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PERCY JACKSON & OS OLIMPIANOS
de Rick Riordan

Os deuses do Olimpo continuam vivos, em pleno século XXI! Eles ainda se apaixonam por 
mortais e têm fi lhos que podem se tornar grandes heróis, mas que acabam, na maioria das 
vezes, encontrando destinos terríveis nas garras de monstros sem coração. Apenas alguns 
descobrem sua identidade e conseguem chegar à Colina Meio-Sangue, um acampamento 
de verão dedicado ao treinamento de jovens semideuses.

Percy Jackson é um deles. Ele tem doze anos e há seis tem enfrentado problemas nas 
escolas por onde passa, não só por ter transtorno do défi cit de atenção e por tirar notas 
baixas, mas também por seus problemas escolares sempre ocorrerem em circunstâncias 
estranhas.

Quando Percy descobre que é fi lho de Poseidon, o deus dos mares, sua vida ganha 
outro sentido! Só então sua trajetória heroica se inicia e ele é levado a enfrentar missões 
importantes que podem comprometer a sobrevivência de toda a humanidade.

Mitologia, deuses gregos, semideuses, monstros, personagens mitológicos, aventura, 
coragem, amizade.

Interdisciplinaridade com história e geografi a. Uma viagem pela Grécia. Uma maneira 
divertida de conhecer a mitologia grega e suas lendas. Classifi car os deuses do Olimpo de 
acordo com as características de cada um.

TEMAS:

APROVEITAMENTO:



Percy Jackson descobriu que é fi lho do deus Poseidon, o Senhor do Mar, e agora segue em uma 
missão para encontrar quem roubou o raio-mestre de Zeus, antes que seja responsabilizado por 
isso. Com a ajuda do sátiro Grover e de Annabeth, fi lha de Atena, Percy cruza os Estados Unidos 
para capturar o ladrão e evitar uma guerra no Olimpo.

Um chamado do amigo Grover deixa Percy a postos para mais uma missão: dois novos 
semideuses foram encontrados  e sua ascendência ainda é desconhecida.  Cronos, o Senhor dos 
Titãs, arquitetou um de seus planos mais traiçoeiros, e Percy e seus amigos precisam encontrar 
a deusa Ártemis e salvar o Olimpo da destruição.

O combate ganha as ruas de Manhattan. Os semideuses sabem que suas chances de vitória são 
pequenas. O exército de Cronos está cada vez mais poderoso. Os olimpianos precisam deter a 
fúria do monstro Tífon, enquanto Cronos avança em direção à cidade de Nova York, onde o Monte 
Olimpo está precariamente vigiado.

O acampamento dos semideuses  está em perigo e a única coisa capaz de salvá-lo é o Velocino 
de Ouro. Nossos heróis partem em uma arriscada e incrível viagem pelo Mar de Monstros — que 
fi ca, adivinhe só: logo ali, no Triângulo das Bermudas! Lá, enfrentam seres fantásticos, muitos 
perigos e situações inusitadas.

O tempo está se esgotando, e a batalha entre os deuses do Olimpo e Cronos, o Senhor dos Titãs, 
fi ca cada vez mais próxima. Para impedir o ataque de Cronos ao Acampamento Meio-Sangue, 
Percy e seus amigos seguem pelo Labirinto de Dédalo, um interminável universo subterrâneo 
que, a cada curva, revela as mais temíveis surpresas.

Três  histórias com Percy e seus amigos, além de jogos, entrevistas com os personagens da 
saga, o mapa do Acampamento Meio-Sangue e dicas sobre como ser um herói.

O guia apresenta tarefas, testes e informações sobre os personagens da série, as criaturas 
mitológicas e os lugares lendários que todo herói precisa conhecer de cor.

O LADRÃO DE RAIOS      ACERVO PNBE 2011

A MALDIÇÃO DO TITÃ
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Os semideuses trabalharam duro para reconstruir seu mais 
querido refúgio, o Acampamento Meio-Sangue. É lá que a 
próxima geração terá que se preparar para enfrentar uma nova 
e aterrorizante profecia. E, para piorar, Percy Jackson, o grande 
herói do acampamento, está desaparecido.

Percy Jackson acorda de um longo sono e não sabe muito mais do 
que o próprio nome. A única coisa que consegue recordar é outro 
nome: Annabeth. Com novos amigos do Acampamento Júpiter 
(um refúgio para semideuses romanos), Percy descobre que Gaia 
pretende reunir um exército de gigantes para dominar o mundo e 
reescrever as regras da vida e da morte.

OS HERÓIS DO OLIMPO
de Rick Riordan

O HERÓI PERDIDO

O FILHO DE NETUNO
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Rick Riordan continua explorando o universo da mitologia grega, uma das mais ricas da 
humanidade. Em Os heróis do Olimpo, ele reúne personagens queridos dos leitores, como 
Percy Jackson e Annabeth, e apresenta três novos semideuses: Jason, fi lho de Zeus, que 
teve sua memória roubada por Hera; Pipper, fi lha de Afrodite, cuja missão é descobrir o 
paradeiro do pai sequestrado, e Leo, fi lho de Hefesto, um menino capaz de criar qualquer 
coisa com as mãos, além de controlar o fogo.

Depois de salvar o Olimpo do titã Cronos, um novo inimigo se aproxima. Gaia, a Mãe 
Terra, está despertando e pretende destruir os deuses, semideuses e quem mais estiver no 
caminho. Para impedi-la, semideuses romanos e gregos precisarão se unir para combatê-la. 
Uma grande oportunidade para aprender ainda mais sobre mitologia e... tolerância.

Mitologia, deuses, semideuses, monstros, personagens mitológicos e as características de 
cada um.  Aventura, coragem, amizade.

Interdisciplinaridade com história e geografi a. Uma viagem pela Grécia e pela Roma Antiga. 
Uma maneira divertida de conhecer as mitologias grega e romana e suas lendas. Qual a 
correspondência entre os mitos gregos e os romanos? Classifi car os deuses de acordo com 
as características de cada um. Ascensão e queda do Império Romano. Leitura de mapas 
antigos e atuais.

TEMAS:

APROVEITAMENTO:



Annabeth está apavorada. Justo quando está prestes a 
reencontrar Percy, após seis meses afastados, ela vai ter que 
seguir com outros semideuses a bordo do Argo II para encontrar 
as Portas da Morte e fechá-las, impedindo a saída de mais 
monstros. Só que seus problemas não param por aí. Ela recebe da 
deusa Atena, sua mãe, uma missão: vingá-la.

Percy e Annabeth, após caírem no Tártaro, passam fome, sede e 
sofrem com diversos ferimentos, enquanto são caçados por vários 
inimigos que derrotaram ao longo dos anos e agora ressurgem 
das sombras em busca de vingança. A tripulação no Argo II corre 
contra o tempo para resgatá-los e fechar de uma vez por todas as 
Portas da Morte.

Depois de enfrentarem as mais penosas missões, Percy Jackson 
e os outros tripulantes do Argo II ainda precisam encarar a 
pior de todas: chegar a Atenas a tempo de impedir que Gaia, 
a sanguinária Mãe Terra, desperte. Como os semideuses 
conseguirão vencer sozinhos um exército de gigantes e impedir 
uma guerra entre os acampamentos? 

Contos, entrevistas e diversas atividades. Recheado de relatos 
inéditos e bate-papos com personalidades do Olimpo, as lições 
aprendidas com essas histórias poderão salvar a vida de qualquer 
semideus!

A MARCA DE ATENA

A CASA DE HADES

O SANGUE DO OLIMPO

OS DIÁRIOS DO SEMIDEUS
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Depois de despertar a fúria de Zeus por causa da guerra com Gaia, Apolo é expulso do 
Olimpo e vai parar na Terra, mais precisamente em uma caçamba de lixo em um beco sujo 
de Nova York. Fraco e desorientado, ele agora é Lester Papadopoulos, um adolescente 
mortal com cabelo encaracolado, espinhas e sem abdome tanquinho. Sem seus poderes, 
a divindade de quatro mil anos terá que descobrir como sobreviver no mundo moderno e o 
que fazer para cair novamente nas graças de Zeus. 

Mitologia, deuses, semideuses, aventura, coragem, amizade.

Interdisciplinaridade com história e geografi a. Mitos gregos. Correlação entre mitologia 
grega e a história do Império Romano. Uma viagem pela Grécia e pela Roma antiga.

TEMAS:

APROVEITAMENTO:

AS PROVAÇÕES DE APOLO
de Rick Riordan

O ORÁCULO OCULTO

Em sua primeira provação, Apolo descobre que o Oráculo de 
Delfos está na mais completa escuridão, incapaz de fornecer 
profecias, e é justamente o agora ex-deus que vai ter que 
solucionar esse problema. Cercado de inimigos, ele vai contar 
com a ajuda de Meg McCaffrey, uma semideusa sem-teto e 
maltrapilha, e de Percy Jackson, além de outros semideuses do 
acampamento Meio-Sangue para recuperar o oráculo e, mais 
importante, fazer as pazes com Zeus e voltar a ser imortal. 
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A PROFECIA DAS SOMBRAS

O LABIRINTO DE FOGO

A TUMBA DO TIRANO

Em sua nova missão, o ex-deus do Sol, da música, da poesia 
e da paquera precisa localizar e libertar o próximo oráculo da 
lista: uma caverna assustadora que pode ajudá-lo a recuperar 
sua divindade. No entanto, para impedi-lo, entra em cena 
um imperador romano fascinado por espetáculos cruéis e 
sanguinários. Agora o ex-imortal contará com a ajuda de Leo 
Valdez e de alguns aliados inesperados em sua jornada de volta 
ao Olimpo. 

Após causar a ira de Zeus e parar na Terra, Apolo conseguiu 
sobreviver às duas primeiras provações. O ex-deus precisa 
libertar os oráculos desaparecidos para recuperar seus 
poderes. Mas outra perigosa armadilha se anuncia: um 
componente do triunvirato do mal formado por antigos 
imperadores romanos o espera, e Apolo deve descer até o 
Labirinto de Dédalo para impedir que um dos vilões mais 
sanguinários da história destrua o próximo oráculo. 

Apolo, o deus mais glorioso e belo que já existiu, agora é um 
mortal desajeitado. Em sua mais nova aventura, o ex-deus e 
seus amigos precisam correr até o Acampamento Júpiter, lar 
dos semideuses romanos, para ajudá-los a se defenderem 
da fúria do triunvirato de imperadores, que fará de tudo para 
destruí-los. É hora de unir forças com Hazel, Reyna, Frank, 
Tyson e Ella nessa batalha que promete ser a mais difícil e 
dramática de suas vidas. Se alguém achou que seria fácil voltar 
ao Olimpo, achou errado, é claro.
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Carter e Sadie Kane assistem ao momento em que o pai, o 
dr. Julius Kane, evoca um personagem misterioso, que num 
relance desaparece com o egiptólogo e provoca uma explosão 
magnífi ca. Os irmãos decidem procurá-lo e descobrem que 
os deuses do Egito Antigo estão despertando, e Set, o mais 
perigoso deles, planeja algo terrivelmente assustador. Juntos, 
os irmãos receberão a missão de salvar o mundo.

AS CRÔNICAS DOS KANE 
de Rick Riordan

A PIRÂMIDE VERMELHA

Um mundo de faraós, prosperidade e inovação... esse era o Egito Antigo. Carter Kane 
entende bem disso. Filho do famoso egiptólogo dr. Julius Kane, vive viajando pelo mundo 
com o pai. Enquanto isso, Sadie Kane, sua irmã, é criada pelos avós em Londres. Ela tem 
tudo o que Carter queria: casa, amigos e uma vida normal. E ele, o que ela mais deseja: 
conviver com o pai. 

Depois de tantos anos separados, os irmãos não tinham praticamente mais nada em 
comum. Até agora! Quando o pai desaparece, os dois se unem para desvendar o mistério 
do seu sumiço e descobrem um mundo de deuses egípcios e magia. Para salvar o pai, 
embarcam em uma viagem perigosa — uma jornada que os conduz até muito perto da 
verdade sobre sua família e a ligação ancestral que há entre os Kane e a Casa da Vida. 

Vários símbolos da mitologia egípcia são explicados pelo autor, como a Casa da Vida, uma 
ordem secreta de magos que existiu na época dos grandes faraós. As práticas mágicas 
descritas nos textos são confi rmadas por evidências arqueológicas. 

Família, amizade, coragem, mitologia, o Egito e os faraós.

Interdisciplinaridade com história e geografi a. O Egito Antigo e os faraós, principais 
características da época. As pirâmides e os hieróglifos. Deuses, mitos e símbolos. Leitura 
de mapas. O continente africano. O Egito atual.

TEMAS:

APROVEITAMENTO:
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Descendentes da Casa da Vida, Carter e Sadie têm poderes 
especiais, mas ainda não os dominam por completo. Para 
derrotar as forças do Caos, precisam da ajuda de Rá, o deus 
sol. Despertá-lo não será uma tarefa fácil e, para que isso 
aconteça, os irmãos terão que rodar o mundo em busca das 
três partes do Livro de Rá. 

Sadie e Carter sabem que sua herança ancestral lhes reserva 
um importante papel: seus poderes são fundamentais para a 
restauração do Maat, a ordem do universo. Apófi s, a serpente 
que é a personifi cação do Caos, está livre, e os irmãos Kane 
têm apenas três dias para evitar que a criatura maléfi ca 
destrua o planeta.

O guia apresenta diversas atividades que abordam a mitologia 
egípcia, além de informações sobre os deuses egípcios, as 
criaturas mitológicas e os personagens das histórias.

O TRONO DE FOGO

A SOMBRA DA SERPENTE 

AS CRÔNICAS DOS KANE: GUIA DE SOBREVIVÊNCIA



Depois de perder a mãe e de morar nas ruas de Boston, Magnus Chase resolve invadir a 
casa de um tio rico que mal conhecia. Lá, descobre que é fi lho de um deus nórdico e que 
morrerá naquele dia, seu aniversário de dezesseis anos. Abatido pelo gigante Surt, Magnus 
“acordou” novo em folha em Valhala, paraíso dos guerreiros a serviço do deus Odin. Mas a 
moleza vai durar pouco: os deuses de Asgard estão se preparando para a guerra, porque 
trolls, gigantes e outros monstros se uniram para apressar o Juízo Final.

Deuses nórdicos, mitos nórdicos, vikings, povos da Península Escandinávia. Aventura, 
coragem, companheirismo, ética.

Os temas permitem a interdisciplinaridade com história e geografi a, na pesquisa de povos e 
mapas antigos e atuais.

TEMAS:

APROVEITAMENTO:

MAGNUS CHASE E OS DEUSES DE ASGARD
de Rick Riordan

A ESPADA DO VERÃO

O MARTELO DE THOR

O NAVIO DOS MORTOS

Neste primeiro encontro do jovem Magnus Chase com os deuses e 
mitos nórdicos, nosso herói vai ter que empreender uma importante 
jornada até uma poderosa arma perdida há mais de mil anos para 
conseguir evitar o Ragnarök, o fi m do mundo viking.

Magnus descobriu que é fi lho de um deus nórdico e se habituou à 
vida no Hotel Valhala, o paraíso pós-vida dos guerreiros vikings, mas 
tudo está prestes a mudar. O martelo de Thor continua desaparecido 
e os inimigos do deus do trovão pretendem invadir o mundo humano.

Após impedir que o Ragnarök destruísse os nove mundos, Magnus 
Chase deve continuar atento. O inimigo mais temido está preparando 
Naglfar, o navio dos mortos, para invadir Asgard. Magnus e os 
amigos vão precisar cruzar oceanos para derrotar Loki.
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Com todo o seu currículo, o jovem Percy Jackson ganhou 
autoridade sufi ciente para narrar as histórias dos principais 
deuses da mitologia grega, de Apolo a Zeus. O fi lho de 
Poseidon brinda os leitores com humor e tiradas sarcásticas 
ao contar sua visão pessoal da clássica mitologia grega. 
Não importa se você é iniciante ou profundo conhecedor do 
assunto, este livro vai fazer a História Antiga fi car tão divertida 
que vai ser impossível deixá-lo de lado.

Narrado em linguagem informal e repleto de referências 
atuais, o livro aproxima os leitores jovens da mitologia grega 
como nenhum outro. Uma obra duradoura, que enriquece a 
biblioteca pessoal do leitor.

Considerado um dos principais 
nomes da literatura juvenil da 
atualidade, Rick Riordan tem 
conquistado milhões de leitores em 
todo o mundo com suas histórias que 
abordam a mitologia de uma maneira 
bastante especial, trazendo os mitos 
para o dia a dia do adolescente. 
Ex-professor de inglês e história 
em escolas de São Francisco, 
Estados Unidos, Rick atribui a essa 
experiência sua habilidade para 
escrever para o público jovem. 
Quinze anos de sala aula ajudaram 
o autor a lapidar seu talento para 
criar narrativas pontuadas por 
humor e aventura, transportando os 
jovens para o fantástico mundo das 
mitologias grega, romana, egípcia e 
nórdica.

RICK RIORDAN

PERCY JACKSON E OS DEUSES GREGOS
de Rick Riordan

Além da interdisciplinaridade com história e geografi a, 
as aventuras dos mitos gregos podem contribuir para o 
desenvolvimento de trabalhos de redação.

TEMAS:

Mitologia grega e a história dos principais deuses gregos.
APROVEITAMENTO:
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