociedade moderna, a crise social e seus resultados.
Ao entender este processo, passamos a conhecer o ser humano integral e
o seu viver bem, por isso, os aspectos da inteligência e do cérebro
emocional são detalhados e explicados ao longo da obra. Enfim,
exploraremos juntos, a ideia de projeto, da gestão do tempo, e
partiremos para a ação, fornecendo ferramentas para o planejamento e
execução do seu projeto de vida pessoal.

Bruno de Melo Vaz - Agente de
Transporte e Trânsito - STMU
Sinopse: A Assinatura do Criador é um livro que traz até você evidências
que comprovam que o sobrenatural existe e é normal, como as cores que
vemos, os sons que ouvimos, e inclusive no nosso próprio corpo, com
letras grandes e muitas ilustrações que facilitam a leitura você vai
descobrir que vivemos em um Universo projetado desde de os ínfimos
átomos até as gigantescas galáxias descobriremos juntos nessa leitura que
nada esta separado, e que a espiritualidade pode ser vista no estudo da
física e da biologia, e que a ciência e a religião não estão separadas, mas
que fazem parte de uma única e mesma Filosofia.

Adilson Pacheco - Diretor de
Escola da EPG Machado de Assis

Sinopse: o livro de poesias que retrata os
sentimentos e visão de mundo do poeta, que
refletem o cotidiano, de forma simples e
sensível nos versos apresentados.

Ronival Andrade de Miranda
Prof. Ed. Básica - EPG Zumbi
dos Palmares

Sinopse: um aluno da rede pública tem o sonho de
ser escritor e seu professor o incentiva a criar um
diário de suas aventuras na escola e fora dela.

Ronival Andrade de Miranda
Prof. Ed. Básica - EPG Zumbi
dos Palmares

Sinopse: Luna, uma garota bem pequena que
tem dificuldade de dormir e somente uma coisa
pode ajudá-la.

Ronival Andrade de Miranda
Prof. Ed. Básica - EPG Zumbi
dos Palmares

Sinopse: Um casal de ratinhos vivem escondidos em
uma escola de Guarulhos e um dia descobrem que
terão vários filhotinhos e resolvem procurar nos livros
os nomes dos bebês.

Marcus Vinicius de Melo
Oliveira - Gestor do CEMEA

Sinopse: Este trabalho teve como foco a modelagem da
predição de ocorrências de Cerrado em área de Mata
Atlântica na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e
na cidade de Guarulhos, SP.

Sandra Rosa Hirata da Silva
Diretora em substituição
EPG Jocymara de Falchi Jorge
Sinopse: O presente livro traz os principais temas discutidos durante a
elaboração do trabalho de conclusão de curso da Especialização em
Ciência e Tecnologia oferecida pela Universidade Federal do ABC, no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB - CAPES. Neste livro são
discutidos temas, tais como o Ensino de ciência na Educação de Jovens e
Adultos; Uso de Blog como ferramenta de divulgação científica; Uso do
celular nas aulas de matemática; Comunicação, linguagem e novas
tecnologias; Ensino Híbrido; Uso do PROUCA em uma escola pública;
BNCC e a temática ambiental; Distopia; Mediação de conflitos; Ciência e
literatura feminista distópica.

Monica Martins dos Santos
Dalforno - Prof. Ed. Básica
EPG Anselmo Duarte

Sinopse: O livro retrata uma experiência pessoal da autora
com Deus e o tempo, na expectativa de realizar o sonho da
maternidade.

Simone Francisca da Silva
Prof. Ed. Básica
EPG Milton Almeida da Silva
Sinopse: Este livro traz uma temática atual sobre
distanciamento social e mais especificamente o
distanciamento das crianças com a escola, amiguinhos e
professora. O público alvo: crianças de 3 a 6 anos. O livro
mostra e explica para as crianças pequenas, porque foi
preciso se distanciar e o motivo da professora ter
"sumido".

Luciellen Eufrásio de Carvalho
Ferreira - Prof. Ed. Básica
EPG Manoel Rezende da Silva
Sinopse: Mel uma abelhinha curiosa e sapeca, vai a
primeira vez visitar o jardim além de sua colmeia, nesta
aventura ela descobre bichinhos e números, aprendendo a
contar e desbravar o jardim em quem mora. Venha junto
com Mel nessa aventura.

Leninisia de Alencar Sant Ana
Agente Escolar Readaptada
EPG Benedito Vicente
Sinopse: Em um cantinho especial, na EPG Benedito Vicente de Oliveira,
agulha, linha, pano, papel cola, tesoura e muita imaginação, foram os
ingredientes perfeitos, transformados pelas mãos mágicas de bruxas e
fadas, em figurinos e fantasias, que deram vidas as personagens
fantásticas e assustadoras da peça de teatro inspirada pelo livro "Bruxa,
Bruxa, venha a minha festa, de Arden Druce, que saltaram das folhas
enumeradas para brilharem no palco. No Ateliê do Benedito, muitas
coisas aconteceram, teve muita prosa, ideias, risos, nas páginas bem
humoradas desse livro.

Leandro Tiago da Silva
Assistente de Gestão Escolar
EPG Zilda Furini
Sinopse: Num misto entre histórias criadas na cabeça e
outras vividas, o autor apresenta sua primeira obra de
contos variados e independentes entre si.

Neuzeli de Linica dos Santos
Macedo - Prof. Ed. Básica
EPG Dolores Gilabel
Sinopse: Neste livro descobrimos como é possível um
patinho miar, Isso mesmo! O personagem central desse
livro é um jovem pato que, ao se deparar com uma gata
perdida, faz algo inesperado. O feito do patinho se torna
uma divertida história para ser compartilhada em família.

Dayse Mary Cangussu de Souza
Prof. Ed. Básica
EPG Prof. Edson N. Malecka

Sinopse: Antologia da produção poética de poetas
contemporâneos. Marcado pela diversidade e liberdade
expressiva, o conjunto de poemas demonstra diálogos com
diferentes escolas e vertentes artísticas, ao mesmo passo
que esclarece novos horizontes imagéticos e temáticos. A
autora participou com uma poesia.

