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Para este projeto, há a 
possibilidade de a autora fazer 
capacitação aos professores, 
conversar com os alunos de 
forma presencial ou através de 
videoconferência.

Cada bicho tem seu canto é um livro diferente. Escrito em letra bastão, 
ricamente ilustrado, ele apresenta um animal para cada letra do alfabe-
to, em forma de poemas curtos e de fácil memorização. Com um projeto 
pedagógico inovador, a autora orienta os professores como trabalhar os 
textos e fazer com que a criança facilmente associe o som do poema lido 
ao texto escrito, auxiliando na sua alfabetização. Além disso, os poemas 
podem ser cantados, pois no livro está incluído um código QR Code para 
acesso às gravações dos poemas de A a Z, interpretadas com voz, e com 
playbacks instrumentais para a criança cantar como em um karaokê. O pro-
fessor de música poderá obter junto à editora todas as partituras. Assim, tal 
como foi concebido – escrito em versos e musicado –, o livro torna-se uma 
valiosa ferramenta para a alfabetização.

Indicação Do pré-leitor (4 anos) até o leitor fl uente (8-9 anos)

Todos os poemas que integram este livro foram musica-
dos, e as canções e playbacks originais estão disponí-
veis na plataforma SoundCloud, podendo ser acessa-

dos por meio do link ou QR Code existentes nos livros.
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Quem já leu o livro Cada bicho tem seu canto e conhece o seu poder de 
ensinar e aprender com encantamento e alegria, poderá dar continuidade 
a esse processo com o livro Cada bicho tem seu canto 2 – Biomas brasi-
leiros.

Cada Bicho tem seu canto 2 tem o objetivo de apresentar ao leitor ini-
ciante os seis biomas brasileiros e exemplos da fauna local por meio de 
poesia (e música). Também tem o propósito de cativar o leitor do primeiro 
livro e oferecer uma segunda leitura, por meio de poemas que apresentam 
outros 24 animais, com enfoque na fauna brasileira, valorizando a nossa 
biodiversidade e os nossos biomas, conscientizando a criança sobre a ne-
cessidade de preservação do meio ambiente.
Por meio do livro, os leitores viajarão pelo Brasil, através de seus seis 

biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, 
e conhecerão quatro espécies animais de cada um deles, incluindo ícones 
da nossa fauna, como onça-pintada, tamanduá-bandeira, lobo-guará, tatu-
-bola, bicho-preguiça, sucuri, tuiuiú, entre outros, além de espécies menos 
conhecidas, como muriqui, caititu e mão-pelada, e outros animais que as 
crianças amam, como morcego, bicho-pau e escorpião.

Indicação Do pré-leitor (4 anos) até o leitor fl uente (8-9 anos)

ensinar e aprender com encantamento e alegria, poderá dar continuidade ensinar e aprender com encantamento e alegria, poderá dar continuidade 
Cada bicho tem seu canto 2
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Com ricas ilustrações e em letra bastão, os livros dessa sé-
rie trazem para os pequenos leitores  temas como: esporte, 
alimentação, boas maneiras, proteção à natureza, entre ou-
tros. Voltados para os anos iniciais do ensino fundamental, 
os livros possuem páginas dobradas para estimular a cria-
tividade, fazendo do seu manuseio uma excelente oportu-
nidade para aprender e conhecer melhor o outro, e para 
o professor, a possibilidade de desenvolver vários projetos 
pedagógicos, pela diversidade de temas.

Indicação: A partir de 6 anos - Letra bastão

Coleção O que Ana Sabe sobre...

o professor, a possibilidade de desenvolver vários projetos 

Com ricas ilustrações e em letra bastão, os livros dessa sé-
rie trazem para os pequenos leitores  temas como: esporte, 
alimentação, boas maneiras, proteção à natureza, entre ou-
tros. Voltados para os anos iniciais do ensino fundamental, 
os livros possuem páginas dobradas para estimular a cria-
tividade, fazendo do seu manuseio uma excelente oportu-
nidade para aprender e conhecer melhor o outro, e para 
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Trava-língua é um jogo verbal, utilizado como forma de aprendizado 
lúdico para crianças, adolescentes e adultos. É uma divertida brincadeira 
que pode ser de grande ajuda no desenvolvimento da dicção. Já os Con-
tos Cumulativos são uma antiga e divertida forma de memorização e uma 
de suas funções é o incentivo ao desenvolvimento da memória por meio 
das situações encadeadas, isto é, a cada situação, acrescenta-se mais uma 
fala.

Indicação: A partir de 6 anos

Trava-línguas, contos acumulativos e poesia

o poema mais expressivo 
do maior poeta negro do Brasil:solano trindade!
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Aqui vale tudo o que é engraçado: anedotas, adivinhas e trava-línguas 
para estimular a criatividade e imaginação dos pequenos leitores.

O período de primeiro contato com a linguagem escrita é uma aventura 
que não se repete. Os livros desta coleção são grandes amigos dessa aven-
tura.

LITERATURA INFANTIL

Humor
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LIVROS DE IMAGENS

INCLUSÃO SOCIAL
Conviver com as diferenças individuais e sociais é um dos aprendizados 

mais importantes dos dias de hoje, principalmente quando os avanços tec-
nológicos e as legislações tornam possível a superação de obstáculos antes 
intransponíveis. Por isso, a escola pode e deve abordar o assunto para que 
as crianças saibam lidar da melhor forma possível com os portadores de 
necessidades especiais.

Faixa Etária: 6 a 10 anos
Indicação: Ensino Fundamental
Temas: Pluralidade e diversidade cultural, Relações sociais, Inclusão, Ética e Cidadania

O texto visual tem uma grande importância para a criança. Antes mesmo 
do letramento, ela desenvolve estratégias e meios próprios de leitura de 
imagens visuais. Numa época cada vez mais audiovisual, ler imagens é ler 
o mundo.
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comportamento
Quando não estamos atentos aos outros e a nós mesmos, podemos incor-

rer em atitudes e comportamentos que magoam. Porém, o inverso também 
pode ocorrer e, de súbito, podemos ser feridos. Através do lúdico, a litera-
tura infantil estimula a criança a refl etir e a dialogar sobre os mais variados 
temas e confl itos. Ler e conversar sobre eles é uma diversão e uma viagem 
pelo autoconhecimento e pelo mundo das relações sociais.
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filosofia

COLEÇÃO HISTÓRIA DE... e  PATRIMÔNIO IMATERIAL

Por que isso? Por que aquilo? Por que assim e não assado? E de pergunta 
em pergunta, numa busca incessante pela razão das coisas, a criança vai 
ampliando e aprofundando seu conhecimento sobre tudo que a cerca e 
sobre si mesma.

A história escreve seus registros na memória das pessoas, mas também 
nos espaços em que elas vivem, passeiam e sonham. As identidades cultu-
rais se constituem pela produção, preservação e transmissão de tradições 
comunitárias ao longo do tempo. Uma infi nidade de práticas culturais e so-
ciais são expressões de modos de viver e conviver que promovem coesão e 
perenidade a muitos povos e mesmo civilizações.
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meio ambiente
Em tempos de efeito estufa e aquecimento global, é possível viver em um 

mundo livre de poluição? Além de sérios danos à saúde e da perda irrepa-
rável de bens ambientais naturais, o homem tem sentido os resultados de 
catástrofes naturais que destroem cidades, campos, rios, fl ora, fauna e o 
próprio homem.



GRUPO EDITORIAL NOVA ALEXANDRIA 11

contos
O conto é uma das formas narrativas mais antigas da humanidade. Nasceu 

da linguagem oral, e com o passar do tempo e a invenção da escrita, ga-
nhou seu registro, eternizando-se. Convidamos todos para uma 
deliciosa viagem pelos quatro cantos do mundo.

O conto é uma das formas narrativas mais antigas da humanidade. Nasceu 
da linguagem oral, e com o passar do tempo e a invenção da escrita, ga-
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etnias
No mundo da cultura, todos os lugares são o centro de toda diversidade 

e riqueza de cada um deles, irradiando cada qual a sua energia para os ou-
tros. No caso do Brasil, isto fi ca mais evidenciado, pois nossa cultura é uma 
imensa ciranda de muitos povos, que, ao chegarem, compartilham suas ex-
periências traduzidas nas artes, crenças e cultura.
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clássicos em cordel
Personagens famosos da literatura brasileira e universal, com suas histórias 

maravilhosas, escaparam de seus livros de origem e foram parar nas pági-
nas dos deliciosos cordéis desta coleção.

Indicação: A partir de 8 anos
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outros cordéis
Aqui os enredos são tratados como se consagraram entre os leitores de 

todo o mundo por muitas gerações, mas ao sabor do ritmo e da musicalida-
de da poesia popular do nordeste e tão apreciada e reconhecida em todo 
o país.

todo o mundo por muitas gerações, mas ao sabor do ritmo e da musicalida-
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Biografias romanceadas
A Coleção Jovens sem Fronteiras reúne biografi as romanceadas que reve-

lam detalhes da infância e juventude e o processo de formação de persona-
lidades decisivas da história e da cultura mundial.

Indicação: A partir de 13 anos
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MITOLOGIA / CONTOS E FÁBULAS
Nessas narrativas brotadas de tradições orais mergulhadas nas origens do 

tempo, e situadas nas fronteiras entre a realidade e a fantasia, os ensina-
mentos e o maravilhoso se articulam para dar luz a enredos e personagens 
que são metáforas da história de povos e indivíduos, com suas lições de 
vida, esperanças e memórias.

Coleção PRAZER EM LER
A Coleção Prazer em Ler volta-se para a necessidade de experimentação 

e, por isso, reúne obras de diversos gêneros: causos, contos, novelas, poe-
sia, com as mais variadas temáticas. Nesses livros, os jovens leitores encon-
tram fontes para o prazer de ler e para a refl exão.

Indicação: A partir de 11 anos
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LITERATURA

A literatura é uma rica mina simbólica em que o jovem pode garimpar to-
das as experiências possíveis a serem representadas. Aqui estão reunidas 
obras de diversos gêneros originárias de diversas partes do mundo, que, 
ao serem lapidadas com a leitura, trazem à tona uma imensa e inesgotável 
fonte que os autores, com generosidade de alquimistas, lhes reservaram.fonte que os autores, com generosidade de alquimistas, lhes reservaram.



Altamente 

recomendável pela
 

FNLIJ
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LITERATURA
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SABER DE TUDO
Especialmente elaborada para o público jovem, ricamente ilustrada, a Co-

leção Saber de Tudo compreende temas éticos, políticos, morais, espiritu-
ais, existenciais, além de questões da cultura de massa e minibiografi as.
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coleção capixaba
Banhado pelo oceano Atlântico a leste e dividindo fronteiras com a Bahia 

ao norte, Minas Gerais a oeste e Rio de Janeiro ao sul, o Espírito Santo é 
um estado de tradição. Nesta coleção, mitos, lendas, transmissão oral, pa-
trimônio artístico e ambiental se articulam para deliciar o leitor por meio de 
narrativas voltadas para a história e para a fi cção.

Indicação: A partir de 8 anos
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cARO LEITOR
Estamos entrando na era do livro digital. Os livros abaixo podem ser 

adquiridos em formato de EBOOK.

A Astronomia Indígena Mitologia Indígena

A Lenda do Cavaleiro sem 
Cabeça

Mitologia Viva

A Nuvem da Morte Moby-Dick em Cordel

A Roupa Nova do Rei Mundo Perdido

Antropologia e Arte Nuvem da Morte

As Joias da Coroa O Castelo de Otranto

Brás, Bexiga e Barra 
Funda

O Convidado do Drácula

Breve História da 
Literatura de Cordel

O Corcunda de Notre-
Dame em Cordel

Breve História da Moda O Impressionismo

Breve História do 
Feminismo

O Jovem Malcom X

Cândido O Jovem Martin Luther 
King

Contando Causos O Livro das Criaturas 
Malignas

Contos e Fábulas do 
Brasil

O Navio Encantado

Democracia Os Contos de Fadas

Histórias de contar o 
Brasil

Viagem sem volta
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Caro professor, 

É com grande satisfação que apresentamos aqui uma seleção de 
livros da mais alta qualidade editorial, pensada para você e seus 
alunos. Os mais variados temas para as mais variadas faixas etárias. 
Contate nosso departamento de divulgação escolar (*) para obter 
informações sobre o projeto O autor na escola e saiba quais auto-
res poderão visitar os seus alunos e estimular entre eles o hábito da 
leitura. Caso você deseje ter mais detalhes sobre as publicações, 
acesse nosso catálogo digital no endereço: http://www.lojanovaale-
xandria.com.br/catalogo, ou contate nosso Distribuidor divulgador 
(**) da sua região.

Garantimos a entrega em todo o território nacional.

Nossas publicações estão disponíveis no site:

www.lojanovaalexandria.com.br

(*) Paulo Roberto Zuccherato
Diretor Comercial e Coordenação Geral de Divulgação Escolar
11 98403.9998 ( Tim - WhatsApp)
e-mail: paulozuccherato@gmail.com

(**) Distribuidor / Divulgador local


