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Professor, professora,

É com grande satisfação que lhes apresentamos nosso
catálogo de literatura infantil e juvenil.
Comprometida com a Educação há quase quarenta anos,
a Cortez Editora tem como compromisso principal
produzir livros que respeitam a diversidade étnica
e cultural, a pluralidade de ideias, a democracia e a
liberdade de expressão e de pensamento.
Nosso catálogo de literatura apresenta autores e
ilustradores que transformam o texto e a imagem em
obras de arte para despertar nas crianças e nos jovens
a paixão pela leitura e a consciência do respeito ao
outro e à natureza.
Para o professor e a professora, é a garantia de boas
escolhas literárias.

Ilustração: Elma
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PRÉ-LEITOR

Nos primeiros contatos com os livros, as crianças ainda não conhecem os
padrões da escrita e da leitura, mas gostam muito de ver imagens e criam suas
próprias versões da história! Assim, é muito importante que a escola e a família
propiciem o contato direto com as obras e conversem com as crianças sobre
o que elas veem. Além disso, é uma fase em que ouvir histórias é fundamental
para despertar o encanto pelo mundo das letras.
Os livros aqui selecionados trazem belíssimas ilustrações que cativam os
pequenos leitores com textos cujo enredo traduz o cotidiano da infância, do
mundo das descobertas, ou seja, do mundo em que eles dão os primeiros passos.

Faixa etária – 0 a 5 anos
Educação Infantil

Ilustração: Walter Lara

Ensino Fundamental: 1o e 2o anos
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PRÉ-LEITOR

COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA
Esta coleção é composta de seis livros, com textos curtos e simples que dialogam com a rotina das crianças brasileiras.
Esses conteúdos são pensados com o objetivo de propiciar uma série de atividades e de vivências nos espaços de Educação
Infantil, tanto na escola quanto na família.
As ilustrações procuraram fugir do clichê dos corpos anatomicamente idealizados. As imagens foram elaboradas a partir
da observação dos movimentos dos pequenos. Barrigas com gordurinhas, que escapam de dentro das camisas, cabeças
maiores, pescoços ocultos em dobrinhas, movimentos desengonçados próprios de quem está aprendendo a dialogar com
o corpo e a se relacionar com o espaço ao redor. Corpos e movimentos infantis reais, mas que deram margem a técnicas
simples de colorir utilizadas pela autora. Essa é uma coleção que pensa a primeira infância em movimento, em uma rotina
repleta de vivências.
Texto e ilustrações: Anielizabeth

■ Faixa etária – 0 a 5 anos ■ Educação Infantil
EU JÁ SEI BRINCAR

EU JÁ SEI AS
FORMAS GEOMÉTRICAS

ISBN 978-85-249-2633-4
16 págs. 18 x 18 cm

As crianças interagem em um espaço, que pode ser a sala de atividades
ou até um ateliê, onde descobrem as
formas geométricas nos objetos, nas
construções e até na natureza.

As crianças passam a interagir com o
meio a partir de brincadeiras simples
e rotineiras, por exemplo, cavalinho,
espelho, bola, balanço, velocípede e
escorregador.
ISBN 978-85-249-2594-8
16 págs. 18 x 18 cm

EU JÁ SEI MEXER O CORPO

EU JÁ SEI AS CORES

Este livro apresenta a incorporação
e a sistematização de movimentos
simples à rotina das crianças, por
exemplo, sentar-se, engatinhar, andar,
pular, correr e chutar.

As crianças brincam no pátio e identificam as cores predominantes nos
brinquedos, nas roupas, enfim, em
todos os lugares. Com isso, percebem
que o mundo é colorido, do qual elas
fazem parte.

ISBN 978-85-249-2632-7
16 págs. 18 x 18 cm

ISBN 978-85-249-2596-2
16 págs. 18 x 18 cm

EU JÁ SEI AS LETRAS
DO MEU NOME

EU JÁ SEI CONTAR

ISBN 978-85-249-2595-5
16 págs. 18 x 18 cm

As crianças conseguem contar os
balões que têm nas mãos e oferecem
um dos próprios balões ao colega
mais próximo. Isso demonstra cuidado
e afeto. As bexigas têm formatos diferentes, o que desperta a curiosidade
dos pequenos.

ISBN 978-85-249-2634-1
16 págs. 18 x 18 cm

As crianças maiores brincam com
recortes, colagens e pinturas com as
letras de seus nomes, o que estimula
o conhecimento do alfabeto de forma
lúdica.
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PRÉ-LEITOR

GIGI E NAPOLEÃO

■

Vendido à Geórgia Selecionado Leiturinha

CAIXA-ALTA

Textos e ilustrações: Cláudia Ramos
Gigi e Napoleão são grandes amigos. Com olhos sensíveis, observam tudo a seu redor e sempre se surpreendem
com a natureza. Preocupam-se como as pessoas estão cuidando do mundo e delas mesmas.
Temas: amizade, meio ambiente, cidadania

ISBN 978-85-249-2624-2
24 págs. 21 x 27 cm

ANIMAIS DA CIDADE

Selecionado Leiturinha

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Simms Taback

■

Tradução: Flávia Côrtes

Um livro interativo, que convida a criança a folhear as páginas para desvendar as pistas e conhecer os animais
que vivem na cidade.
Temas: meio ambiente, saúde, cidade
ISBN 978-85-249-2592-4
38 págs. 22,5 x 22,5 cm

DINOSSAUROS

Selecionado Leiturinha

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Simms Taback

■

Tradução: Flávia Côrtes

Um livro interativo, que convida a criança a desdobrar página por página para desvendar as pistas e descobrir as
características de alguns dos principais dinossauros que habitaram a Terra.
Temas: dinossauros, meio ambiente, vida no tempo
ISBN 978-85-249-2591-7
38 págs. 22,5 x 22,5 cm

TÉO QUER UM ABRAÇO

■

Selecionado Leiturinha PNLD Literário

Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Téo é um porco-espinho que se sente muito sozinho. Ele quer abraçar todos os animais, mas eles fogem assustados.
Com o tempo, ele percebe que há outras formas de expressar seu carinho.
Temas: amizade, solidão, meio ambiente, respeito ao espaço do outro
ISBN 978-85-249-2529-0
28 págs. 17 x 17 cm

TÉO E DANIEL

CAIXA-ALTA

PNLD Literário

Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Daniel é o irmão mais novo de Téo. Ele sempre insiste em ficar perto do irmão mais velho para participar dos jogos
e das brincadeiras. Mas, às vezes, além da diversão, há também alguns desentendimentos entre eles.
Temas: amizade entre irmãos, brigas, brincadeiras, respeito
ISBN 978-85-249-2637-2
28 págs. 23 x 23 cm
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PRÉ-LEITOR

TEM GENTE AQUI!

CAIXA-ALTA

Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Lisie De Lucca

Colocar-se no lugar do outro é um exercício constante de empatia para novas possibilidades de identificação com
suas emoções mais profundas. Também é olhar, ouvir e sentir para ir mais além, deixando entrar no coração a
compreensão e o amor pelas pessoas.
ISBN 978-85-249-2514-6
40 págs. 21 x 21 cm

Temas: pluralidade cultural, tolerância, ética, conhecimento do outro

BEIJO DE BICHO

FNDE

CAIXA-ALTA

■

PNLD/Obras complementares

■

Minha Biblioteca/SP

Rosângela Lima ■ Ilustrações: Anielizabeth
Com rimas leves e desenhos coloridos, a história desperta o carinho por bichos da terra, da água ou do ar, o
que possibilita aprender mais sobre suas características e seus hábitos de forma lúdica, assim como cultivar a
importância do afeto e do acolhimento.
ISBN 978-85-249-1747-9
40 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: mundo dos bichos, natureza e sociedade, amizade

BANHO DE BICHO
Rosângela Lima

■

CAIXA-ALTA

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Um convite para conhecer os mais diferentes animais e seus hábitos, principalmente na hora do banho. Já
imaginou um banho todo cheio de lama? E de esguicho?
Temas: conhecimento do mundo, natureza, animais
IISBN 978-85-249-2039-4
32 págs. 24,5 x 24,5 cm

CURUMIM ABARÉ IMITANDO OS ANIMAIS
Dulce Seabra e Sérgio Maciel

■

CAIXA-ALTA

Selecionado Prefeitura BH

Ilustrações: Cláudia Ramos

Abaré é um curumim que apresenta um pouco da cultura indígena e de seu jeito de interagir com os animais.
O texto mostra as particularidades e as diferenças dos habitantes da mata, revelando às crianças segredos que
podem ser desvendados com atenção e curiosidade!
Temas: cultura índígena, pluralidade cultural, animais, amizade, brincadeiras, movimentos
ISBN 978-85-249-1441-6
32 págs. 21 x 28 cm

CADÊ O SOL?
Vera Lúcia Dias

CAIXA-ALTA

■

Selecionado PNBE/MEC

Ilustrações: Romont Willy

O Universo é permeado de mistérios! Na história, o protagonista intriga-se com o Sol, que parece sumir
repentinamente com a chegada da noite. A partir de suas observações, a criança cria hipóteses e percebe
revelações, como o cair da Lua, convidando o leitor a divertir-se e refletir sobre tudo à sua volta.
ISBN 978-85-249-2066-0
28 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: natureza e espaço, movimento, astros, curiosidade infantil
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PRÉ-LEITOR

MUITOS E ALGUNS

CAIXA-ALTA

Vera Lúcia Dias ■ Ilustrações: Romont Willy
Quantas coisas há para explorar no mundo! O livro apresenta a multiplicidade de elementos presentes na natureza
e nos convida a reconhecer quantidades e conhecer os numerais, aprendendo conceitos matemáticos na prática
e com diversão.
ISBN 978-85-249-2040-0
28 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: quantidade, relações e transformações, números, natureza

VIZINHOS

CAIXA-ALTA

Vera Lúcia Dias

■

Ilustrações: Romont Willy

Fazer amizades é muito bom! Esse livro apresenta os vizinhos de vários bichos que fazem uma festa em prol da
amizade e do companheirismo. Destaca a importância de manter relações com a coletividade.
Temas: vizinhança, amizade, coletividade, cidadania, pluralidade cultural
ISBN 978-85-249-2041-7
28 págs. 25 x 24,5 cm

O CIRCO

CAIXA-ALTA

Vera Lúcia Dias

■

Sami e Bill

As crianças estão animadas no circo. Ficam encantadas com a bailarina, dão risadas com o palhaço, observam
assustadas o trapezista. Mas o que acontece quando chega a mamãe?
Temas: circo, alegria, passeios, movimento, natureza e sociedade, respeito
ISBN 978-85-249-2145-2
24 págs. 21 x 21 cm

CASA DE BICHO

Prefeitura de São Paulo

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Carla Caruso
Onde moram os bichos? Nas pedras, nos cantos dos quartos, nas árvores, nas águas, na lama, no pelo de outros
bichos. Até no organismo das pessoas! A proposta é brincar com algumas das casas mais curiosas e descobrir
segredos surpreendentes do reino animal!
ISBN 978-85-249-2149-0
32 págs. 21 x 21 cm

Temas: natureza, tipos de casas, bichos, terra, água

PULO DE BICHO

CAIXA-ALTA

Selecionado Leiturinha

■

Selecionado Prefeitura BH

Texto e ilustrações: Carla Caruso
Alguns bichos pulam para caçar. Outros, para escapar. Muitos, igual a tantas crianças, para se divertir. A verdade
é que quase sempre um pulo surpreende. Como exemplo, vale observar os golfinhos, os macacos, os grilos e até
algumas pulgas em pleno ar.
ISBN 978-85-249-2154-4
32 págs. 21 x 21 cm
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Temas: movimento, natureza, bichos

PRÉ-LEITOR

SONO DE BICHO

Prefeitura de São Paulo

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Carla Caruso
Alguns bichos voam, uns cantam, muitos respiram debaixo da água... Outros fazem teias, mudam de pele, vivem
na lama. Cada bicho com seu jeito diferente, mas há algo que os une: todos descansam, todos precisam dormir.
Mas como dorme cada bicho?
ISBN 978-85-249-2156-8
32 págs. 21 x 21 cm

Temas: natureza, comportamento animal

O MANTO VERMELHO DO REI
Jonas Ribeiro

■

CAIXA-ALTA

Ilustrações: Sami e Bill

Um ratinho muito sapeca que não para de roer e quer devorar o manto do rei! Brinca, brinca sem parar, até que o
rei percebe as intenções do roedor e... surpresa! O que acontecerá com ele? Com linguagem simples e lúdica, traz
uma bonita história de amizade.
ISBN 978-85-249-1363-1
24 págs. 28 x 28 cm

Temas: imaginação, movimento, amizade

PÉ DE PASSARINHO

LIVRO DE IMAGENS

Texto e ilustrações: Semíramis Paterno
A perda de pessoas queridas é um tema comum tanto nas famílias quanto nas salas de aula que deve ser abordado
com delicadeza com as crianças. Nesta obra, a menina perde o passarinho que tanto amava e precisa entender
que a morte faz parte do ciclo da vida.
ISBN 978-85-249-2038-7
24 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: pluralidade cultural, eu e os outros, corpo, espaço e tempo

TOTEM

LIVRO DE IMAGENS

Texto e ilustrações: Márcia Széliga
De forma lúdica, esta obra aborda nossa cultura popular e ainda resgata o encanto da natureza e seus mais
significativos elementos. Dessa forma, conecta sonhos e cooperação a partir do encanto das lendas ancestrais
indígenas, que até hoje nos inspiram.
ISBN 978-85-249-2052-3
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: artes visuais, natureza e sociedade, pluralidade cultural, animais

A OVELHA NEGRA DA RITA

LIVRO DE IMAGENS

PNBE/MEC

■

Selecionado Prefeitura BH

Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Rita vive no campo e tem como amiga uma ovelhinha que nasceu com a pelagem escura, em meio a suas
irmãs costumeiramente branquinhas. Juntas, elas exploram o mundo e fazem da vida uma aventura repleta de
descobertas.
ISBN 978-85-249-2044-8
40 págs. 23 x 23 cm

Temas: o eu e o outro, natureza e sociedade, companheirismo, fraternidade
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AFETO

Selecionado Leiturinha

acompanha CD

Flávio Paiva

■

lustrações: Janaina Tokitaka

Poemas circulares que abordam fatos do cotidiano das crianças, como por exemplo, casa, nome, pássaro, sonho…
Escrito com extrema delicadeza, que faz o movimento textual e o coração despertarem a sensibilidade à vida. Um
CD com os poemas musicados acompanha a obra.
ISBN 978-85-249-2538-2
32 págs. 24 x 24 cm

Temas: pluralidade cultural, gestos e movimentos, sons

MALAGUETA jeito doce de amar

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Cláudia Ramos
Uma amizade muito especial entre um menino e seu cão inspira os leitores! Vivendo diversas situações e aventuras,
os dois descobrem juntos a importância da amizade e a força do amor.
Temas: amizade, eu e o outro, natureza
ISBN 978-85-249-1360-0
16 págs. 20 x 20 cm

MARGÔ
Texto e ilustrações: Cláudia Ramos
O mundo de Margô é bastante colorido! Por onde passa, a menina espalha as cores provenientes de suas flores,
presenteando assim a todos com o perfume e a delicadeza das plantas, suas grandes amigas. Ideal para os
leitores que estão conhecendo as letras.
ISBN 978-85-249-1361-7
16 págs. 20 x 20 cm

Temas: eu e o mundo, movimento, natureza, alegria

DEU TATU NO MEU QUINTAL
Flávia Côrtes

■

Ilustrações: Anielizabeth

Quantas aventuras um menino vive em seu quintal... Mas o que acontece se ele descobrir que um filhote de tatu
também aparece por lá? Com um formato gráfico original, este livro vai despertar nas crianças a curiosidade pela
descoberta do mundo das letras e o prazer de dar asas à imaginação!
ISBN 978-85-249-1568-0
24 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: curiosidade infantil, aventura, imaginação, natureza

ADIVINHE SE PUDER
Maria Júlia Paccini

■

Ilustrações: Antonio Carlos Tassara

Nesta obra, a poesia incentiva os leitores a observarem a diversidade da natureza e a importância das
relações de amizade. Também cativa pela capacidade de despertar um sentimento de gratidão pelo
verdadeiro milagre da vida, um dom concedido pelo Criador.
ISBN 978-85-249-1506-2
24 págs. 25 x 24,5 cm
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Temas: natureza, diversidade, alegria, gratidão

LEITOR INICIANTE

LEITOR INICIANTE
Os primeiros passos autônomos na leitura são dados
com o apoio de narrativas que acolhem as competências
leitoras em desenvolvimento, uma distribuição de textos
equilibrada entre as páginas e a ilustração, como um
elo ainda primordial com a narrativa. Assim, leitores em
percurso de alfabetização podem brincar com as letras e se
apropriar da experiência leitora com desafios adequados
a sua fase de maturidade! Os livros aqui destacados
acolhem temáticas da tradição oral, adivinhas, contos de
acumulação e muitas outras que convidam a mergulhar
cada vez mais no mundo da imaginação e das descobertas!

Faixa etária – 6 a 8 anos

Ilustração: Cláudio Martins

Ensino Fundamental: 1o ao 3o Ano
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OS CASAMENTOS DA DONA BARATINHA − LANÇAMENTO
Texto e ilustrações: Elma
Enquanto Dona Baratinha costura, surge um pretendente a todo momento. Mas em vez de perguntar: “Quem
quer se casar com a Dona Baratinha”, ela continua a costurar, fazendo planos para seu futuro sem depender
de um marido.
Temas: trabalho e sociedade, casamento, festa
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2724-9
24 págs. 21 x 28 cm

A ESTRELA CADENTE − LANÇAMENTO
Texto e ilustrações: Ivan Cabral
Em uma noite bem escura, um homem vê de sua janela uma estrela caindo no quintal. Então correu para
socorrê-la. Triste e ferida, ela começa a narrar sua tristeza pela falta de empatia e solidariedade no espaço onde
vivia, bem como sua busca por outro lugar onde prevalecessem a harmonia e a amizade verdadeira.
Temas: ética, astronomia, solidão, amizade, espaço sideral
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia
ISBN 978-85-249-2725-6
36 págs. 20 x 27 cm

DEU LIMERIQUE NA CASA DO BICHO – LANÇAMENTO
Alexandre de Castro Gomes ■ Ilustrações: Cris Alhadeff

Quantos cômodos tem a toca do coelho? Será que o quarto do urso é enorme igual a ele? A casa do caracol é
mesmo em espiral? Limerique é um poema curto e divertido. É composto de cinco versos, de forma que as rimas
do primeiro, do segundo e quinto versos sejam iguais, enquanto o terceiro e o quarto versos apresentam rimas
diferentes e são mais curtos.

ISBN 978-85-249-2753-9
28 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, natureza, bichos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

O GATO, O RATO E O PACTO DA PAZ − LANÇAMENTO
Luís Pimentel

■

Ilustrações: Luciano Tasso

Nunca é tarde para se rever uma ideia fixa, repensar um pensamento, duvidar de uma certeza. O gato e o rato
viviam eternamente em pé de guerra, rechaçando qualquer outra posição que não fosse o conflito. Até que um dia,
cansados de tanta hostilidade, decidem celebrar um pacto de paz.
Temas: conflitos, amizade, saúde, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-2754-6
32 págs. 20,5 x 28 cm

O ELEFANTE E A BOLINHA DE SABÃO − LANÇAMENTO

CAIXA-ALTA

Manuel Filho ■ Ilustrações: Silvana de Menezes

Um elefante dentro de uma bolinha de sabão viaja pelo mundo. Nesse trajeto, ele conhece as linhas de Nazca, as
cores do arco-íris, os moais da Ilha da Páscoa e as geleiras. Quando chega à floresta, ao nadar no rio, descobre
outro mundo repleto de aventuras.
Temas: meio ambiente, imaginação, viagem, natureza
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
12

ISBN 978-85-249-2752-2
28 págs. 21 x 28 cm

LEITOR INICIANTE

NA JANELA DO TREM

PNLD/PNAIC

CAIXA-ALTA

■

Vendido à Coreia do Sul

Texto e ilustrações: Lúcia Hiratsuka
Pela janela do trem, passa a paisagem, passa a terra, passa o mundo. Acompanhado da avó, o menino aprende a
substituir a ansiedade da chegada pela alegria de cada imagem a ser admirada da janela do trem.
ISBN 978-85-249-2078-3
40 págs. 26 x 20 cm

Temas: meios de transporte, viagem, relação entre avós e netos, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia

AMAZÔNIA

Minha Biblioteca/SP

CAIXA-ALTA

Texto e ilustrações: Ellen Pestili
Com uma linguagem poética, o livro conduz os leitores a uma viagem inesquecível ao coração da Amazônia para
conhecer a floresta, os animais, as águas e os efeitos da ação dos seres humanos na natureza.

ISBN 978-85-249-1475-1
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: natureza e sociedade, águas, animais, respeito, meio ambiente
Interdisiciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Naturais

ALMA DE RIO

Minha Biblioteca/SP

■

Vendido à Colômbia

Texto e ilustrações: Ellen Pestili
Toda a beleza do Rio São Francisco transborda pelas páginas desta belíssima obra. Com uma harmonia
surpreendente entre texto e imagem, o conteúdo ressalta aos leitores a importância das águas para os habitantes
ribeirinhos, remetendo-nos à integração entre fauna, flora e ser humano.
ISBN 978-85-249-1439-3
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: natureza e sociedade, meio ambiente, carvão, cidadania
Interdisiciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Naturais

A HISTÓRIA BELA DO GATO E DA PANELA − LANÇAMENTO
Jonas Ribeiro

■

CAIXA-ALTA

Ilustrações: Vitorio Borella

É possível seres tão diferentes se apaixonarem? O gato apaixona-se pela panela porque ela tem um cheiro
de macarronada. Por sua vez, a panela fica apaixonada pelas lambidas do bichano. Com ilustrações suaves e
coloridas, o livro fala de amor, de companheirismo, de medo e da eterna busca pela felicidade.
Temas: amor, meio ambiente, saúde, alimentação
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249- 2721-8
24 págs. 21 x 28 cm

A DESCOBERTA − LANÇAMENTO
Jonas Ribeiro

■

CAIXA-ALTA

Lendo e Aprendendo/SP

■

Vendido ao México

Ilustrações: Vitorio Borella

Um menino planta pensamentos quadrados e gosta de tudo bem organizado. Por sua vez, sua vizinha, uma menina,
faz poesias e adora a desordem das surpresas. Então consolidam uma amizade capaz de ir além das diferenças.
Temas: pluralidade cultural, amor, meio ambiente, vizinhos
Interdiscipinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2714-0
24 págs. 21 x 28 cm
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FILOMENOS, O CABRITO AFLITO
Anderson Novello

■

Minho Biblioteca

Ilustrações: Silvana de Menezes

Um pedido de socorro agita todos os animais da fazenda. Então, o cabrito corre para todos os lados em busca de
ajuda. O que será que aconteceu? Será que alguém vai ajudá-lo nesse momento de aflição?

ISBN 978-85-249-2698-3
28 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: vozes dos animais, amizade, pluralidade cultural, meio ambiente, vida no sítio
Interdiscipinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

QUANDO NINA FICOU DOENTE
Texto e ilustrações: Ellen Pestili
O menino vive na fazenda da vovó e é muito amigo dos animais. Um dia, Nina, sua cachorrinha, fica doente. É
preciso levá-la ao veterinário, mas como ficará a vida na fazenda sem sua querida amiga de quatro patas?
Temas: saúde, amizade, fazenda, animais
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
ISBN 978-85-249-1965-7
32 págs. 21 x 28 cm

O SAPO E A LAGARTA
Dani Grinberg

■

Ilustrações: Walter Lara

O sapo e a lagarta são muito amigos, e ele fica espantado com a quantidade de folhas que ela consegue comer. Um dia,
a lagarta desaparece misteriosamente. Preocupado, o sapo procura a amiga em todos os lugares, mas não a encontra. A
abelha, muito inteligente, percebendo a tristeza dele, conta-lhe sobre a metamorfose pela qual a lagarta está passando.
Temas: metamorfose, natureza, diversidade, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
ISBN 978-85-249-2528-3
32 págs. 21 x 28 cm

■

O CAMINHÃO
Texto e ilustrações: Lúcia Hiratsuka

■

Selecionado Leiturinha Catálogo da Feira de Bolonha
PNLD Literário Minha Biblioteca/SP

■

A família de Marina está muito agitada: todos estão à espera da chegada do caminhão. Ele passa por lugares
distantes, às vezes, com muito pó, ou, então, com muita chuva. Mas o que esse veículo traz de tão importante?
ISBN 978-85-249-2554-2
40 págs. 26 x 20,5 cm

Temas: meios de transporte, teatro, natureza, família
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia

Selecionado Leiturinha

DA CABEÇA AOS PÉS
Texto e ilustrações: Pauline Oud

■

Tradução: Flávia Côrtes

Lili e Milo estão conhecendo o próprio corpo. Com a cabeça, conseguem pensar muitas coisas. Com as pernas,
podem correr muito rápido. E sabe o que podem fazer com as bocas? Falar, rir, gritar, comer, sussurrar e... dar
muitos beijos!
ISBN 978-85-249-2597-9
40 págs. 26 x 20,5 cm
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Temas: conhecimento do corpo, brincadeiras, movimentos, eu o outro e nós
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

LEITOR INICIANTE

O GRANDE LIVRO DOS CONTRÁRIOS das formas e das cores
Texto e ilustrações: Frédéric Kessler

■

Selecionado Leiturinha

Tradução: Sandra Pina

Um livro em que a criança conhece as formas, as cores, os tamanhos e se diverte com as comparações envolvendo
os animais, sempre ressaltando o amor e a amizade.

ISBN 978-85-249-2629-7
60 págs. 23 x 20,5 cm

Temas: formas geométricas, pluralidade cultural, cores
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática, Artes

BICHO HOMEM
Nelson Albissú

■

Ilustrações: Marcia Misawa

Mil barulhos faz a floresta! Nesta narrativa que encanta e comove, o leitor descobre muitas onomatopeias dos mais
diversos bichos: um zurro de burro, um arrulho de pombo, um grunhido de porco. E recebe também um alerta: nem
sempre o bicho homem faz dessa sinfonia a própria música, assumindo atitudes que destroem seu ambiente.
Temas: vozes dos animais, natureza, respeito, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
ISBN 978-85-249-1588-8
32 págs. 21 x 28 cm

A MENINA QUE NÃO QUERIA DORMIR
Pollyana Gama

■

Ilustrações: Anielizabeth

Hora de dormir? Nem pensar! Para a menina de camisola azul, nenhuma hora deveria ser para dormir... Ela apenas
queria brincar e descobrir novas cores e sabores da vida! Mesmo cansados depois de trabalhar o dia todo, seus
pais precisavam ler histórias, cantar, contar carneirinhos e... nada de a menina pegar no sono.
Temas: hora de dormir, pais e filhos, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-1537-6
24 págs. 21 x 28 cm

FLOR DE MARAVILHA [ACOMPANHA CD]
Flávio Paiva

■

Ler e Escrever/SP

Ilustrações: Dim e Nice Firmeza

Quem nunca gostou do jogo de amarelinha ou do trava-línguas e adivinhas? Quem nunca desfrutou na infância os
encantos das cirandas e as tardes guiadas pela alegria das músicas cantadas entre amigos? Esta obra apresenta
a musicalidade do brincar, unindo sons e narrativas tecidas com base no universo lúdico infantil.
Temas: música, pluralidade cultural, cidadania, infância
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1076-0
96 págs. 21 x 28 cm

ABC E NUMERAIS pra brincar é bom demais
Tatiana Belinky

■

Ilustrações: Dulce Osinski

Como um dicionário de iniciação ao mundo letrado, a obra apresenta, com brincadeiras e uma linguagem
poética, as letras de nosso alfabeto e os numerais, conduzindo as crianças a refletirem e a aprenderem por
experiências do cotidiano.
Temas: alfabeto, numerais, brincadeiras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática, Artes
ISBN 978-85-249-1383-9
48 págs. 16 x 23 cm
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TRABALHO DE CRIANÇA NÃO É BRINCADEIRA, NÃO!
Rossana Ramos

■

Ilustrações: Priscila Sanson

■

Ministério Público Amapá
Prefeitura de Santo André

Esta obra denuncia um grave problema de nosso País: o trabalho infantil. O conteúdo convida-nos a refletir sobre
o real sentido do trabalho na infância, período em que a criança pode colaborar em pequenas tarefas cotidianas
para auxiliar familiares e amigos.
Temas: trabalho infantil, vida familiar, proteção à infância
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes
ISBN 978-85-249-1227-6
32 págs. 18,5 x 24,5 cm

O ANIVERSÁRIO DO SEU ALFABETO
Amir Piedade

■

Ilustrações: Luiz Gesini

■

PNLD Literário
Prefeitura de Atibaia

É aniversário do Seu Alfabeto e todas as letras foram convidadas para a festa. Cada convidado leva para Seu
Alfabeto um presente que representa sua letra. Na ocasião, ocorre um contratempo entre os convidados, que serve
para ensinar regras gramaticais e de convivência de forma lúdica.
ISBN 978-85-249-1369-3
28 págs. 21,5 x 20 cm

Temas: alfabeto, separação silábica, dígrafos, aniversário
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

O CÃO SOBRE RODAS
Texto e ilustrações: Fernando A. Pires
A história de uma amizade entre um homem e seu cãozinho: eles crescem juntos e também envelhecem juntos.
Vivem a vida intensamente, apesar de algumas limitações de locomoção do animalzinho.

ISBN 978-85-249-1955-8
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: saúde animal, veterinário, doenças, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

A GIGANTE CAIXINHA DE MEDOS
Texto e ilustrações: Dani Grinberg
Uma caixinha carregada de medos que assustam as crianças: medo de ir à escola, de dormir sozinho, de quarto
escuro. Mas, além deles, dentro dela também vive uma menina que também tem medo de muitas coisas.

ISBN 978-85-249-2711-9
28 págs. 24 x 24 cm

Temas: medo, autonomia, saúde, família
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

PEPO o cavalinho que nasceu do coração
Rossana Ramos

■

Ilustrações: Mari Inês Piekas

Este livro conduz os leitores a um ambiente simples e ao mesmo tempo poderoso: o lugar das relações de amizade,
de solidariedade e da procura da felicidade. Cercado por amigos que o ajudam a encontrar uma mamãe, Pepo
representa milhares de crianças que sonham com um lar onde possam ser felizes.
Temas: orfandade, solidariedade, adoção
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes
ISBN 978-85-249-1074-6
20 págs. 19 x 25,5 cm
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O BARQUINHO E O MARINHEIRO
Jonas Ribeiro

■

Ilustrações: Sami e Bill

Piratas, ilhas desertas, sereias, monstros marinhos, tesouros e um pequeno barco que se alimenta de poesia
fazem parte desta surpreendente narrativa. Juntos, o barquinho e o marinheiro navegam pelos mares em busca
de muitas aventuras.
ISBN 978-85-249-1279-5
32 págs. 21 x 21 cm

Temas: mar, meio ambiente, cooperação, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

JÁ SEI VER AS HORAS!
Marcos Vinícius Lúcio

■

Ilustrações: Sandra Ronca

Desde pequena, a criança percebe que há hora para tudo. Este livro começa a desvendar esse mistério de forma
lúdica e pedagógica. Explica a função dos ponteiros, os tipos de relógios e a necessidade de ter hora certa para
cumprir as tarefas cotidianas.
Temas: relógio, horários, tarefas diárias
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática, História
ISBN 978-85-249-1366-2
24 págs. 21 x 28 cm

NA MINHA ESCOLA TODO MUNDO É IGUAL
Rossana Ramos

■

Ilustrações: Priscila Sanson

Poético e atual, o conteúdo deste livro consegue prender a atenção dos leitores de diversas idades. Cada página
revela várias formas de discriminação no âmbito étnico, cultural ou socioeconômico, que algumas pessoas sofrem.
Temas polêmicos, mas que precisam ser trabalhados dentro e fora do ambiente escolar, para que as crianças
percebam que todos têm direitos iguais e devem ser respeitados em suas diferenças.

ISBN 978-85-249-1004-3
20 págs. 18,5 x 24,5 cm

Temas: pluralidade cultural, saúde, diversidade, respeito às diferenças
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências, Artes

■

BRISA NA JANELA

Vendido à Coreia do Sul, à Espanha, a Portugal, à China e a Taiwan
Catálogo da Feira de Bolonha

Texto e ilustrações: Elma

Será que o vento pode cochichar segredos em nossos ouvidos? Ou embaraçar pensamentos?
Brisa, a menina com nome de vento, acha que sim. Por isso, ela e a avó descobrem coisas fascinantes através da
janela de casa.
Temas: imaginação, amizade, natureza, conhecimento de si e do mundo
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-2068-4
32 págs. 21 x 28 cm

AS DOCEIRAS
Fábio Cardoso dos Santos

■

Ilustrações: Marilia Pirillo

Este reconto mostra a transformação de uma menina simples em rainha, abençoada por três tias idosas e
excêntricas, cuja sabedoria (transmitida aqui com sabor de doce de goiaba) revela a importância de ter empatia,
generosidade e ser livre de preconceitos. Daí surge o sentimento de que cada pessoa mais precisa: o amor.
Temas: alimentação, amor, amizade, sabedoria dos idosos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-2036-3
24 págs. 21 x 28 cm
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DONA CEGONHA MORA AO LADO
Flávia Côrtes

■

Ilustrações: Suppa

Atenta a tudo o que se passa, a menina tenta desvendar o mistério de entradas e saídas de crianças do apartamento
vizinho ao seu, imaginando que ali poderia ser uma fábrica de crianças ou a casa de Dona Cegonha. Sua curiosidade
sobre como os bebês chegam ao mundo inspira perguntas aos pais, que nem sempre sabem a melhor forma de
explicar. O livro trata de um assunto extremamente grave — o tráfico de bebês — de forma delicada e sutil.

ISBN 978-85-249-2142-1
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: imaginação, bebê, família, tráfico de crianças
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

PUNS, PUNZINHOS E PUMPUNZÕES
Almir Correia

■

Vendido à China

Ilustrações: Cláudio Martins

Quem disse que apenas seres humanos soltam pum? Não mesmo. Nestes poemas sobre pum, tem de tudo: pum
de cão, de gambá, de canguru e de todo bicho que há. Tem também pum de carro, de avião e de caminhão. Puns,
puns e mais puns para ninguém botar defeito, e alguns que você nem imaginava que existiam.
Temas: saúde, brincadeira, corpo humano, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2070-7
32 págs. 21 x 28 cm

A CIDADE DOS BICHOS
Arlette Piai

■

Ilustrações: Nilton Bueno

Os bichos estavam inconformados com a administração do prefeito. A cidade, antes agradável e alegre, foi invadida
pela corrupção, pela criminalidade, pela falta de solidariedade e justiça. Por isso, o coelho Azul resolve se unir a
seus novos amigos para mostrar aos moradores que é possível construir uma cidade harmoniosa e justa.
Temas: administração pública, cidadania, ética, corrupção, união
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes
ISBN 978-85-249-1458-4
32 págs. 21 x 28 cm

APARÊNCIAS ENGANAM
Tatiana Belinky

■

Ilustrações: Cristina Biazetto

Inspirada em uma fábula de Liev Tolstói, escritor russo que é referência na literatura mundial, é a história de um
ratinho inocente que passeia pelo quintal de sua casa. Nesse percurso, ele se depara com dois animais bem
diferentes e conta para a mãe, que o alerta sobre o fato de que, às vezes, as aparências enganam.
Temas: natureza, ética, amigos, conhecimento do mundo
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-1456-0
16 págs. 19 x 25 cm

CUTUCANDO A ONÇA COM VARA CURTA
Francisco Pippio

■

Ilustrações: Walter Lara

Em uma democracia, o que vale é o desejo da maioria. Mas como lidar com isso quando uma onça, carnívora,
se vê obrigada a se tornar vegetariana por causa de um pacto contra a predação? Trocar um bife por uma sopa
de legumes não deve mesmo ser nada fácil para um bicho desses. O macaco dessa história que o diga, coitado.

ISBN 978-85-249-2493-4
24 págs. 21 x 28 cm
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Temas: democracia, voto, liberdade, saúde, alimentação, natureza
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia

LEITOR INICIANTE

LIÇÃO DE COISA À TOA
João Novais

■

Ilustrações: Márcia Széliga

A criança pode ter medo de aprender coisas novas, bem como de frequentar a escola. Mas esse sentimento
atrapalha o aprendizado. Uma interessante lição para driblar o temor está em prestar atenção nas pequenas
coisas. O gosto pela palavra, o cheiro da merenda na cantina, um convite para brincar ou o incentivo da professora
ensinam a lidar com o medo.

ISBN 978-85-249-2494-1
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: medo, acolhida do professor, eu e o outro e nós, solidariedade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

NUVEM É DRAGÃO ou poesia é transformar uma coisa em outra
Fabiano dos Santos Piúba

■

Ilustrações: Daniel Diaz

Um livro que é uma grande brincadeira, transformando a vida em poesia e voando com as asas da imaginação de
Jope, um menino tão surpreendente quanto encantador! Com estrema ludicidade, essa obra apresenta o sentido
do olhar poético para o cotidiano, convidando as crianças a experimentarem a liberdade das metáforas que
reinventam os sentidos da vida!
Temas: poesia, descoberta do mundo, palavras, imaginação

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN 978-85-249-1237-5
28 págs. 21 x 28 cm

QUEM CONTA HISTÓRIA DE DIA CRIA RABO DE CUTIA
Marco Haurélio

■

Catálogo da Feira de Bolonha

Ilustrações: Claudia Cascarelli

Segundo um ditado popular, “quem conta histórias de dia cria rabo de cutia”. Quer arriscar-se e ver em que bicho
isso vai dar? Conheça os mistérios e as histórias da vida de um menino no interior da Bahia que gosta de brincar
com as palavras.
Temas: brincadeiras, oralidade, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia

Ilustração: Bruna Assis Brasil

ISBN 978-85-249-2155-1
24 págs. 21 x 28 cm

PAIS E MÃES
Nelson Albissú

■

Ilustrações: Andréa Vilela e Mirella Spinelli

Este livro trata da paternidade biológica e da adoção, da separação dos pais e da guarda dos filhos. Relata sobre a
importância das cantigas de ninar, que oferecem proteção e segurança. Induz a questionamentos sobre contos de
fadas e o estereótipo da madrasta. Também mostra pessoas que exercem dois papéis: de pai e de mãe.
ISBN 978-85-249-1489-8
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: família, divórcio, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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A MENINA E SEUS PONTINHOS
Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Lisie De Lucca

A descoberta de sentimentos como alegrias e tristezas representada por uma bela amizade entre a menina e um
idoso. A autora propõe uma viagem ao próprio coração, em que identidade e memória caminham para a formação
e o crescimento, anunciando valores para toda a vida. Tudo isso embalado pela atmosfera doLEITOR
Natal. EM PROCESSO
ISBN 978-85-249-1398-3
32 págs. 21 x 21 cm

Temas: sentimentos, família, solidariedade, aprendizagem
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

O PONTINHO DA SAUDADE
Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Lisie De Lucca

A menina, que guarda muitos pontinhos no coração, perdeu o pai. A morte é um grande ponto que causa tristeza
em seu coração. Ela tenta compreender esse mistério, assim como o grande ciclo da existência; afinal, a morte é
o contrário do nascimento.
ISBN 978-85-249-1964-0
32 págs. 21 x 21 cm

Temas: morte, família, solidariedade, memória
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

BULLYING NÃO É AMOR!
Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Lisie De Lucca

Após receber um apelido dos colegas na escola, a menina torna-se cada vez mais tímida, insegura e reservada.
Aos poucos, a situação transforma-se em desmotivação e ganha gravidade, porque a menina absorve as opiniões
depreciativas das demais pessoas e não consegue mais perceber-se como alguém de valor.
ISBN 978-85-249-1830-8
40 págs. 21 x 21 cm

Temas: bullying, amizade, solidariedade, escola
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

CHINELINHOS BRASILEIROS
Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Joana Velozo

A inquieta Chinelinha faz de tudo para arrumar um namorado – até usar peruca rosa-choque e se equilibrar em
salto alto ela tenta! Só que, em vez de um namorado, o que consegue mesmo são bolhas nos pés... E ainda por
cima ela sofre uma desilusão com o único candidato que aparece. O que Chinelinha precisa fazer para encontrar
seu tão sonhado amor?

ISBN 978-85-249-2329-6
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: amor, saúde, amizade, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática, História

NANQUIM

LIVRO DE IMAGENS

Altamente Recomendável FNLIJ

■

Catálogo da Feira de Bolonha

Texto e ilustrações: Janaina Tokitaka
Este conto visual aborda o encontro inesperado entre um monge pintor e uma garça. Usando referências da arte
gráfica japonesa, é uma narrativa bem-humorada sobre laços de amizade e o fascínio exercido pelas ilustrações.
ISBN 978-85-249-2327-2
32 págs. 21 x 28 cm
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Temas: pintura japonesa, amizade, natureza, imaginação
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia

LEITOR EM PROCESSO

LEITOR EM PROCESSO
Cada vez mais envolvidos com a leitura, crianças e jovens buscam mais desafios! Assim, aumentam
o volume de textos e a complexidade narrativa, sempre em busca dos temas que mais instigam
e envolvem os leitores. Biografias, cartas, poesia, apólogos, histórias regionais, além de obras
informativas já compõem o repertório para esta fase, ampliando as experiências com o livro.
As obras mantêm a beleza das imagens como importantes aliadas, propiciando, muitas vezes,
uma leitura sutil das histórias, em comunhão com a vivência dos enredos tratados. Nessa
fase, as crianças já desenvolvem a autonomia, a vontade de explorar os campos férteis da
imaginação e a busca pelo conhecimento.

Faixa etária – 9 a 10 anos

Ilustração: Cris Alhadeff

Ensino Fundamental: 4o e 5o Anos
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LEITOR EM PROCESSO

O PINTINHO RUIVO DE RAIVA − LANÇAMENTO
Anderson Novello

ISBN 978-85-249-2713-3
32 págs. 29 x 24 cm

■

Ilustrações: Bruna Assis Brasil

Dona Galinha Ruiva resolve escrever uma carta, na qual recorda momentos preciosos e divertidos da vida de seu
filho, Alonso, o pintinho ruivo de raiva. Quando decide olhar antigas fotografias, ela ganha uma bela viagem nessas
“máquinas do tempo” capazes de resgatar momentos especiais que ficaram guardados – e, àsLEITOR
vezes,EM
empoeirados
PROCESSO
– nas gavetas da memória.
Temas: memória, fotografias, cartas, comportamento, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

ONDE? ONDE? ONDE É QUE O SOL SE ESCONDE? − LANÇAMENTO
Texto e ilustrações: Sérgio Meurer
Dom Bigode e Faísca (respectivamente, a estátua de um cavaleiro e de seu cavalo) enfrentam um dilema: devem
ficar parados no pedestal ou ampliar seu modo de ver o mundo? A dupla, então, lança-se em uma jornada em
busca do lugar onde o Sol se esconde. No percurso, eles se deparam com muitas situações, como o contato com
livros e situações cotidianas, a importância da solidariedade, o encontro com a ciência etc.

ISBN 978-85-249-2741-6
48 págs. 21 x 28 cm

Temas: conhecimento, pluralidade cultural, solidariedade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Naturais

LÁPIS COR DE PELE
Daniela de Brito

■

Ilustrações: Polly Duarte

Em seu primeiro dia de aula, Ana fica surpresa quando percebe que os colegas têm um “lápis cor de pele”.
Preocupada, começa a prestar atenção nas pessoas e faz descobertas interessantes sobre a vida e as diferenças
entre os seres humanos.
Temas: diversidade, pluralidade étnica e cultural, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-2556-6
32 págs. 21 x 28 cm

PRINCESAS EM GREVE!

Prefeitura de São Paulo

Texto e ilustrações: Thais Linhares
As princesas de um reino distante entram em greve para reivindicar seus direitos como cidadãs, entre os quais o
de poder trabalhar e de ter autonomia em suas decisões.
Temas: liberdade, mulheres importantes, cidadania, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2675-4
32 págs. 21 x 28 cm

BATE, CORAÇÃO! − LANÇAMENTO
Lurdes Breda

■

Ilustrações: Cátia Vidinhas

Uma incrível viagem pelo sistema circulatório mostra o funcionamento do coração, o plasma, os glóbulos brancos
e vermelhos, as plaquetas, os átrios, as veias capilares, entre outros.
ISBN 978-85-249-2652-5
32 págs. 24 x 23 cm
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Temas: sistema circulatório, sangue, coração, atividades físicas, saúde, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

LEITOR EM PROCESSO

PESCADORES DE SONHOS
Angela de Carvalho

■

Ministério Público do Trabalho do Amapá

Ilustrações: Mario Baratta

Dois meninos estavam pescando, no meio da Floresta Amazônica, quando retiraram do fundo do rio uma pequena
arca e um saci muito, mas muito tagarela. Mas o que esse personagem tão misterioso estava fazendo naquela região?
Temas: imaginação, biblioteca, meio ambiente, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, Artes
ISBN 978-85-249-2607-5
28 págs. 21 x 28 cm

O PINTOR, O POETA E O VENTO − LANÇAMENTO
Texto e Ilustrações: Sérgio Meurer
De maneira lúdica, poética e bem-humorada, a narrativa promove um encontro entre as artes do poeta brasileiro
Cruz e Sousa e do pintor holandês Van Gogh. Escrito com rimas e versos, e com situações fictícias que brincam
com a poesia e a pintura dessas grandes figuras.
Temas: poesia, pintura, memória
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História
ISBN 978-85-249-2706-5
64 págs. 18,5 x 24 cm

POR QUE MENINOS TÊM PÉS GRANDES E MENINAS TÊM PÉS PEQUENOS?
Sandra Branco

■

PNBE/MEC

Ilustrações: Elma

Ao abordar de forma lúdica se os meninos e as meninas têm diferenças no tamanho dos pés, este livro ressalta temas
como discriminação, estereótipos, relações familiares e respeito. Um texto delicado e repleto de sensibilidade, que
incentiva a criança a refletir sobre sua postura no dia a dia, sobre preconceito e sobre o verdadeiro sentido de ser feliz.

ISBN 978-85-249-0998-6
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: diversidade, pluralidade cultural, respeito
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

ABC DOS DIREITOS HUMANOS
Dulce Seabra e Sérgio Maciel

■

Vendido à Espanha e aos EUA

Ilustrações: Albert Llinares

Proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
é um documento muito importante, até os dias atuais. Nele, estão garantidos, para toda pessoa, em todos os
países e em qualquer circunstância, condições mínimas de sobrevivência e desenvolvimento em um ambiente de
respeito, de paz, de igualdade e de liberdade.

ISBN 978-85-249-2003-5
64 págs. 18 x 28 cm

Temas: pluralidade cultural, direitos humanos, respeito
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes

CONTOS ENCANTADOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Luiz Antonio Aguiar

■

Acervo Básico/FNLIJ

Ilustrações: Lúcia Brandão

Clássicos inesquecíveis e atuais, como “O patinho feio”, “O soldadinho de chumbo”, “A Pequena Sereia” e outros
contos do escritor e poeta dinamarquês Hans Christian Andersen, são recontados de forma singela. Histórias que
encantam as crianças há séculos, como tesouros que os leitores poderão conhecer mais e guardar eternamente
em suas memórias.

ISBN 978-85-249-2071-4
44 págs. 21 x 28 cm

Temas: pluralidade cultural, contos de fadas, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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LEITOR EM PROCESSO

O REI COM ORELHAS DE BURRO
Nelson Albissú

■

Acervo Básico/FNLIJ

Ilustrações: Walter Lara

Pode alguém diferente da maioria das pessoas ser amado verdadeiramente? O monarca de um reino distante não
acreditava nisso. Preocupado em esconder dos demais um segredo sobre sua aparência, ele quase perdeu seu
verdadeiro amor por se importar de maneira exagerada com as opiniões alheias.
LEITOR EM PROCESSO
Temas: aparências, amor, vaidade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2072-1
32 págs. 21 x 28 cm

PENSANDO COM SOFIA quem sou eu?
Bete Godoy e Patricia Rocha

■

Ilustrações: Anielizabeth

Identificar é reconhecer as particularidades de alguém – e ninguém gosta de ser ignorado! Crianças adoram
conversar sobre isso, sobre sua família e suas origens, sobre seus hábitos e suas características. Este livro ajuda
os leitores a descobrirem o mundo a sua volta e, principalmente, a si mesmos.
ISBN 978-85-249-2279-4
64 págs. 25 x 24 cm

Temas: ética, conhecimento de si e do outro, família e amigos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Filosofia

GALANTE

PNBE/MEC

Texto e ilustrações: João Proteti
Poesia em forma de texto e imagem: um encanto para aqueles que descobrem os primeiros amores! O livro propõe
inúmeras formas de criação poética, convidando os leitores a explorarem recursos estéticos pela palavra e pelas
ilustrações, abrindo novos caminhos de comunicação e verbalização dos sentimentos.
Temas: saúde, descoberta do amor, cuidado com o outro
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes
ISBN 978-85-249-1872-8
80 págs. 14 x 21 cm

ÁRVORE

Acervo Básico/FNLIJ

■

PNLD/PNAIC

Texto e ilustrações: João Proteti
Com a delicadeza das imagens, as poesias mostram as árvores e todo o seu ciclo: nascer, crescer, florescer, frutificar e
morrer. Também promove uma reflexão sobre a relação das plantas com os animais, em harmonia constante.
ISBN 978-85-249-2146-9
44 págs. 24 x 19,5 cm

Temas: poesias, natureza, meio ambiente, árvores
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, Artes

PAULINHO o menino que escreveu uma nova história
Mere Abramowicz e Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Este livro apresenta a crianças e jovens o educador Paulo Freire, um brasileiro que fez de nossos desafios na
Educação um caminho para alcançar a cidadania e a democracia. O texto narra a biografia e a trajetória profissional
dessa importante personalidade brasileira, que levou às mais diferentes regiões do País e do mundo a dignidade
da escrita e da leitura, tratadas como um direito de todos.
Temas: biografia, alfabetização, solidariedade, ética, cidadania
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ISBN 978-85-249-1671-7
40 págs. 21 x 28 cm

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes

LEITOR EM PROCESSO

DINOSSAUROS DO BRASIL
Luisa Massarani

■

Minha Biblioteca/SP

■

Ler e Escrever/SP

Ilustrações: Maurilio Oliveira

Como seria um dinossauro equivalente a dezessete elefantes? Ou um pescoçudo de oito metros andando
pelas ruas de Uberaba? Ou um feroz caçador com seis toneladas no Pantanal mato-grossense? Essas e outras
peculiaridades são apresentadas neste livro sobre os dinossauros brasileiros
Temas: dinossauros, meio ambiente, natureza
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História
ISBN 978-85-249-1589-5
56 págs. 21 x 28 cm

Vendido à Georgia

O LAGO
Texto e ilustrações: Rodrigo Abrahim

Com ilustrações de pinturas rupestres, este livro traz a história de um lago e sua importância para as pessoas que
moravam à beira dele. Viviam em comunidade, compartilhavam o alimento e os peixes que pescavam. O lago era
o mais azul e profundo que já existiu na face da terra.
ISBN 978-85-249-1840-7
36 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: pinturas rupestres, meio ambiente, pré-história
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Artes

A MARAVILHOSA SABEDORIA DAS COISAS
Ulisses Tavares

■

Ilustrações: Tati Móes

O apólogo é uma narrativa em que seres inanimados ganham vida e se comportam como seres humanos. A
narrativa apresenta doze apólogos que propiciam reflexões sobre valores, comportamentos e escolhas de vários
personagens.
Temas: apólogo, amizade, solidariedade, respeito
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1565-9
48 págs. 16 x 23 cm

O MISTÉRIO DO SUMIÇO DO VELHO CHICO
Socorro Lacerda

■

Ilustrações: Bruno Dante

Certa noite, ao conferir se o Rio São Francisco corria tranquilamente em seu leito, Claraluz leva o maior susto:
alguém havia roubado toda a água do rio. O que havia acontecido? Será que ela vai descobrir? Mistério...

ISBN 978-85-249-2139-1
48 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: meio ambiente, ecologia, poluição das águas, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes

QUEM ESTÁ BEM?
Clara Rosa Cruz Gomes

Vendido à Coreia do Sul

■

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

A vaquinha dona Teteia adora visitar os amigos e conversar com eles. Bem, conversar é modo de dizer... Na verdade,
ela começa a falar e não para mais! Todos sabem da vida dela, mas... e os amigos, como estão passando?

ISBN 978-85-249-1967-1
32 págs. 25 x 24,5 cm

Temas: amizade, vaidade, ética, diálogo
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
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LEITOR EM PROCESSO

A FUGA DA ERVILHA
Pedro Seromanho

■

Selecionado Leiturinha

Ilustrações: Patrícia Figueiredo

Uma ervilha, quase esquecida em um prato, sente-se abandonada. De repente, ela dá um salto, pois é engolida por
um menino. No estômago, conhece de perto o funcionamento do sistema digestório e vive uma incrível aventura.

ISBN 978-85-249-2553-5
36 págs. 24 x 23 cm

LEITOR EM PROCESSO

Temas: alimentação, saúde, aparelho digestório
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciência Naturais

O COLECIONADOR DE ÁGUAS
Elaine Pasquali Cavion

■

Vendido à Espanha e ao Líbano

Ilustrações: Lúcia Hiratsuka

Banhos de chuva, poças-d’água, mergulhos em riachos. Francisco tem uma imensidão de motivos para colecionar
águas. Com seu olhar de menino poeta, percebe que elas guardam a simplicidade de tudo que o faz feliz —
hidratam sonhos e convidam a navegar.
Temas: imaginação, vida, olhar sensível
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1959-6
32 págs. 21 x 25 cm

RECEITA PARA PEGAR SACI
Anna Claudia Ramos e Gabriel Campêlo

■

Ilustrações: Marilia Pirillo

Dico é um menino que adora ouvir as histórias de Barão, um ex-escravo. O maior sonho do garoto é ter um saci
e somente Barão sabe a receita para pegá-lo. O livro resgata a surpreendente história da figura mais popular do
folclore nacional. Em meio a travessuras, o Saci ensina a Dico sobre medo e coragem.
Temas: pluralidade cultural, lendas, Saci-Pererê, natureza
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1474-4
32 págs. 16 x 23 cm

COISAS DO FOLCLORE
Nelson Albissú

■

Ilustrações: Andréa Vilela e Mirella Spinelli

Este livro apresenta uma coletânea de contos, lendas, adivinhas, parlendas, trava-línguas, danças, brincadeiras,
ditados, superstições, simpatias, entre outros elementos. O texto e as ilustrações tornam a obra indispensável para
a formação cultural da criança e para o reconhecimento da riqueza e importância do folclore brasileiro.
Temas: pluralidade cultural, brincadeiras, folclore
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1470-6
40 págs. 16 x 23 cm

BOLA NO PÉ a incrível história do futebol
Luisa Massarani e Marcos Abrucio

■

Ilustrações: Ivan Zigg

A incrível história do esporte mais popular do Brasil surpreende os leitores neste texto informativo e divertido. A
narrativa traz curiosidades e fatos importantes sobre essa paixão nacional. Um glossário apresenta termos típicos
futebolísticos para auxiliar na leitura.
Temas: movimento, futebol, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Educação Física, História
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ISBN 978-85-249-0993-1
32 págs. 19 x 25,5 cm

LEITOR EM PROCESSO

HISTÓRIAS DE CANTIGAS
Celso Sisto (Org.).

■

PNBE/MEC

Ilustrações: Claudia Cascarelli

Dezesseis autores escrevem sobre suas cantigas de roda preferidas, misturando prosa e poesia. As narrativas
revelam costumes, fatos cotidianos, festas típicas, comidas, brincadeiras, entre outros, de várias regiões do Brasil.
Temas: pluralidade cultural, cantigas de rodas, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1963-3
68 págs. 21 x 28 cm

O DIA EM QUE MINHA AVÓ ENVELHECEU
Lúcia Fidalgo

■

Vendido à Espanha

Ilustrações: Veruschka Guerra

Uma avó, uma neta e uma história de recordações, ausências e saudades. A menina narra o distanciamento da avó
diante do mundo, bem como suas lembranças e esquecimentos na vida cotidiana de ambas.
Temas: saúde, memórias, relação entre avó e neta, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2025-7
32 págs. 21 x 28 cm

LÍNGUA DE SOBRA e outras brincadeiras poéticas
Leo Cunha

■

Acervo Básico/FNLIJ

■

PNLD Literário

Ilustrações: Suppa

Um livro para brincar de poesia! Descobrir as parlendas, a lenga-lenga, os acrósticos e os anagramas. Quem
adivinha a charada? Quem acerta o trava-língua? Uma proposta divertida para incentivar o aprendizado.
Temas: poesias, pluralidade cultural, palavras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2069-1
32 págs. 21 x 28 cm

CASCUDINHO o menino feliz
Cristine T. da Cunha Lima Rosado e Diógenes da Cunha Lima

■

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Biografia do potiguar Luís da Câmara Cascudo, grande estudioso da cultura brasileira. A obra resgata a importância
do folclorista, ressaltando suas contribuições para o País e a forma peculiar com que enfrentava os desafios.
Temas: pluralidade cultural, biografia, cultura popular
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1926-8
32 págs. 21 x 28 cm

CARMELA CARAMELO
Cris Rogerio

■

Catálogo da Feira de Bolonha

■

Vendido à Colômbia

Ilustrações: André Neves

Carmela adora fazer doces e é um tanto atrapalhada, mas nem um pouco mal-humorada! Ela ama passear pela
cidade empurrando um carrinho com sorrisos e flores. Às vezes, fica um pouco triste, mas, logo, logo, esquece a
tristeza para viver a vida intensamente!

ISBN 978-85-249-1912-1
40 págs. 23 x 26 cm

Temas: pluralidade cultural, alegria, tristeza, família, trabalho e sociedade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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LEITOR EM PROCESSO

MEMÓRIAS DE UMA ANDARILHA
Texto e ilustrações: Agostinho Ornellas
Após o desmantelamento de seu habitat, uma capivara sai em busca de uma nova área em que possa viver
tranquilamente, sem os perigos e sobressaltos provocados pela presença humana.
LEITOR EM PROCESSO

Temas: meio ambiente, saúde, natureza, cidade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia
ISBN 978-85-249-1842-1
48 págs. 21 x 28 cm

HISTÓRIAS DE VALOR
Egídio Trambaiolli Neto

■

Ilustrações: Denise Rochael

Como despertar para o valor das diferenças? Como cultivar uma postura solidária e ética diante dos desafios do
mundo atual? O livro propõe uma alternativa para conhecer e lidar com a vida e suas diferentes etapas, incluindo
a morte. Também ressalta a importância de ser solidário e empático.
Temas: ética, cidadania, valores, companheirismo, família
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1651-9
48 págs. 16 x 23 cm

A VIDA SECRETA DAS FORMIGAS
Cristina Santos

■

Ilustrações: Leandro Lopes

As formigas vivem em quase todo o planeta e em praticamente todos os ecossistemas, menos nas regiões polares.
Constituem uma sociedade extremamente organizada com rainha, operários e soldados. O livro mostra os tipos de
formigas, desde as caseiras, as de jardim e até algumas temíveis caçadoras nas florestas que enfrentam animais
maiores que elas.

ISBN 978-85-249-1668-7
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: saúde, meio ambiente, natureza, formigas
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
Ler e Escrever/SP

O GIGANTE EGOÍSTA
Oscar Wilde

■

Tradução e adaptação: Liana Leão

■

Ilustrações: Márcia Széliga

Um gigante extremamente egoísta espanta as crianças que corriam e brincavam em seu jardim. A partir de então,
sua vida fica triste e solitária — até que, sensibilizado por um pequeno e misterioso menino, ele percebe que o
segredo para a própria felicidade está na generosidade e na partilha.
Temas: ética, amor ao próximo, solidariedade, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1698-4
32 págs. 21 x 28 cm

O BICHO VAI PEGAR!
Edson Gabriel Garcia

■

Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Elma

Poemas para quem gosta de brincar com palavras. A galinha que manda e-mail para o galo procurar outra
companheira; o desespero da minhoca que não sabe de que lado fica sua cara; a surpresa da cotia que procura
um namorado; o sapo cansado de ser o bicho esquisito das histórias e se declara galã; o bicho-papão guloso... e
muitos outros versos e poemas bicharentos.
Temas: poesias, bichos, humor, amor
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ISBN 978-85-249-1571-0
32 págs. 21 x 28 cm

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

LEITOR EM PROCESSO

GIROS contos de encantar
Mila Behrendt

■

PNBE/MEC ■ Ler e Escrever/SP ■
Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Giros são conhecidos também como contos cumulativos ou enumerativos. Consistem em jogos de palavras
em poesia ou em prosa, de tradição oral, que privilegiam o aspecto lúdico. Possuem um ritmo ágil e dinâmico,
instigando os leitores a entrarem na brincadeira da oralidade e do encantamento. Neste livro, são selecionados
giros de vários países, que permitem uma compreensão melhor da tradição cultural.

ISBN 978-85-249-1576-5
48 págs. 23 x 30 cm

Temas: pluralidade cultural, bondade, alegria, reconto
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia

HISTÓRIAS TECIDAS EM SEDA
Texto e ilustrações: Lúcia Hiratsuka

Catálogo da Feira de Bolonha ■ PNBE/MEC ■
FNLIJ/Melhor Livro de Reconto

Com uma impressionante delicadeza, a autora traduz em texto e imagem contos que povoaram sua infância. São
três histórias japonesas que mostram sentimentos e valores como gratidão, respeito aos antepassados e amor.
Temas: pluralidade cultural, respeito aos idosos e antepassados, amor, perdão
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1287-0
48 págs. 21 x 28 cm

O SERTÃO DO CONSELHEIRO ANTÔNIO
Luciana Savaget

■

Manuel Bandeira/Recife

Ilustrações: Andrea Ebert

Nascido no interior do Ceará, Antônio, o Conselheiro, tornou-se um grande herói do povo nordestino. De peregrino
a beato e de beato a defensor dos pobres, ele levou muitas pessoas a segui-lo em Canudos para lutar por uma
vida melhor.
Temas: pobreza, exploração, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1591-8
32 págs. 21 x 28 cm

O MENINO QUE ACORDOU O RIO
Claudia Lins

■

Ilustrações: Pedro Lucena

Uma sereia encantada vivia no fundo do rio, até o dia em que as águas lhe presentearam com um pequeno barco
de madeira, trazendo a bordo alguém muito especial. Depois desse encontro, sua vida e a do Rio São Francisco
nunca mais seriam as mesmas.
Temas: cultura popular, Rio São Francisco, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1547-5
24 págs. 21 x 28 cm

A CIDADE DOS CARREGADORES DE PEDRAS
Sandra Branco

■

Vendido a Taiwan e aos EUA

Ilustrações: Elma

Pedrinho sempre acreditou que todos deveriam carregar pedras (as próprias e as dos outros), até o dia em que
encontra uma bela menina que não carregava nenhum peso. Será que é mesmo necessário levar uma vida cheia de
culpa e medo, sem refletir sobre atitudes rotineiras e infelizes que arrastamos pesadamente durantes várias gerações?
Temas: culpa, tristeza, amizade, amor, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1411-9
32 págs. 21 x 28 cm
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TRAVA-LÍNGUA, QUEBRA-QUEIXO, REMA-REMA, REMELEXO
Almir Correia

■

Ilustrações: Cláudia Ramos

PNBE/MEC ■
Manuel Bandeira/Recife

Trava-línguas são divertidas brincadeiras que contribuem para a formação de leitores. Rimas criadas para serem
lidas em voz alta e de forma rápida tornam-se uma deliciosa diversão. Com esse exercício, os mecanismos de
leitura e memorização são exercitados.
LEITOR EM PROCESSO
Temas: poesias, alegria, brincadeiras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1365-5
24 págs.18 x 28 cm

OLHA SÓ QUEM VEM LÁ!
Vera Lúcia Dias

■

Ilustrações: Sami e Bill

Duda e Tatá são joaninhas vermelhas com bolinhas pretas que moram em um pomar. Como seu Nestor, o dono do
local, sabe que elas comem os insetos que furavam as frutas, leva para o pomar mais joaninhas. Porém, essas são
bem diferentes das outras, e isso provoca uma grande confusão e resistência na acolhida das novas moradoras.
ISBN 978-85-249-1442-3
32 págs. 25 x 25 cm

Temas: meio ambiente, insetos, frutas, inclusão
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

A MENINA QUE BORDAVA BILHETES
Lenice Gomes

■

Prefeitura BH

Ilustrações: Ellen Pestili

Em um parque de diversões de um vilarejo, Margarida, uma menina bordadeira, oferece às pessoas bilhetes
bordados. Cada mensagem representa o que cada um traz dentro de si. A autora brinca e brinda os leitores com
um texto extremamente lírico.
Temas: poesia, bilhetes, cultura popular
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1438-6
32 págs. 21 x 28 cm

COISAS QUE CHEGAM, COISAS QUE PARTEM
Ninfa Parreiras

■

Ilustrações: Cláudia Ramos

Esta obra apresenta poemas que remetem ao universo infantil: às coisas que chegam (o presente, o colega, o
Natal, a chuva); às coisas que partem (o Sol, o amigo, os dentes de leite, os pais). As ilustrações conferem lirismo
e reforçam que o texto poético pode estimular crianças a compartilharem alegrias e tristezas.
Temas: poemas, amizade, alegrias, tristezas, família
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1440-9
36 págs. 18 x 28 cm

O LIVRO QUE LÊ GENTE
Alexandre de Castro Gomes

■

Ilustrações: Cris Alhadeff

Prêmio Cátedra Unesco ■ PNLD Literário ■
Vendido à China e à Espanha

Em vez de ser lido, um livro velho e roto aprende a ler pessoas, em uma estranha inversão de papéis. Depois de ser
posto longe do alcance dos leitores, no alto de uma estante, ele faz amizade com outro livro antigo, que o ensina a
enxergar a diversidade e a riqueza da vida humana ao observar os frequentadores de uma biblioteca.
Temas: eu e o outro, amizade, solidão, biblioteca
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História
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ISBN 978-85-249-2496-5
24 págs. 21 x 28 cm

LEITOR EM PROCESSO

BICHO BONITO, BICHO ESQUISITO!
Texto e ilustrações: João Proteti
Em cada página deste livro, surgem, como por encanto, ilustrações e versos sensíveis que nos fazem refletir sobre
a relação entre o ser humano e a natureza. Os leitores percebem, admirados, a beleza da literatura e seu papel na
conscientização dos seres humanos para que respeitem, com ética, a si mesmos e ao ambiente em que vivem.
ISBN 978-85-249-1286-3
36 págs. 22 x 20 cm

Temas: meio ambiente, natureza, poesia, respeito aos animais
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

QUEM TEM MEDO DE PAPANGU?
Goimar Dantas

■

Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Claudia Cascarelli

Por ruas, becos e praças, os papangus surgem para assustar e pregar peças na molecada travessa. Eles costumam
aparecer na Quarta-Feira de Cinzas ou mesmo durante os dias de carnaval, usando andrajos no lugar de roupas,
com o rosto pintado ou mascarado.
Temas: folclore, carnaval, Nordeste, brincadeiras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia
ISBN 978-85-249-1675-5
32 págs. 21 x 28 cm

QUAL É QUE É
Lalau

■

Ilustrações: Laurabeatriz

Brincando com as palavras, as poesias bem-humoradas do autor ressaltam medos, alegrias, sensações e
diferenças entre seres humanos, bichos e coisas.
Temas: poesias, sensações, diferenças entre os seres humanos e os animais
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-0992-4
28 págs. 19 x 22 cm

ESCUTA SÓ... O QUE É? O QUE É? (adivinhas de brincar)
Lenice Gomes

■

Ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

PNBE/MEC ■
Manuel Bandeira/Recife

Este livro oferece aos leitores adivinhas mescladas entre versos e cantigas. Em cada adivinha, todos são
estimulados a descobrirem o sentido e o significado de cada palavra.

ISBN 978-85-249-1077-7
24 págs. 23 x 23 cm

Temas: folclore, adivinhas, brincadeiras, palavras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

A ALEGRIA AQUECE AS HORAS
Lenice Gomes

■

Ilustrações: Elma

Esta obra resgata a poesia e a nostalgia das marchinhas carnavalescas, mescladas às brincadeiras circenses. Palhaços,
mágicos, trapezistas, arlequins e colombinas, personagens que povoam a imaginação das pessoas, transformam o
circo e o carnaval em algo simples e espontâneo, que acalenta o coração de crianças de todas as idades.
Temas: folclore, carnaval, poesias
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia
ISBN 978-85-249-1295-5
24 págs. 21 x 28 cm
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JULIETA DE BICICLETA
Liana Leão

■

Ilustrações: Márcia Széliga

Julieta é uma menina habituada a fazer tudo de seu jeito. Ela nunca se engana nem aceita mudanças. Um texto
descontraído e reflexivo que aborda assuntos importantes na relação entre filhos e pais extremamente cuidadosos.
Estes, como forma de proteção, desestimulam as crianças e os jovens a encontrarem o próprio
caminho
e, com
LEITOR
EM PROCESSO
isso, podem desfazer sonhos.
Temas: autonomia, saúde, pais e filhos, mudanças

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN 978-85-249-1078-4
32 págs. 21 x 28 cm

PEDRO COMPRA TUDO (e Aninha dá recados)
Maria de Lourdes Coelho

■

Ilustrações: Silvia Aroeira

Pedro é um menino que compra tudo o que vê, e Aninha é uma consumidora consciente. Os dois vão conscientizar
as crianças e os que vivem à sua volta sobre a problemática do consumismo desnecessário, um estado
perturbador e perigoso que confunde as necessidades materiais com as necessidades emocionais.
Temas: impostos, meio ambiente, consumismo, nota fiscal
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática
ISBN 978-85-249-1490-4
24 págs. 19 x 25,5 cm

CONFUSÃO NO GALINHEIRO o caso dos ovos de ouro
Amir Piedade

■

Ilustrações: Elma

A história da pata que descobre que uma galinha estava divulgando para toda a bicharada que botava ovos de
ouro. Ela fica morta de inveja e, a partir daí, apronta muita confusão, denunciando a corrupção na granja.
ISBN 978-85-249-1204-7
32 págs. 25 x 21 cm

Temas: corrupção, inveja, jornalismo, impostos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Matemática

A CAIXINHA DE NARIZES
Liana Leão

■

Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Márcia Széliga

Um texto divertido, com muitas palavras criadas pela autora, que transcreve a dificuldade de nos aceitarmos como
somos. Os leitores compreenderão as diferenças entre os seres humanos, suas vaidades e a busca (na maioria
das vezes) exagerada pela perfeição.
Temas: inveja, pluralidade cultural, aparências, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1481-2
32 págs. 21 x 28 cm

O LIVRO DAS CASAS
Liana Leão

ISBN 978-85-249-1488-1
32 págs. 25 x 24,5 cm

■

Ilustrações: Guilherme Zamoner

Com uma linguagem extremamente poética, a obra retrata um passeio pela diversidade das casas, das que
aprisionam, das que libertam, das abençoadas por Deus, daqueles que as carregam nas costas, até a casa maior:
o Universo. O texto aborda temas como cidadania, respeito pelo meio ambiente e compaixão pelos sem-casa,
despertando reflexão e senso crítico nos leitores.
Temas: moradias, universo, cidadania, ética
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■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia

LEITOR EM PROCESSO

ALGUÉM VIU A BOLA?
Jonas Ribeiro

■

Ilustrações: André Neves

A narrativa desenrola-se sobre o ponto de vista da bola. Ela está no meio de um jogo. O menino dá um chute forte
nela, que vai subindo... Após passar pelas nuvens, cai no colo do Criador, que não resiste e também joga futebol.
Temas: futebol, amizade, trabalho em equipe, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia
ISBN 978-85-249-0989-4
24 págs. 19 x 25 cm

A MENINA QUE BRINCAVA COM AS PALAVRAS
Fabiano dos Santos Piúba

■

Ilustrações: Daniel Diaz

Ana é uma menina que gosta de brincar com as palavras. Elas escapam das caixinhas coloridas e vão direto para
a cabeça de Ana. Com as palavras, a menina viaja para todos os lugares, incluindo o céu.
Temas: palavras, pluralidade cultural, brincadeiras
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

Ilustração: Janaina Tokitaka

ISBN 978-85-249-1239-9
28 págs. 21 x 28 cm

PNBE/MEC

HISTÓRIAS QUE A MENINA-SERPENTE CONTOU
Ilma Maria Canauna e Fábio Cardoso dos Santos

■

Ilustrações: Tati Móes

Seis histórias sobre costumes e a criação das espécies que habitam o mundo. Segundo a obra, Ecubu, a
menina-serpente, anota o destino de tudo e de todos os seres do mundo, dando origem aos mitos africanos.
Temas: pluralidade cultural, África, mitos e lendas
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1343-3
32 págs. 21 x 28 cm

CATA-VENTO
Sandra Lopes

■

Ilustrações: Jairo Rodrigues

Cata o vento... Cata o tempo... O tempo da poesia. O mundo mágico da infância cantado em delicados versos. A
autora interage com temas como manha, aventura, fantasia, esperança, travessura, brincadeira e tudo o mais que
envolve o universo infantil.
Temas: palavras, poemas, aventuras, imaginação
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1333-4
28 págs. 18 x 24 cm
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MENINAS DIZEM OBRIGADA, MENINOS DIZEM OBRIGADO
Rossana Ramos

■

Ilustrações: Priscila Sanson

Em forma de poesia, cada verso traz alguns conteúdos gramaticais em situações cotidianas, relações sociais, entre
outros, contribuindo para que as crianças se familiarizem com a norma culta da língua portuguesa!
Temas: palavras, português coloquial, norma culta, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

LEITOR EM PROCESSO

ISBN 978-85-249-1388-4
24 págs. 18,5 x 24 cm

CISNE BRANCO

acompanha CD

Marcos Vinícius Lúcio

■

Ilustrações: Mario Barata

No feriado de 7 de setembro, vovô Rocha leva os netos para assistirem a um desfile naval da Marinha do Brasil. As
crianças ouvem, então, os relatos repletos de orgulho e respeito do avô, que serviu à Marinha Brasileira por trinta anos.
ISBN 978-85-249-1461-4
40 págs. 28 x 21 cm

Temas: marinha, Brasil, avós e netos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História

TODA CRIANÇA TEM O DIREITO DE LER O MUNDO
Fabiano dos Santos Piúba

■

Ilustrações: Rafael Limaverde

O conteúdo deste livro ressalta os direitos de leitura das crianças. Não somente de ler, mas de brincar com os
mitos e as lendas, interagir com as ilustrações, criar outros mundos, soltar a imaginação, despertar os sonhos,
compartilhar os textos com pais, professores e amigos, enfim, sentir-se parte do mundo.
Temas: direito das crianças, leitura, livros, biblioteca
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1538-3
32 págs. 16 x 23 cm

O SOL E A TERRA uma história de amor
Amir Piedade

■

Ilustrações: Ana Maria Moura

O Sol apaixona-se pela Terra, mas, quando começam a namorar, o mundo sofre as consequências dessa união. E
agora? A Terra precisa escolher entre o amor do Sol e a proteção do mundo. Porém, como se pode optar quando
o amor está presente? Uma história de amor que conscientizará o leitor sobre as consequências das mudanças
climáticas e da importância da Astronomia.
Temas: amor, astronomia, planetas, meio ambiente

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia

ISBN 978-85-249-1473-7
32 págs. 21 x 28 cm

CONTANDO O HINO NACIONAL
Marcos Vinícius Lúcio

■

Ilustrações: Ana Maria Moura

Em uma pesquisa escolar em família, descobrem-se fatos interessantes sobre a história e o significado das
palavras, dos versos e estrofes de uma das mais belas composições musicais de todos os tempos: o Hino Nacional
brasileiro. À medida que a pesquisa avança, a família encanta-se cada vez mais com a história do Brasil, com o
civismo e com a riqueza da língua portuguesa.
Temas: hino nacional, pátria, amor, família
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ISBN 978-85-249-1531-4
40 págs. 21 x 28 cm

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História
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VIVA EU, VIVA TU, viva o rabo do tatu!
Lenice Gomes

■

Catálogo da Feira de Bolonha ■ Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: André Neves

Viva a poesia que dança com parlendas e demais modalidades de poemas orais. Por meio do resgate de nossa
cultura oral, a autora cria versos que dialogam com conhecidos trava-línguas e brincadeiras cantadas. Música,
sonoridade e desafios brotam das poesias que encantam a infância.
Temas: poesias, oralidade, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1533-8
40 págs. 21 x 28 cm

MADIBA o menino africano

■

Rogério Andrade Barbosa

Ilustrações: Alarcão

Admirado por várias gerações em países do mundo todo, Nelson Mandela é representado nesta obra em várias
fases da vida, com a delicadeza e a força inerentes aos grandes líderes. Este livro relata a origem e a formação
do menino e do homem, que traz na própria história a marca da luta e da perseverança guiadas pelos ideais de
justiça e liberdade.
Temas: biografia, Nelson Mandela, África

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História

ISBN 978-85-249-1821-6
28 págs. 21 x 28 cm

NOSSA BANDEIRA!
Marcos Vinícius Lúcio

■

Ilustrações: Mario Barata

O livro retrata a história da bandeira do Brasil, desde o período de colonização portuguesa até os dias de hoje.
Explica como deve ser hasteada, cuidada e amada por todos os brasileiros. Também explicita os significados dos
brasões das cores e como utilizá-la em solenidades e no dia a dia.
Temas: bandeira nacional, história do Brasil, pátria
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História
ISBN 978-85-249-1697-7
40 págs. 21 x 28 cm

O MUNDO DE CABEÇA PRA BAIXO
Jonas Ribeiro

■

Vendido à Turquia

Ilustrações: Claudia Cascarelli

Como seria um mundo em que as estrelas crescem na terra e as plantas brotam no céu? Se pareceu um tanto
estranho a você, para os leitores parece uma proposta encantadora! Por esse caminho, o personagem Flávio abre
seu coração e compartilha com a mãe suas angústias, dúvidas e tristezas pelas mudanças ocorridas em sua vida
após a separação dos pais.
Temas: saúde, família, divórcio

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História

ISBN 978-85-249-1690-8
32 págs. 21 x 28 cm

ALECRIM DOURADO e outros cheirinhos de amor
Lenice Gomes e Giba Pedroza

■

Ilustrações: Cláudio Martins

Catálogo da Feira de Bolonha ■
Ler e Escrever/SP

Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado é uma tradicional cantiga portuguesa que abre espaço
para várias expressões de amor ingênuo e conquistas do cotidiano da infância representados por meio de
cantigas e poemas.
Temas: cantigas, brincadeiras, amor, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Música
ISBN: 978-85-249-1751-6
32 págs. 21 x 28 cm
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UMA HISTÓRIA HEBRAICA

■

Reconto de Tatiana Belinky

Ilustrações: Nilton Bueno

Reconto que parafraseia a conhecida passagem bíblica da Torre de Babel, do Antigo Testamento, em um momento
de encontro e diálogo entre pai e filho.
Temas: origem das línguas, Bíblia, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Ensino Religioso

LEITOR EM PROCESSO

ISBN 978-85-249-1828-5
24 págs. 21 x 28 cm

A POESIA DAS AVES BRASILEIRAS
Levi Ciobotariu

■

Ilustrações: Ivan Coutinho

Descobrir a diversidade e a beleza das aves que habitam todo o Brasil pode ser uma incrível aventura! É o que nos
propõe este livro, que traduz em poesia toda a riqueza da fauna brasileira, unindo ludicidade e ciência.
Temas: aves, fauna, meio ambiente, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 97-85-249-1973-2
32 págs. 21 x 28 cm

ESTRELAS SÃO PIPOCAS e outras descobertas
Goimar Dantas

■

Vendido à Espanha

Ilustrações: Ana Maria Moura

Você conhece o Sol, a Lua, o vento, as estrelas? Neste livro, a autora apresenta os elementos da natureza,
ressaltando a importância de despertar o interesse pelo conhecimento a partir do olhar das crianças e não dos
conteúdos do universo adulto.
Temas: poesia, astronomia, descobertas
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia
ISBN 978-85-249-2033-2
28 págs. 21 x 28 cm

O BOTÃO MÁGICO
Nelson Gonçalves

■

Ilustrações: Leka

Nelson é um palhaço que andava triste porque não conseguia contar suas histórias. Então, encontra um botão
mágico, que lhe permite vivenciar aventuras, fazer novos amigos e resgatar a alegria perdida.
Temas: sonhos, alegria e tristeza, autoconhecimento, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2143-8
24 págs. 21 x 28 cm

LOBU KU XIBINHU histórias que as crianças me contaram em Cabo Verde
Rogério Andrade Barbosa

■

Ilustrações: Jô Oliveira

Com a ironia e a alegria típicas da cultura rural cabo-verdiana, esta fábula traz as aventuras de um lobo (Ti Lobu)
e seu sobrinho (Xibinhu). Eles vivem divertidas situações, nas quais o sobrinho se safa dos perigos graças a sua
esperteza, enquanto o tio sempre leva a pior.
Catálogo da Feira de Bolonha ■
Temas: aventuras, conto africano, pluralidade cultural, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História
36

ISBN 978-85-249-2051-6
32 págs. 21 x 28 cm

Acervo Básico/FNLIJ
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INSTRUÇÕES PARA CONSTRUIR UMA FLOR
Christina Dias

■

Ilustrações: Semíramis Paterno

Uma biografia poética sobre a vida e a herança deixadas por Gabriel Joaquim dos Santos, artista popular que
construiu a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia (RJ) Nessa obra de arquitetura espontânea, ele usou materiais
recicláveis e restos de construções.
Temas: artesanato, escravidão, pluralidade cultural, vida
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História
ISBN 978-85-249-1957-2
32 págs. 21 x 28 cm

MEL NA BOCA

Catálogo da Feira de Bolonha ■ Vendido a Portugal

Texto e ilustrações: André Neves
Para Tino, passar as férias com o avô é a maior das alegrias. Com o idoso, o garoto aprende a gostar de música, a
cantar, a brincar, a andar descalço. Também descobre o significado de dividir afeto, quando compartilha a atenção do
avô com um pintassilgo. Ele não entende por que o idoso mantém o pássaro engaiolado e decide tomar uma atitude.
Temas: avós e netos, meio ambiente, natureza, amor
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2210-7
48 págs. 23 x 28 cm

MEUS PRIMEIROS PASSOS NAS RUAS E NO TRÂNSITO
Gilson Yoshioka e Myriam Chinalli

■

Ilustrações: Ivan Coutinho

Este livro incentiva os leitores a entrarem em contato com as mais diversas situações do trânsito: obedecer à
sinalização, entender como se comportar nos diferentes veículos (bicicleta, carro, ônibus, metrô, trem, entre outros),
praticar atitudes de gentileza em diferentes meios de transporte (principalmente com as pessoas em condições mais
vulneráveis) e conduzir animais em segurança – atitudes essenciais para cidadãos de todas as idades.
ISBN 978-85-249-2158-2
40 págs. 21 x 28 cm

Temas: trânsito, trabalho e sociedade, respeito, meios de transporte
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia

CADA MACACO COM SEU FILHOTE
Cristina Santos

■

PNLD/Obras complementares

Ilustrações: Ane Mitri

Este livro aborda temas como a convivência com a natureza, o contato com o meio ambiente, a diversidade de espécies,
o respeito pelo habitat. Focaliza onze espécies de primatas e de que modo expressam sentimentos como amor, senso
de responsabilidade, proteção, solidariedade, cuidados com os recém-nascidos e cooperação, entre outros.
ISBN 978-85-249-1307-5
40 págs. 23 x 19 cm

Temas: meio ambiente, saúde, macacos e seu habitat

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

A UNIÃO FAZ A FORÇA a vida das abelhas sociais
Cristina Santos

■

Ilustrações: Leandro Lopes

Logo após o nascimento, as abelhas sociais começam a realizar diferentes tarefas dentro da colmeia. Com poucos
dias de vida, já se aventuram em busca das flores para coletar o néctar e o pólen. Elas devem aprender o caminho
de volta para casa, enfrentando alguns desafios, como a chuva, o vento, o frio e até abelhas maiores.
Temas: abelhas, colmeia, meio ambiente, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2159-9
24 págs. 21 x 28 cm
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AI, AI, ARIRANHA!
Walther Moreira Santos

■

Ilustrações: Thiago Laurentino e Walther Moreira Santos

Quem já ouviu falar no arapaçu-platino? E no veste-amarela? E no tuco-tuco-branco? Nessa poesia, vamos viajar
pelo Brasil em busca desses e outros animais, muitos dos quais em risco de extinção.
ISBN 978-85-249- 2148-3
40 págs. 22 x 21 cm

Temas: bichos, meio ambiente, natureza
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

O BEBEZINHO DA VELHINHA

LEITOR EM PROCESSO

Vendido à China

Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Pode uma velhinha de noventa anos ter um bebezinho? Dona Serafina acha que sim e, com a ajuda do cão
Melzinho, ela cuida de um nenê com o maior xodó possível! O problema é que ninguém nunca o viu, nem sequer
o pegou no colo. Será que ele de fato existe?
Temas: terceira idade, saúde, trabalho e sociedade, amor
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2151-3
32 págs. 21 x 28 cm

A CANTINA DE DONA CALABRESA

Acervo Básico/FNLIJ ■
Vendido à Turquia

Liana Leão ■ Ilustrações: Márcia Széliga
Em uma escola, dona Calabresa é proprietária de uma cantina que vende doces, tortas, pizzas, batatas fritas e
guloseimas em geral. Dona Clara, ao contrário, tem uma cantina repleta de alimentos bem saudáveis: sanduíches
integrais, frutas frescas, saladas, entre outros. Mas os negócios vão muito bem para dona Calabresa e muito mal
para dona Clara – por que será?
Temas: alimentação, saúde, doces, pirâmide alimentar

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

ISBN 978-85-249-2147-6
32 págs. 21 x 28 cm

JARARACA um homem com nome de cobra
Luciana Savaget

■

Ilustrações: Luciano Tasso

Acervo Básico/FNLIJ ■
Catálogo da Feira de Bolonha

Segundo a tradição popular, um homem se tornou “Jararaca” de tão ruim que era – teria um mundaréu de mortes
nas costas. Mas, na realidade, ninguém poderia afirmar com plena certeza quem foi esse personagem, pois ficção
e realidade se misturam em sua história. Somente uma coisa é certa: hoje, ele é considerado santo no Ceará.
Temas: pluralidade cultural, meio ambiente, mal versus bem
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-2204-6
24 págs. 21 x 28 cm

EU PRODUZO MENOS LIXO!
Cristina Santos

■

Ilustrações: Freekje Veld

Grande parte do que compramos tem sua origem em um mesmo ciclo: para sua fabricação, retira-se a matéria-prima da
natureza, que será transformada em algum tipo de produto. Depois de um tempo, o que foi adquirido se torna ultrapassado
ou para de funcionar. Então, descartamos aquilo que, um dia, nos foi útil. Mas será que as pessoas sabem qual é a
quantidade de lixo produzida em suas casas? Será que ele pode ser reciclado? É possível diminuir o ritmo de consumo?
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ISBN 978-85-249-2326-5
40 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, saúde, lixo, reciclagem, consumo
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
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QUANDO A NOITE ENGOLIU O DIA
Flávia Côrtes

ISBN 978-85-249-2187-2
24 págs. 24 x 16 cm

■

Ilustrações: Bruno Dante

Quando a noite vivia aprisionada, o Sol imperava no mundo. Os seres vivos não conseguiam dormir por causa de
tanta claridade. Mas tudo começa a mudar quando um corajoso guerreiro se apaixona pela filha de um poderoso
feiticeiro. Quando pede ao amado para libertar a noite, a jovem se verá obrigada a tomar decisões que afetarão o
destino de todos os seres.
Temas: lenda indígena, pluralidade cultural, dia e noite

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História

A QUASE HISTÓRIA DE “OS TRÊS PORQUINHOS”
Marcos Cezar de Freitas

■

Ilustrações: Júlia Bianchi

Os alunos da professora Corujélia estão em polvorosa com a visita de Elefantberg, um famoso diretor de cinema
que queria produzir um filme na escola. Só que acontece algo bem desagradável: ele não percebe o modo
preconceituoso como trata os alunos na hora de escolher os atores. Isso os deixa tristes e decepcionados. No
entanto, algo inesperado acontece...

ISBN 978-85-249-2495-8
40 págs. 21 x 28 cm

Temas: bullying escolar, amizade, preconceito
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

DEZ HISTÓRIAS DE ONÇA
Marga Moura Egypto

■

Ilustrações: Mirella Spinelli

Incríveis histórias sobre as artimanhas da onça, que tenta de todos os modos enganar os bichos para saboreá-los em uma gostosa refeição. Narrativas conhecidas, narradas em poesia, que demonstram a astúcia do felino.
Temas: lendas, poesias, natureza, animais
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia

Ilustração: Ivan Zigg

ISBN 978-85-249-1962-6
64 págs. 18,5 x 24 cm

UMA PEQUENA HISTÓRIA DE AMOR
Zuleika de Almeida Prado

■

Ilustrações: Mirella Spinelli

Simão e Tica são um casal de saguis que vive feliz e livre na Amazônia. Pulando de galho em galho e alimentando-se
de frutas e insetos, os dois não querem outra vida, mas uma tragédia acontece: Tica é sequestrada por bichos
homens. Ao tentar resgatar a companheira, Simão também acaba preso. Será que o destino do casal apaixonado
é ficar separado para sempre?

ISBN 978-85-249- 2163-6
52 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, natureza, família, amor
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia
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COLEÇÃO NOSSA CAPITAL
Esta coleção é uma composição de livros que registram histórias e particularidades culturais de algumas
capitais
do
LEITOR
EM PROCESSO
Brasil. É possível aprender mais sobre nosso País e seu vasto território, abordando os regionalismos nascidos do encontro
das referências indígenas, africanas, americanas, europeias e asiáticas. Registram ainda os múltiplos conflitos e as
conquistas dos povos da nação, auxiliando famílias e educadores a cultivarem nas crianças o desejo por conhecerem a
própria identidade como brasileiros.
Formato: 25 x 24,5 cm
Temas: pluralidade cultural, meio ambiente, história
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia, História

BELÉM

BELO HORIZONTE

Aniversário: 12 de janeiro

Aniversário: 12 de dezembro

Darcy e Ítalo Flexa Di Paolo

Sérgio Augusto Damaso de Sousa

Ilustrações: Mario Barata

Ilustrações: Mirella Spinelli

cidade das mangueiras

ISBN 978-85-249-1373-0
24 págs.

de arraial a capital

ISBN 978-85-249-1452-2
28 págs.

BOA VISTA

BRASÍLIA

boa de viver

ISBN 978-85-249-1367-9
24 págs.

Aniversário: 9 de julho

de cerrado a capital
da República

Aimberê Freitas

Aniversário: 21 de abril

Ilustrações:

Lucília Garcez

Marco Aurélio R. Oliveira

ISBN 978-85-249-1253-5
24 págs.

CUIABÁ

CURITIBA

Aniversário: 8 de abril

Aniversário: 29 de março

Giseli Dalla Nora e
Pedro Carlos Nogueira Felix

Eduardo Fenianos

centro da América do Sul

ISBN 978-85-249-1755-4
24 págs.
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Ilustrações: Jô Oliveira

Ilustrações: Ric Milk

aqui, muito pinhão

Ilustrações: Márcia Széliga
ISBN 978-85-249-1256-6
24 págs.
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FORTALEZA

GOIÂNIA

de dunas andantes
a cidade banhada de sol

ISBN 978-85-249-1133-0
24 págs.

coração do Brasil
Aniversário: 24 de outubro

Aniversário: 13 de abril

José Mendonça Teles

Flávio Paiva

Ilustrações: Polly Duarte

Ilustrações: Valber Benevides

ISBN 978-85-249-1600-7
24 págs.

MANAUS

NATAL

do Rio Negro, a capital
da floresta

ISBN 978-85-249-0948-1
24 págs.

a noiva do sol
Aniversário: 25 de dezembro

Aniversário: 24 de outubro

Clotilde Tavares

Elson Farias

Ilustrações:
Vicente Vitoriano

Ilustrações: Rodrigo Abrahim

ISBN 978-85-249-1132-3
24 págs.

RECIFE

RIO DE JANEIRO

cidade das pontes, dos rios,
dos poetas e dos carnavais

a cidade maravilhosa
Aniversário: 1o de março

Aniversário: 12 de março

Márcia Noêmia Guimarães

Lenice Gomes e
Hugo Monteiro Ferreira
ISBN 978-85-249-1046-3
24 págs.

Ilustrações: Ana Maria Moura
ISBN 978-85-249-1491-1
24 págs.

Ilustrações: Tati Móes

SALVADOR

SÃO PAULO

Aniversário: 29 de março

Aniversário: 25 de janeiro

Antonietta D’Aguiar Nunes

Amir Piedade

Ilustrações: Mario Barata

Ilustrações: Eduardo Vetillo

a primeira capital do Brasil

ISBN 978-85-249-1276-4
24 págs.

de colina a cidade

ISBN 978-85-249-1486-7
32 págs.

TERESINA

cidade verde
Aniversário de Teresina: 16 de agosto
Iracilde Maria de Moura Fé Lima e
Irlane Gonçalves De Abreu
ISBN 978-85-249-1508-6
24 págs.

Ilustrações: Ribamar Júnior
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Uma fase especial alcançada — a relação com a estrutura da língua já está bastante avançada, e
crianças e jovens podem ser grandes devoradores de livros! O amadurecimento da relação com
a leitura conduz à busca por temas clássicos, assim como novas linguagens e circunstâncias
narrativas — mistérios, suspense, quadrinhos, adaptações e materiais informativos sobre
temas da atualidade são aliados importantes nessa etapa. Além desses pontos, o vínculo de
identidade com alguns gêneros, coleções ou mesmo autores começa a se formar, e há encontros
importantes com textos informativos, que abordam aspectos da cultura humana, história,
questões da contemporaneidade e do dia a dia, despertam o interesse e convidam a ler!

Faixa etária — 11 a 12 anos

Ilustração: Lúcia Hiratsuka

Ensino Fundamental: 6o e 7o Anos
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ZANZIBAR a ilha assombrada
Rogério Andrade Barbosa

■

Ilustrações: Maurício Negro

O irmãozinho do pequeno Suleiman, de Zanzibar, desaparece de repente. Apavorado, ele precisa encontrá-lo antes
dos inimigos: Giningis, os pavorosos mortos-vivos; vibwengos, anõezinhos com força descomunal; chunusis,
temidos fantasmas marinhos; e o terrível Popobawa, monstrengo repugnante.
Temas: pluralidade cultural, África, aventuras, fraternidade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1986-2
32 págs. 21 x 28 cm

A LENDA DO PREGUIÇOSO e outras histórias
Giba Pedroza

■

PNBE/MEC

■ Prefeitura/BH

Ilustrações: Angelo Abu

Quatro narrativas de tradição oral, como “A lenda do preguiçoso”, “Os quatro viajantes e o pedaço do queijo”, “Nos
braços de Santo Antoninho” e “O causo do Bichão”, narradas aqui com graça e ritmo, para falar de temas como a
preguiça, a inveja, a amizade.
Temas: pluralidade cultural, reconto, vaidade, preguiça, gula
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia
ISBN 978-85-249-1822-3
56 págs. 21 x 28 cm

QUANTO MAIS EU REZO, MAIS ASSOMBRAÇÃO APARECE!
Lenice Gomes

■

Ilustrações: Angelo Abu

O livro envolve o leitor com quatro contos de mistérios recolhidos da oralidade, que despertam o medo e a
magia de nosso folclore: “Assombração da Gameleira”; “Cumade Fulozinha”; “O homem que tocou no inferno”;
“Segredo é segredo”.
Temas: pluralidade cultural, sobrenatural, folclore
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História
ISBN 978-85-249-1975-6
40 págs. 21 x 28 cm

ISABEL

Ler e Escrever/SP

Texto e ilustrações: Carolina Vigna-Marú
Uma narrativa surpreendente reapresenta-nos uma das mais importantes e conhecidas personalidades da história
do Brasil: a Princesa Isabel. Pelo livro, somos convidados a estabelecer contato com a mulher que, a além da coragem
demonstrada ao assumir a assinatura da Lei Áurea durante sua regência, foi revolucionária e ousada em suas atitudes.
Temas: história, família imperial, Abolição da Escravatura
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1841-4
36 págs. 21 x 26 cm

O PESCADOR DE HISTÓRIAS
Eraldo Miranda

■

Prefeitura de Atibaia

Ilustrações: Márcia Széliga

O reino fantástico de Livrania é um lugar fascinante, pois tudo nele é colorido e alegre. Um dia, Lete aparece por
lá e rouba as histórias dos livrianos, causando-lhes grande tristeza. Para salvar seu povo, o corajoso Rufos e seus
três pequenos amigos partem em um pequeno barco de papel em busca de novas histórias.
Temas: leitura, biblioteca, imaginação, aventura
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1961-9
48 págs. 21 x 28 cm
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O QUE É CULTURA POPULAR?
Moreira de Acopiara

■

Ilustrações: Luciano Tasso

Escrito em versos na linha do cordel (32 estrofes de seis versos de sete sílabas poéticas), o autor aborda várias
manifestações da cultura popular brasileira, explicando sobre folclore, danças, músicas, artes, enfim, o que forma
o mosaico cultural de nosso País.
Temas: pluralidade cultural, folclore, cultura popular
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN: 978-85-249-1968-8
36 págs. 21 x 28 cm

O MUNDO SECRETO DOS INSETOS
Karlla Patrícia Silva

■

Ilustrações: Agostinho Ornellas

Um livro diferente, que apresenta o mundo desses pequenos seres e desvenda seus maiores mistérios de forma
divertida e apaixonante. Incríveis curiosidades dos insetos com seus formatos diferentes, suas cores fantásticas e
seus estranhos fenômenos de desenvolvimento.
Temas: meio ambiente, insetos, natureza, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2162-9
92 págs. 21 x 28 cm

SEGREDOS DE UMA QUINTA-FEIRA
Texto e ilustrações: Sérgio Meurer
O menino narrador, desenhista de mão cheia e fã de revistas em quadrinhos, conta a aventura vivida pelo irmão
Rafael (Rafa) e por seus amigos que participam de um time de futebol de salão. Nele, a turma vivencia experiências
de lutas, competições e companheirismo.
Temas: saúde, futebol, equipe, vaidade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Educação Física
ISBN 978-85-249-1553-6
88 págs. 16 x 23 cm

A HISTÓRIA DE HERMES
Paulo César Simões-Lopes

Catálogo da Feira de Bolonha

■

Ilustrações: Ane Mitri

Um lobo-marinho aparece em uma praia. Uma menina percebe a situação e o que acontecerá com ele se ficar ali,
por isso envolve todos os esforços para que o animal seja protegido. Uma aventura poética sobre o meio ambiente.
Temas: meio ambiente, lobo-marinho, cidadania
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1956-5
42 págs. 21 x 28 cm

A MENINA INEZITA BARROSO
Assis Ângelo

■

Catálogo da Feira de Bolonha

Ilustrações: Ciro Fernandes

Passeando por um retrato de São Paulo de quase um século atrás, embarcamos na infância da artista, descobrindo
as travessuras típicas de quem se dedica ao cotidiano com paixão e alegria. No percurso, descobrimos grandes
mestres e inspirações que passaram pela vida de Inezita Barroso.
ISBN 978-85-249-1701-1
72 págs. 24 x 24 cm
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Temas: cidadania, música, folclore
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Música, História
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O SEGREDO DA CAVERNA a fábula da TV e da internet
Wagner Bezerra

■

Ilustrações: Silvana de Menezes

Você já imaginou como seria viver em uma caverna? Acordar e dormir todos os dias em uma escuridão profunda?
Oferecendo os saberes do clássico mito da caverna, o autor possibilita a reflexão sobre os dias atuais, principalmente
do uso da televisão e da internet e seus recursos cada vez mais presentes em nossas atitudes e escolhas.
Temas: saúde mental, televisão, internet
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Filosofia
ISBN 978-85-249-1676-2
32 págs. 16 x 23 cm

COMO UM RIO o percurso do menino Cortez
Silmara Rascalha Casadei

■

Ilustrações: Lisie De Lucca

A partir da história do menino José Xavier Cortez, o livro traz um panorama das riquezas do Nordeste, apresentando
o cotidiano rural da região na década de 1930. Com um exemplo de empreendedorismo e persistência, a narrativa
contagia os leitores com a coragem do personagem que supera grandes desafios em seus trabalhos e estudos,
sem deixar de lado suas origens e os valores éticos que trouxe da família.

ISBN 978-85-249-1613-7
40 págs. 21 x 28 cm

Temas: empreendedorismo, pluralidade cultural, biografia, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

O MENINO QUE LEVOU O MAR PARA O AVÔ
Eraldo Miranda

■

Prefeitura de Atibaia

Ilustrações: Nilton Bueno

Acompanhado de seu simpático cachorro, o menino parte em busca do mar. Ele quer que o avô desfrute toda a
beleza e o colorido da imensidão marítima. Ele vive muitas aventuras com seu cachorro, até conseguir chegar à
praia e levar o mar para o avô.
Temas: meio ambiente, mar, amizade, terceira idade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1342-6
48 págs. 21 x 28 cm

CHAPEUZINHO DE COURO
Texto e ilustrações: Agostinho Ornellas
O clássico conto de fadas recontado em uma aventura brasileira, em que gibão, chapéu e botas de couro
acompanham a menina Cícera. Na história, em que os medos são corajosamente enfrentados, a personagem
depara-se com diversos perigos, como sol quente, plantas espinhentas e uma onça faminta!
ISBN 978-85-249-2042-4
52 págs. 25 x 24 cm

Temas: meio ambiente, natureza, caatinga
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

A ILÍADA
Homero

em QUADRINHOS

■

Adaptação de Walter Vetillo

■

Ilustrações: Eduardo Vetillo

Reconto em quadrinhos da famosa Guerra de Troia, provocada pelo rapto da rainha grega Helena (esposa do
lendário rei Menelau) pelo príncipe troiano Páris. O conflito bélico durou mais de dez anos e envolveu deuses e
semideuses da cultura grega, por exemplo, Aquiles.
Temas: Guerra de Troia, pluralidade cultural, amor, vingança
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1680-9
48 págs. 21 x 28 cm
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O GUARANI

em QUADRINHOS

José de Alencar

■

PNBE/MEC

Adaptação de Walter Vetillo

■

Ilustrações: Eduardo Vetillo

Uma história de amor aparentemente impossível entre o índio Peri e a jovem portuguesa Ceci, no período colonial
brasileiro. O clássico de José de Alencar transforma-se aqui em uma envolvente aventura, com a linguagem dinâmica
e envolvente dos quadrinhos, permitindo aos leitores conhecerem mais sobre o próprio país e encantarem-se pelo
roteiro de uma grande obra.

ISBN 978-85-249-1559-8
52 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, pluralidade cultural, Brasil Colônia
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia

PALMARES a luta pela liberdade

PNBE/MEC

em QUADRINHOS

Texto e ilustrações: Eduardo Vetillo
A história dos quilombos registra diversos episódios de coragem e ousadia dos negros na luta por sua dignidade
e liberdade. Zumbi dos Palmares é uma das mais marcantes referências desse percurso. Este livro traz a trajetória
de Zumbi e de sua luta pela liberdade.
Temas: biografia, escravidão, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-1560-4
36 págs. 21 x 28 cm

AS AMAZONAS a conquista do rio-mar pelo capitão

em QUADRINHOS

Francisco Orellana segundo frei Gaspar de Carvajal

Adaptação de Jô Oliveira
História em quadrinhos sobre o espanhol Francisco Orellana, que descobriu o Rio Amazonas e pensou ter
encontrado o mundo mítico das mulheres guerreiras. A história revive a aventura dos corajosos conquistadores
europeus que partiram à América seduzidos e assustados pelo “novo mundo”.

ISBN 978-85-249-1561-1
32 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, pluralidade cultural, aventura
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

A ILHA DO TESOURO
Robert Louis Stevenson

■

Adaptação de Walter Vetillo

■

Ilustrações: Eduardo Vetillo

Reconto de um dos clássicos mais famosos da literatura universal. A narrativa traz a emocionante aventura de
corajosos homens que, inspirados pelo menino Jim Hawpkins, enfrentam motins, fome e lutas em busca de um tesouro
enterrado em uma remota ilha. A trama fascina pela linguagem dinâmica e atual, que até hoje influencia os jovens.
Temas: meio ambiente, navios, aventura
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1562-8
36 págs. 21 x 28 cm

SETE POVOS DAS MISSÕES
Walter Vetillo

■

em QUADRINHOS

Ilustrações: Eduardo Vetillo

Uma aventura que faz um mergulho em um período importante da história do Brasil e do mundo ocidental:
apresenta, em quadrinhos e com estilo atual e acessível, o percurso de conquista e de dissolução das missões
jesuíticas no sul do Brasil.
Temas: pluralidade cultural, ética, missões jesuíticas
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História
ISBN 978-85-249-1891-9
48 págs. 21 x 28 cm
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HANS STADEN um aventureiro no Novo Mundo
Hans Staden

■

em QUADRINHOS

Adaptação e ilustrações de Jô Oliveira

No século XVI, o aventureiro alemão Hans Staden participou de duas expedições ao Brasil. Em sua segunda
viagem, foi feito prisioneiro pelos índios Tupinambá, em Bertioga, que praticavam rituais de antropofagia. Escapou
várias vezes de ser devorado pelos nativos porque fingia ser francês (os franceses eram amigos dos Tupinambá)
e porque chorava muito (o que era considerado sinal de covardia pelos indígenas).

ISBN 978-85-249-2073-8
68 págs. 21 x 28 cm

Temas: pluralidade cultural, antropofagia, cultura indígena
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

A RETIRADA DA LAGUNA
Alfredo D’Escragnolle Taunay

em QUADRINHOS

■

Adaptação e ilustrações de Eduardo Vetillo

Em 1864, o exército paraguaio invadiu a província de Mato Grosso, iniciando um dos conflitos bélicos mais
sangrentos da América do Sul, a Guerra do Paraguai. O governo imperial brasileiro enviou uma expedição de cerca
de três mil soldados, que partiu do Rio de Janeiro para expulsar o invasor. Os militares lutaram na vastidão de um
território quase inexplorado, e centenas deles morreram vítimas de doenças tropicais.

ISBN 978-85-249-2075-2
48 págs. 21 x 28 cm

Temas: meio ambiente, doenças tropicais, Guerra do Paraguai
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História, Geografia

LIBERDADE, AINDA QUE TARDE

em QUADRINHOS

Texto e ilustrações: Eduardo Vetillo
Um sonho de liberdade na época do Brasil Colonial: como livrar o País do domínio português? Quem poderia
participar de uma conjuração? Em quem confiar? Imbuídos de um ideal, um grupo de homens ousados e cheios
de esperança se organizaram, em Vila Rica (MG), para libertar o Brasil de Portugal.
Temas: Inconfidência Mineira, ética, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
ISBN 978-85-249-2074-5
48 págs. 21 x 28 cm

HISTÓRIAS DE QUEM CONTA HISTÓRIAS
Lenice Gomes e Fabiano Moraes (Orgs.)

■

PNBE/MEC

■ Catálogo da Feira de Bolonha
■ Prefeitura/BH

Ilustrações: Ciça Fittipaldi

Coletânea de contos escritos por contadores de histórias do Brasil, de Portugal e do México. Reúne lendas do
continente americano, contos de assombrar e de arrepiar, histórias de fadas e de encantamento e causos de
exemplo e de esperteza.
Temas: pluralidade cultural, assombração, amor, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1612-0
128 págs. 21 x 28 cm

CADA COISA QUE PARECE

Minha Biblioteca/SP

Texto e ilustrações: Sérgio Meurer
Luas e sorrisos, sombras e segredos, lápis e foguetes... Coisas diferentes em um momento e em outro instante
ficam parecidas... Basta olhar sobre cada coisa que parece, para dar início à poesia e ao conhecimento do mundo
por meio da imaginação.
Temas: poesias, imaginação, brincadeiras, valores
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1445-4
44 págs. 21 x 28 cm
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VAMOS PENSAR + UM POUCO?
Mario Sergio Cortella

■

Ilustrações: Mauricio de Sousa

Esse livro convida os leitores a refletirem com mais profundidade sobre temas como as relações sociais, a
afetividade, a cultura da paz, a amizade, o estudo, a responsabilidade, o meio ambiente, enfim, sobre a vida.
Temas: vida, amizade, estudos, pluralidade cultural, ética, cidadania
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Filosofia
ISBN 978-85-249-2653-2
80 págs. 14 x 21 cm

AMORECO
Edson Gabriel Garcia

■

Ilustrações: Kiko Garcia

Já imaginou passar a tarde sob as árvores, escrevendo o diário ou trocando bilhetinhos com a turma? Pois o
livro convida os leitores a se emocionarem com os dilemas de jovens e suas descobertas de sentimentos que
transformam, muitas vezes, amizade em amor.
Temas: adolescência, amor, amizade, cidadania
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1528-4
72 págs. 14 x 19 cm

ABECEDÁRIO DA NATUREZA BRASILEIRA
Cristina Santos

■

Acervo Básico FNLJ

■ Catálogo da Feira de Bolonha

Ilustrações: Freekje Veld

A biodiversidade nacional é apresentada neste livro a partir de cada letra do alfabeto, que revela um animal,
planta ou ambiente. O conteúdo descreve a forma como eles se apresentam e vivem no mundo natural. As lendas
indígenas também nos contam como alguns deles surgiram na natureza.
Temas: natureza brasileira, meio ambiente, fauna e flora
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2161-2
60 págs. 21 x 28 cm

UM POR TODOS, TODOS POR UM a vida em grupo dos mamíferos
Cristina Santos

■

Ilustrações: Leandro Lopes

PNLD/Obras Complementares

Vivendo em grupo, os filhotes desenvolvem as habilidades que serão necessárias para a vida adulta. Vamos
visitar a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense, a caatinga e a Amazônia e conhecer o significado de diversos
comportamentos de alguns dos mamíferos sociais da fauna brasileira.
Temas: mamíferos, comportamento social, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1843-8
24 págs. 21 x 28 cm

VIAJANDO PELO FOLCLORE de norte a sul
Arlette Piai e Maria Júlia Paccini

■

Ilustrações: Roberto Melo

A riqueza e a diversidade do folclore brasileiro estão reunidas nesta obra para oferecerem um panorama por
região das mais diversas manifestações de nossa autêntica cultura. O livro apresenta danças, brincadeiras,
trava-línguas e muitas outras expressões dessa múltipla identidade do imenso território nacional.

ISBN 978-85-249-1615-1
96 págs. 21 x 28 cm
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Temas: folclore, pluralidade cultural, cidadania
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Geografia
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TIA, ME COMPRA UM PASTEL? e outras histórias
Fabia Terni

■

Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Silvana de Menezes

Um espantalho, uma menina que adora rimas, doces de castanha, futebol na areia, garotos que se defendem do
calor pulando no mar, uma garota que só pensa em compras, um rapaz que adora berrar com os outros, uma avó
que chega, meninos e meninas famintos na feira. O livro trata de grupos de crianças que, embora tenham suas
diferenças, respeitam-se e são amigos.

ISBN 978-85-249-1590-1
104 págs. 16 x 23 cm

Temas: amizade, cidadania, solidariedade, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

VOZES DA FLORESTA lendas indígenas

Ler e escrever/SP

Celso Sisto ■ Ilustrações: Mateus Rios
Este livro traz um reconto de quatro lendas dos povos indígenas: “O corpo de Mani”; “O nascimento da noite”; “Lua
branca em céu de prata” (estas de origem tupi) e “Alagadiélali” (de autoria dos índios Cadiuéu). Os textos revelam
não apenas o conteúdo poético e mítico dos índios, mas também a força das representações da natureza de nosso
território-nação

ISBN 978-85-249-1826-1
60 págs. 21 x 28 cm

Temas: pluralidade cultural, lendas, respeito
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

LUCRÉCIA
Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Lucrécia, uma pulguinha cheia de vida, tem o desejo de encontrar sua família, que nunca conheceu. Nada abala
sua fé, e ela parte em uma jornada repleta de obstáculos. Obstinada, traça o próprio caminho, onde passado e
presente se encontram de forma surpreendente.
ISBN 978-85-249-2150-6
48 págs. 23 x 23 cm

Temas: autonomia, coragem, meio ambiente, amizade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

DESCOBRINDO A ARQUEOLOGIA o que os mortos

Vendido à China

podem nos contar sobre a vida?

Sabine Eggers, Luis Pezo Lanfranco e Cecília Petronilho

■

Ilustrações: Alecsandra Fernandes

A partir da tristeza de duas crianças, que sentem a perda de um pequeno jabuti, os leitores mergulham na
sabedoria e na curiosidade do avô e seus netos. Juntos, eles vão descobrir, nas histórias arqueológicas, como os
povos de diferentes épocas e lugares viviam e como eram seus rituais de sepultamento.
Temas: vida e morte, pluralidade cultural, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia

ilustração: Luiz Gesini

ISBN 978-85-249-2164-3
108 págs. 21 x 28 cm
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POEMAS DO JARDIM primeiro catálogo de brincadeiras zoobotânicas poético-ilustradas
Penélope Martins

■

Ilustrações: Tati Móes

Catálogo da Feira de Bolonha ■ Acervo Básico FNLIJ

Saltando sobre o galho, o grilo estrila. Formigas trabalhadeiras passeiam pelos canteiros onde dálias dançam com o
vento. À sombra do jacarandá, sob o céu em tom lilás, canta o sabiá-laranjeira. Mais que um livro, é um caderno de
biologia do pesquisador que visita os parques, contempla a natureza e procura sempre uma nova espécie para explorar.
Temas: poemas, meio ambiente, fauna e flora
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2153-7
48 págs. 16 x 23 cm

LUA ESTRELA BAIÃO a história de um rei
Assis Ângelo

■

IIustrações: Luciano Tasso

Para contar a história de Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do baião (que nasceu em um casebre em Exu [PE], com
a cara redonda de uma lua cheia) dona Mocinha reúne seus netos e bisnetos em sua casa. Ao longo da narrativa,
ela lhes apresenta também peculiaridades da história do Nordeste, que tornam a obra ainda mais fascinante.
Temas: biografia, pluralidade cultural, música
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Música, História, Geografia

Ilustração: André Neves

ISBN 978-85-249-1999-2
88 págs. 24 x 23,5 cm

OS MISTÉRIOS DE ITACUERETABA
Naná Martins

■

Ilustrações: Walter Lara

Em uma noite, a ira de Tupã riscou os céus. Raios e trovões atingiram em cheio as aldeias, que foram engolidas por
crateras. Não houve sobreviventes, porém nem todos desapareceram. Alguns jovens foram petrificados, para que
sua ofensa jamais fosse esquecida. Mas que afronta eles poderiam ter feito para serem merecedores de tal punição?

ISBN 978-85-249-2188-9
24 págs. 21 x 28 cm

Temas: lenda indígena, Vila Velha, amor, traição
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

RECEITA PARA FAZER DRAGÃO
Simone Saueressig

■

Catálogo da Feira de Bolonha ■ Acervo Básico FNLIJ

Ilustrações: Janaina Tokitaka

Sobre uma colina ficava uma casa misteriosa, onde vivia uma mulher mais misteriosa ainda. Quando foi à casa
de Joana pela primeira vez, Tina não podia imaginar o que o estava prestes a descobrir. Bastante habilidosa nas
dobraduras de papel, Joana não se opôs a ensinar sua arte para a menina. Mas coube a Tina descobrir o verdadeiro
segredo oculto em um simples pedaço de papel... O suficiente para mudar a própria vida!
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ISBN 978-85-249-2299-2
84 págs. 21 x 28 cm

Temas: família, saúde, imaginação, amor
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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COLEÇÃO ARTE

Catálogo da Feira de Bolonha

A arte ensinou caminhos formadores e necessários em todos os tempos da humanidade, construindo e transformando nossa
história. Num voo que ergue o olhar do homem acima de seus objetivos vitais e da ordem racional da condição humana, a
arte busca respostas para questões mais íntimas e essenciais da vida, para o sentido da existência e do conhecimento sobre
ela. Esta pequena coleção, construída em forma lúdica e com representações e recriações, introduz o leitor no mundo da arte,
sem necessidade de explicações e orientações técnicas, mas em meio a uma descoberta literária.
Texto e Ilustrações: Denise Rochael
Temas: história da arte, aventura, pluralidade cultural

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia

TESTEMUNHA CALADA
Arte na Pré-História

Quando o ser humano começou,
realmente, a criar arte? Onde a história
da arte deve começar? Escondidas nas
entranhas da terra, as impressionantes
pinturas das cavernas de Altamira, na
Espanha, apresentam-nos imagens
ISBN 978-85-249-2049-3
40 págs.
espantosamente realistas de animais
representados em uma qualidade técnica indiscutível. Embora
tenham sido criadas em condições de vida bastante primitivas,
essas pinturas rupestres imortalizaram a luta pela sobrevivência,
colocando-se assim no mais alto patamar da excelência artística.

DEUSES DE PEDRA

Arte na Grécia Antiga
A arte da Grécia Antiga representa a essência inesgotável de criar, formada pelas
várias culturas que predominavam nas
terras do Mediterrâneo, na Antiguidade. O
que podemos afirmar é que sua pintura
mural e sua belíssima cerâmica decora978-85-249-2045-5
48 págs.
da jamais alcançaram a perfeição formal
e expressiva de suas esculturas, tampouco a importância estrutural de
sua delicada arquitetura. A beleza de seus deuses e de suas construções
em pedra ganhou dimensões canônicas na história da arte.

UMA ARTE PARA SEMPRE
Arte no Egito Antigo

Os egípcios antigos tinham uma
preocupação com o culto dos mortos.
Os túmulos egípcios, revestidos de
hieróglifos e imagens simbólicas,
investiam em uma vida eternamente
feliz para os privilegiados merecedores
ISBN 978-85-249-2046-2
44 págs.
de tais regalias, em absoluto para o
poderoso faraó. À serenidade do seu conceito de morte, juntou-se
uma espécie de julgamento, além de sua surpreendente capacidade
de trabalho e planejamento, expressa tão magnificamente na
qualidade técnica de sua arquitetura e de sua arte.

ENTRE O CÉU E O INFERNO
Arte na Idade Média

A Arte Medieval é habitada por anjos
e demônios, por um mundo invisível
no qual todos acreditavam e temiam.
Para as pessoas que viveram naqueles
tempos, essas imagens, em sua maioria,
eram presentes oferecidos a Deus e
ISBN 978-85-249-2047-9
48 págs.
aos santos, para louvá-los e obter em
troca favores e indulgências. Sua arte lhes servia para orientá-los na
sua meditação devota, mas, principalmente, para celebrar o poder
absoluto de seu Deus, dando-lhe visibilidade e justificando sua glória.

UMA COR ENTRE A LUZ E A SOMBRA Arte na Renascença
O Renascimento foi um movimento cultural com uma força transformadora tão expressiva, que marcou o fim
da Idade Média e começo da Idade Moderna. Apenas em três breves séculos revolucionou o pensamento e
o comportamento europeu, abrindo novos e definitivos rumos para toda humanidade. A pintura descobriu a
perspectiva e a composição, e assim a forma ganhou profundidade e volume que lhes permitiu uma ilusão de
espaço real nunca antes representada. O Renascimento criou uma produção artística tão magnífica, que seus
grandes mestres se tornaram sinônimos de perfeição na história da arte.
ISBN 978-85-249-2048-6
44 págs.
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COLEÇÃO ‘TÁ SABENDO?
Inspiradora para alunos e professores, a coleção apresenta caminhos de aprendizagem que reinventam o carisma dos
mestres da escola, propondo um grupo de estudos que se aprofunda em temas importantíssimos para a nossa sociedade,
como o sentido da História e da Filosofia para sabermos quem somos, ou ainda, os caminhos para a construção da paz.
Com uma linguagem dinâmica e jovial, os livros dialogam de perto com os alunos, trazem referências a fontes na internet,
nas artes (como músicas ou filmes), buscam sempre orientar as descobertas e os anseios típicos da adolescência e auxiliam
pais e educadores no despertar da cidadania e da responsabilidade por si e pelo outro.
Coordenação: Mario Sergio Cortella e Silmara Rascalha Casadei

O QUE É A PERGUNTA?
Mario Sergio Cortella e Silmara
Rascalha Casadei ■
Ilustrações: Rodrigo Abrahim

ISBN 978-85-249-1443-0
56 págs. 16 x 23 cm

Encantado pela própria curiosidade,
com a ajuda do amigo filósofo, o “menino” conduz o leitor pelas trilhas do
pensamento de grandes filósofos, e, ao
mesmo tempo, os instiga a construir as
próprias respostas, trilhando o caminho
do conhecimento com leveza e alegria!

Temas: questionamentos, conhecimento, pluralidade cultural, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia, Filosofia

DESENVOLVIMENTO
HUMANO? E EU COM ISSO?
Katia Gonçalves Mori e Silmara
Rascalha Casadei ■
Ilustrações: Joubert José Lancha
Com a inspiração do Espaço Paideia,
idealizado pelo encontro entre o filósofo
Joaquim e o menino João Augusto, o
grupo de estudantes inquieta-se para
ISBN 978-85-249-2100-1
64 págs. 16 x 23 cm
compreender mais sobre o Índice de
Desenvolvimento Humano, refletindo sobre a atuação de cada um
em prol de um mundo melhor.
Temas: demografia, democracia, pluralidade cultural, meio ambiente,
trabalho e sociedade
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia

QUAL A HISTÓRIA
DA HISTÓRIA?
Lílian Lisboa Miranda e Silmara
Rascalha Casadei ■
Ilustrações: Tati Móes
Como um verdadeiro passeio no tempo, as aventuras da turma da escola
seguem em suas grandes descobertas.
Instigados pela irrequieta Maria Clara,
ISBN 978-85-249-1566-6
88 págs. 16 x 23 cm
os alunos mergulham nas conversas
com uma historiadora, para compreender, de forma descontraída,
o sentido da História, seu surgimento como ciência, e alguns dos
principais marcos dos períodos da Antiguidade, do Medieval, da Modernidade e dos dias atuais...
Temas: história, pluralidade cultural, idades: Antiga, Média, Moderna
e Contemporânea
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia

COMO SE CONSTRÓI A PAZ?
Luis Henrique Beust e Silmara
Rascalha Casadei ■
Ilustrações: Claudia Cascarelli e
Marco Antonio Godoy
A partir de uma situação vivida no cotidiano escolar, a trama vivenciada pelos
jovens da escola aproxima as reflexões sobre a Paz Mundial sob as mais
ISBN 978-85-249-1532-1
96 págs. 16 x 23 cm
diversas perspectivas. Com o auxílio
de mestres, a obra apresenta as origens de grandes ou pequenos
conflitos, ampliando o conhecimento de questões polêmicas e delicadas, como a religião ou as diferenças étnicas.
Temas: guerra, paz, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História, Geografia
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A CHATA DAQUELA GORDA
Regina Drummond

■

Ilustrações: Salmo Dansa

Sentir-se diferente é sempre muito difícil... Para Simone, que era vista como gorda e chata por todos (e, principalmente,
por ela mesma!), o mundo parecia cinza e sem graça – fazendo que ela cada vez mais mergulhasse na comida...
O livro é uma oportunidade para aprendermos mais sobre coragem, força de vontade, disciplina e cooperação.
Temas: ansiedade, alimentação, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1468-3
32 págs. 16 x 23 cm

VOZES DO SERTÃO
Lenice Gomes (Org.)

Catálogo da Feira de Bolonha

■

Ilustrações: Rui de Oliveira

Histórias contadas no sertão, em cordel e em prosa, que encantam por seus mistérios e crendices: “O homem que
queria enganar a morte”; “Comadre Mocinha e fogo-corredor”; “A flor de mandacaru”; “A dama fantasma da lagoa”;
“A lenda do bode berrador”; “Reconto que passa, passa o conto que já contei”; “O tesouro enterrado no terreiro”;
“Chora lua, chora lua”.
Temas: folclore, pluralidade cultural, imaginação

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN 978-85-249-2160-5
100 págs. 21 x 28 cm

QUEM MEXEU NA MINHA BAGUNÇA?
Celi Piernikarz e Marilucia Ramiro Gonçalves
A busca pela organização como qualidade de vida, tão necessária aos adolescentes, não é mais uma utopia. O
estilo direto e atraente com que este livro aborda o tema proporciona mudanças significativas nos hábitos dos
pré-adolescentes, com inquestionável melhora do desempenho escolar.
Temas: adolescência, organização, saúde, escolar, família
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-2502-3
80 págs. 16 x 23 cm

A BELA ADORMECIDA
Álvares de Azevedo

■

Ilustrações: Rui de Oliveira

A partir da poesia do autor romântico Álvares de Azevedo, que traduziu em palavras seu medo diante do amor e da
morte, Rui de Oliveira, com a beleza e o requinte de suas ilustrações, dá vida a uma Bela Adormecida que encanta
todos os que a contemplam.

Ilustração: Mirela Spinelli

ISBN 978-85-249-2533-7
40 págs. 23 x 28 cm

Temas: amor, pluralidade cultural, poesia
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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POEIRA DAS ESTRELAS
Clara Haddad

■

Ilustrações: Anabela Dias

A pequena Mariana tem um grande sonho: chegar até o céu. Ela sabe que isso não é fácil, mas procura o auxílio
das fadas, que lhe explicam várias formas de conseguir seu intento. Mas a menina precisa de ajuda, pois, sozinha,
será difícil. E agora?
ISBN 978-85-249-2625-9
24 págs. 22,5 x 22,5 cm

Temas: lendas, pluralidade cultural, aventura
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

VAMOS PENSAR UM POUCO? lições ilustradas com a Turma da Mônica
Mario Sergio Cortella

■ Ilustrações: Mauricio de Sousa

Selecionado Leiturinha

Vamos pensar um pouco? No mundo, cada pessoa tem uma função; mas não basta ser apenas um. Pensamos
melhor quando estamos em grupo, e, melhor ainda, acompanhados da Turma da Mônica, que nos anima a
pensarmos com mais empenho e criatividade.
Temas: pluralidade cultural, ética, meio ambiente, cidadania
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Filosofia
ISBN 978-85-249-2548-1
80 págs. 14 x 21 cm

MARAVILHOSOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM
Nelson Albissú

■ Ilustrações: Walter Lara

Quem nunca se emocionou com o beijo apaixonado entre a Branca de Neve e o Príncipe Encantado? Ou se
revoltou com as meias-irmãs invejosas da Cinderela? Quem não se admirou com o honesto rei que obriga a filha
a cumprir com a palavra dada a um pobre sapo? Como não se compadecer com o casal de irmãos que sofrem
horrores nas mãos da madrasta e da bruxa má? Esses e outros contos são apresentados neste livro, para trabalhar
sentimentos como amor, piedade, respeito e honra.
ISBN 978-85-249-2537-5
112 págs. 21 x 28 cm

Temas: contos de fadas, valores, pluralidade cultural

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

MARANGATU dois mitos Guarani
Brígido Ibanhes

■

Ilustrações: Márcia Széliga

O livro traz as lendas de “Jasy Jatere, o filho da Lua”, em que é narrada a origem do Saci-Pererê no folclore brasileiro;
e “Kyvy Mirim, o curumim Pombero e o pé de tarumã”, representação da essência Guarani e seus extraordinários
poderes, a força vital que se move pelas emoções, apaixona-se, morre por amor e, da terra, renasce como árvore.
Temas: meio ambiente, pluralidade cultural, lendas indígenas, povo Guarani
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia
ISBN 978-85-249-2189-6
52 págs. 21 x 28 cm

COTA, MARICOTA E COTINHA as três velhinhas
Texto e ilustrações: Silvana de Menezes
Três velhinhas moram juntas e são inseparáveis. Um dia, descobrem um chá que lhes dá a força da juventude.
Animadas, elas não contam seu segredo para ninguém, e cada uma vai a um lugar diferente e vive novas
experiências. Mas, nesse momento, descobrem a solidão. O que teria acontecido?
Temas: terceira idade, amizade, solidão, união
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Ciências Naturais
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ISBN 978-85-249-1205-4
32 págs. 16 x 23 cm

LEITOR FLUENTE

LEITOR CRÍTICO
Nesta etapa, já se vai além do conteúdo específico de um livro – aqui, o leitor é capaz de
fazer correlações com outras obras e conteúdos, firmar reflexões e opiniões sobre o que
se apresenta, sejam conteúdos informativos, sejam artístico-literários. Quando se
alcança essa fase, já se observa um protagonismo na vivência de leitura, em que se
conhecem temas, autores, linguagens, enfim, os elementos de conexão com o livro
e que justificam as escolhas autônomas das obras. Aos poucos, o texto ganha mais
espaço, e as ilustrações aparecem em pontos específicos da publicação, dialogando
esteticamente com o conteúdo e estimulando o leitor à leitura crítica.

Faixa etária – a partir de 13 anos
Ensino Fundamental – 8o e 9o Anos
Ensino Médio
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CAMINHO PARA VER ESTRELAS − LANÇAMENTO
Lúcia Teixeira

■

Ilustrações: Delone

A narrativa tem início em uma cidade do Brasil, mas poderia ocorrer em qualquer lugar do mundo. Um dia, todos
os jovens do local acordam infectados por uma misteriosa doença. Com isso, perdem a capacidade de imaginar,
de sonhar, de criar e de acreditar neles mesmos. Será que eles conseguirão sobreviver e recuperar a imaginação
e a criatividade para ultrapassar os limites da condição humana?

ISBN 978-85-249-2715-7
136 págs. 16 x 23 cm

Temas: pluralidade cultural, mídias sociais, solidão, amor
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Música

O CASO DOS FALCÕES-PEREGRINOS – LANÇAMENTO
Severino Rodrigues
Os falcões-peregrinos são uma quadrilha de roubos que volta a atacar depois de muitos anos. É a chance de
o delegado Maurício descobrir a verdadeira identidade do líder. Mas a única pista leva a um dos radialistas da
Veneza FM. Para desvendar esse mistério, o delegado conta com a preciosa ajuda dos adolescentes Viktor e Agnes.
Temas: memória, família, criminalidade, Saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia
ISBN 978-85-249-2746-1
240 págs. 13,5 x 21 cm

MISTÉRIO EM VERDEJANTES
Severino Rodrigues

■

Ilustrações: Rubem Filho

Um estranho mistério ronda a cidade de Verdejantes. O que está acontecendo com as árvores centenárias? Por que as
folhas estão desaparecendo? Além de vivenciarem os conflitos típicos da adolescência, Tales e sua turma aventuram-se
na descoberta do autor desses atentados. Só não faziam ideia de que um dos amigos também estivesse envolvido…
Temas: aventura, primeiro amor, natureza, meio ambiente
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2415-6
152 págs. 14 x 21 cm

SEQUESTRO EM URBANA
Severino Rodrigues

■

Ilustrações: Robson Araújo

O sequestro do jovem Renato, filho do proprietário de um grande jornal, abala toda a cidade. Pedro, seu melhor amigo,
decide encontrar o raptor e acaba por descobrir que a família de Renato estava mais desestruturada do que imaginava.
O rapaz também observa o clima de inimizades na redação do jornal, e, com a ajuda do primo Alex, enumera três
suspeitos: um jornalista cultural, o editor do caderno de esportes e uma jovem apresentadora de telejornal.
ISBN 978-85-249-2138-4
120 págs. 14 x 21 cm

Temas: aventura, pluralidade cultural, violência

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN 978-85-249-2138-4
120 págs. 14 x 21 cm

LEONARDO DESDE VINCI
Nilson Moulin e Rubens Matuck

PNBE/MEC

■

■

Prêmio Melhor Livro para Criança/FNLIJ

Ilustrações: Rubens Matuck

Para desvendar os segredos de Leonardo da Vinci, o livro convida os leitores a uma viagem pelos lugares em que
viveu o renomado artista. Oferece um passeio pela vida do pintor, inventor, cientista, apontando suas origens e
contextualizando a riqueza cultural e material a sua volta.
Temas: biografia, pluralidade cultural, arte, invenções
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, Música, História, Geografia
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ISBN 978-85-249-0859-0
96 págs. 21 x 28 cm
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ESCAMAS

Catálogo da Feira de Bolonha

■ Minha Biblioteca/SP

Texto e ilustrações: Janaina Tokitaka
Certo dia, Marina encontra uma caixa de papelão empoeirada contendo pertences antigos de sua mãe. Em seu
interior, há fragmentos de cartas, um colar de pérolas e um livro de contos de fada. A partir desta descoberta,
estranhas mudanças começam a acontecer com ela. Ao entrar em contato com a água do mar, Marina começa a
desenvolver características próprias de animais aquáticos.
Temas: cartas, amor, meio ambiente, vida nos mares

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN: 978-85-249-2157-5
68 págs. 21 x 28 cm

CORAÇÕES, CARAS E BEIJOS
Sandra Pina

■

Vendido à Espanha

Ilustrações: João Caré

Em meio às emoções de um jogo de vôlei, muitas aventuras acontecem na vida de Natália, Raissa e da recém-chegada Sofia! As descobertas da adolescência, como o primeiro beijo, o namoro e o romantismo, transformações
para meninos e meninas, envolvem os leitores que passam pelas mesmas experiências e sonhos.
Temas: namoro, amizade, pluralidade cultural
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1969-5
108 págs. 16 x 23 cm

AS ASAS DO BURRO DE EINSTEIN memórias de um sobrevivente do bullying
Marcos Cezar de Freitas

■

Ilustrações: Rodrigo Abrahim

Uma viagem pelas memórias de um sobrevivente de bullying, trilhada pelo protagonista ao longo de sua juventude,
conduz-nos por caminhos de dor e descoberta, coragem e superação. Um texto que dialoga com franqueza,
identificando os ganhos e danos, que as experiências causam em nossa vida. O livro vai além desse delicado tema
para abordar sobre a escuta ao outro e a si mesmo.
Temas: bullying, ética, saúde, eu e o outro

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

ISBN 978-85-249-1758-5
80 págs. 14 x 21 cm

QUANTO VALE UMA VIDA?
Edson Gabriel Garcia

■

Ilustrações: João Caré

Por quanto tempo conseguimos suportar um sofrimento em silêncio? A história de Mariana chama a atenção
para a importância do diálogo e da proximidade entre pais e filhos, irmãos e irmãs, e o papel fundamental que
pessoas próximas podem exercer em momentos difíceis, em que sentimentos como o medo surgem com tanta
força que paralisam...

ISBN 978-85-249-1752-3
96 págs. 16 x 23 cm

Temas: bullying, família, respeito, eu e o outro, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

SEMENTE ANTIBULLYING
Nelson Albissú

■

Ilustrações: Marlette Menezes

No famoso colégio Supremo, um novo aluno provoca interesse nas meninas e intolerância nos meninos.
Bastante dedicado aos estudos, ele se sobressai entre os estudantes, e isso se torna um grande problema, com
a perversidade que começa na troca de mensagens on-line até chegar à violência física e psicológica.
Temas: bullying, família, diferenças sociais, amizade, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-1753-0
160 págs. 14 x 21 cm
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Vendido à Espanha

AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES

■

Ler e escrever/SP

Nelson Albissú ■ Ilustrações: Rodrigo Abrahim
Com uma lábia sem tamanho, Pedro Malasartes sai pelo mundo tirando vantagem de todos os que aparecem em seu
caminho. Este reconto traz clareza e poesia às aventuras desse típico personagem da cultura popular que instigam
nossa imaginação, além de promover uma reflexão sobre atitudes e preconceitos que temos em relação aos demais.
Temas: oralidade, pluralidade cultural, cultura popular
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
ISBN 978-85-249-1504-8
88 págs. 14 x 21 cm

OS 12 TRABALHOS DE HÉRCULES
Marco Haurélio

■

Ilustrações: Luciano Tasso

Obrigado a servir ao rei Euristeu, Hércules precisa realizar doze trabalhos, nos quais se valerá, além de força
prodigiosa, da astúcia e do auxílio de diversos deuses e heróis. Recontada em cordel e em cores, a lenda do herói
grego ganha uma interpretação inusitada, também pelas surpreendentes ilustrações. Assim, a incrível jornada de
Hércules encanta e fascina os leitores.
Temas: mitologia, cordel, pluralidade cultural

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História

ISBN 978-85-249-2043-1
64 págs. 21 x 28 cm

SEMPRE POR PERTO
Anna Claudia Ramos

■

Ilustrações: Antonio Gil Neto

Este livro traz a história de Clara, que se revela em flashback, mas guiada pela importância das descobertas e
de sentimentos ao longo da vida. Com extrema sensibilidade, a autora apresenta um percurso de polêmicas e
preconceitos, em que a família surge como um elo primordial durante o percurso da descoberta da sexualidade e
da elaboração das escolhas referentes a ela.

ISBN 978-85-249-1194-1
80 págs. 14 x 21 cm

Temas: amor, orientação sexual, saúde, ética
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

A FLOR DA PELE uma história de amor urbano e pós-moderno
Edson Gabriel Garcia e Antonio Gil Neto

■

Ilustrações: Antonio Gil Neto

Quem já se encantou pela ideia de escrever um diário, que guardasse angústias e sofrimentos, descobertas e
desilusões do primeiro grande amor? O estilo do autor mescla, com maestria, a estrutura do diário com a do
bilhete, do e-mail e de cartões-postais, permitindo que os leitores resgatem e revivam seus sentimentos mais
íntimos. Afinal, quem não tem a flor da pele marcada pelas cicatrizes da vida?
Temas: amor, amizade, leitura

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

ISBN 978-85-249-1176-7
72 págs. 16 x 23 cm

CONTOS DE MISTÉRIO & ASSOMBROS
Nelson Albissú

■

PNBE/MEC

■

Minha Biblioteca/SP

Ilustrações: Mirella Spinelli

Composto por 33 histórias selecionadas, ouvidas pelo autor na infância, e outras tantas recolhidas em suas
andanças pelos mais distantes cantos do Brasil. Alguns desses textos remontam séculos e vieram de outros
continentes. Outras são urbanas. São contos de mistérios e assombros. E, por mais estranho que pareça, muitos
deles possuem certa dose de humor e poesia.
Temas: humor, aventura, mistério, pluralidade cultural
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ISBN 978-85-249-1870-4
120 págs. 16 x 23 cm

■

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes
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88 HISTÓRIAS: CONTOS E MINICONTOS

Minha Biblioteca/SP

Severino Rodrigues
Esses contos e minicontos trazem diferentes desejos, sonhos, pontos de vista e o modo de viver das pessoas.
Histórias que emocionam, surpreendendo e divertindo os leitores em cada página.
Temas: vida, amizade, amor, ética, cidadania, pluralidade cultural, sonhos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Sociologia
ISBN 978-85-249-2683-9
128 págs. 16 x 23 cm

CIÇO NA GUERRA DOS REBELDES
Flávio Paiva

■

Ilustrações: Angelo Abu

Ciço nem desconfiava da aventura que seria sua vida quando teve a visão da copa de um pé de juazeiro, na qual,
no lugar de juás, enxergou muitos rostos de olhares desesperançados. Aceitou o chamado dos desvalidos e, em
nome de Deus, enfrentou o papa, abençoou Lampião e fundou uma cidade fora do comum. Com isso, tornou-se
mito da cultura insurgente de um povo que pegou nas armas e abraçou a fé para conquistar o próprio destino.

ISBN 978-85-249-2184-1
96 págs. 16 x 23 cm

Temas: fé, cangaço, pluralidade cultural, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

CÔMICOS COTIDIANOS
Nelson Albissú

■

Catálogo da Feira de Bolonha

Ilustrações: Silvana de Menezes

Ao explorar o cotidiano do cidadão comum, o autor cativa os leitores em 38 narrativas sobre nossas pequenezas
de cada dia. Como não se divertir com a história da idosa, que de vítima passa a algoz, em “Assalto inesperado”,
ou não rir com o relato do motorista, em “O aniversário do Banha”, que ultrapassa os limites do bom senso ao
convencer um guarda a ajudá-lo a empurrar seu carro em situação irregular? Como não se sensibilizar com o
garotinho, na crônica “Solidão”, que busca na polícia e nos bombeiros uma companhia para brincar?
ISBN 978-85-249-2297-8
192 págs. 14 x 21 cm

Temas: humor, amor, pluralidade cultural, diversidade

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

QUATRO HISTÓRIAS DE DESEJOS
Anna Claudia Ramos

■

Ilustrações: Vivian Lobenwein

Ao decidirem ir na contramão de um comportamento preestabelecido e recusarem propostas consideradas “normais”
por boa parte da turma do colégio, Mel, Bê, Maria Júlia e Rodrigo fazem a diferença. Nesse relato, os quatro jovens
compartilham com os leitores pensamentos, inseguranças, alegrias, tristezas, ideais, sonhos e poemas.
Temas: ética, sexualidade, respeito às diferenças, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2295-4
68 págs. 16 x 23 cm

DICIONÁRIO DE CITAÇÕES as mais belas palavras para jovens leitores
Daniel Belucci Contro
Esta incomparável compilação, mais que um dicionário de citações, é uma instigante reunião de grandes
pensamentos e pensadores da humanidade. Frases que falam de valores caros à sociedade, como amizade,
trabalho, honra, vida, amor e muitos outros temas.
Temas: pluralidade cultural, ética, valores, pensamentos
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, História
ISBN 978-85-249-2509-2
120 págs. 16 x 23 cm
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ANACRÔNICAS E QUASE INVENTADAS – LANÇAMENTO
Anderson Novello
Com leveza e bom humor, trinta e cinco crônicas falam sobre as intermináveis filas nos bancos; as senhas, as
lembrancas de uma tia querida, uma aula de zumba, um café na esquina, um domingo sozinho ou com a família,
uma ligação de telemarketing, uma viagem, um infarto e sobre amigos.
Temas: pluralidade cultural, cidadania, amizade, infarto
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais
ISBN 978-85-249-2736-2
136 págs. 13, 5 x 21 cm

CABELOS DE FOGO, OLHOS DE ÁGUA

PNBE/MEC

Angela Leite e Lino de Albergaria ■ Ilustrações: Mariângela Haddad
Mais um ano começa na escola, e a novidade no 6o Ano B é uma menina com jeito de nerd – olhos cor de água
atrás dos óculos – e, pior ainda, chamada Letícia Bárbara. É claro que Tonhão – cabelos de fogo e o bom geral da
turma – vai declará-la inimiga, principalmente por ela ter se atrevido a sentar-se em sua carteira logo no primeiro
dia de aula. A partir daí, a sala divide-se em duas facções, em uma guerra mortal!

ISBN 978-85-249-1196-5
96 págs. 21 x 28 cm

Temas: primeiro amor, diferenças, amizade, escola
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências Naturais

MEMÓRIAS DE UM MENINO QUE SE TORNOU ESTRANGEIRO
Marcos Cezar de Freitas

■

PNBE/MEC

Ilustrações: Joubert José Lancha

Três países em guerra e uma família tentando sobreviver. Os horrores do conflito vistos pelo olhar de um menino
que sonha com um mundo de paz para estudar, crescer e ser feliz, mesmo com sua escola destruída.
Temas: pluralidade cultural, saúde, democracia, ditadura

■ Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História

ISBN 978-85-249-1270-2
80 págs. 14 x 21 cm

NIRTUS
Hugo Monteiro Ferreira

■

Ilustrações: Carolina Vigna

Este livro faz uma crítica aos padrões deterministas de nossa sociedade e, ao mesmo tempo, um alerta: qual é
nosso objetivo quando limitamos os sentimentos mais sublimes? O livro reflete sobre o amor e sobre a liberdade,
sobre a morte e sobre a esperança, sobre a paz e sobre o conflito, sobre a resposta e sobre a dúvida. O personagem
nunca está convencido de nada. Para ele, há sempre incertezas pairando sobre verdades absolutas.

ISBN 978-85-249-2535-1
32 págs. 16 x 23 cm

Temas: pluralidade cultural, liberdade, desenvolvimento pessoal
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes

NA CONTRAMÃO DA VIDA
Maria da Glória Cardia de Castro

■

Ilustrações: Joubert José Lancha

Para Lia, a experiência da juventude acarretou as mais profundas experiências e riscos: sexo, drogas, gravidez
inesperada – caminhos que, ao beirar a morte, fizeram da força pela vida a maior riqueza. Após conhecer a dor, a
solidão e o abandono dos amigos no fundo do poço, ela encontra forças para superar as dificuldades.
Temas: gravidez na adolescência, drogas, más companhias, saúde
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Geografia, História
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ISBN 978-85-249-1864-3
72 págs. 14 x 21 cm
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A indicação de faixa etária e segmento escolar é apenas sugestão. O professor que conhece o
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deles, é que pode indicar o livro mais apropriado.
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