
CARO LEITOR!    
É com grande alegria que apresentamos o novo catálogo da 

Editora Espiral. Para compor esta variada seleção de títulos, contamos com 

a força criativa de profissionais comprometidos com uma produção literária de 

qualidade, gente que acredita no poder da leitura e da educação como essenciais para a 

formação do ser humano.

Nossa missão é reconhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira e promover a leitura e a 

educação como instrumentos de acesso ao conhecimento e à cidadania. Para tanto, investimos 

em autores e ilustradores tanto novos como consagrados, buscando revelar múltiplos olhares e uma 

literatura em sintonia com as diversas tradições e identidades étnico-culturais.

Nossas coleções didáticas e paradidáticas, ofertadas desde a pré-escola até o ciclo do EJA – Educação de 

Jovens e Adultos, estão organizadas com base em abordagens modernas e interativas. São publicações que 

integram conteúdos digitais e audiovisuais e que auxiliam na formação de cidadãos autônomos e conscientes 

de que é possível contribuir para a preservação do planeta e para a construção de um mundo melhor.

Ao dialogar com o mundo de modo criativo, nossos títulos infantojuvenis integram variadas 

expressões artísticas, linguagens e gêneros literários, e contemplam leitores em suas diferentes 

fases de aquisição da leitura.

Valorizando o professor como potencial mediador de leituras e saberes, nossos conteúdos 

educacionais fundamentam propostas para tornar a prática em sala de aula 

enriquecedora e repleta de possibilidades, o que favorece a socialização entre 

os protagonistas desse processo de aprendizagem. Assim, almejamos a 

criação de pontes entre a leitura e a vida.
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Composta por três livros didáticos de iniciação musical, essa Coleção é voltada para crianças 
em suas diferentes fases de construção do conhecimento. Abrange desde os ciclos iniciais da 

Educação Infantil ao 1o_ ano do Ensino Fundamental, compreendendo a faixa etária de 2 a 7 anos, 
para os seguintes níveis de competência leitora: pré-leitores, leitores iniciantes e leitores em 

processo, além de atender crianças cegas e com baixa visão. 

Destaques da Coleção 
• Cada kit Cantar e Brincar é composto por: 1 Livro 

do Aluno + CD com áudios e faixas musicais.
• O guia de atividades do educador inclui partituras e 

propostas criativas para a execução de cada aula.
• Material de apoio no final do Livro do Aluno 

contendo exercícios e explicações ilustradas 
para a confecção de instrumentos reciclados e  
brinquedos sonoros.

• Cada livro dessa coleção didática musical apresenta 
em média 24 elementos para apreciação das 
crianças, entre cantigas de roda, canções populares 
e composições autorais inéditas.

• Esse repertório é distribuído seguindo os diversos 
temas e habilidades musicais a serem trabalhados 
em cada aula.

CaNTaR 
e BRiNCaR
CaNTaR 

e BRiNCaR

CLAUDIA LINS
e

JANEO AMORIM 1
LIVRO
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CANTAR E BRINCAR 1 
COD: FP 0019

Claudia Lins e Janeo Amorim

35×25,5 cm  | 48 páginas  |  Brochura
ISBN: 978-85-9462-001-9
Pré-leitores, creche e maternais, crianças 
de 2 a 3 anos.

CANTAR E BRINCAR 2
COD: FP 0026

Claudia Lins e Janeo Amorim

35×25,5 cm  | 48 páginas  |  Brochura
ISBN: 978-85-9462-002-6
Pré-leitores e leitores iniciantes, classes 
dos maternais e jardins, crianças de 3 a 
5 anos.

CANTAR E BRINCAR  3 
COD: FP 0033

Claudia Lins e Janeo Amorim

35×25,5 cm  | 48 páginas  |  Brochura
ISBN: 978-85-9462-003-3
Leitores iniciantes ou em processo, 
classes dos jardins, alfabetização e 1o_ 
ano, crianças de 5 a 7 anos.

Por meio de jogos, dinâmicas de corpo e movimento, brincadeiras musicais, cantigas 
de roda e canções, os autores propõem vivências espontâneas, que permitem a 
apreciação e a interpretação de um repertório variado, contemplando composições 
clássicas e populares e diferentes rimas e arranjos musicais.

Cantar e Brincar – Livro do 
Aluno em 3 volumes 

CADA LIVRO DO 
ALUNO CONTÉM UM CD 

COM ATIVIDADES SONORAS 
E FAIXAS MUSICAIS PARA QUE 

CRIANÇAS, EDUCADORES E 
FAMÍLIAS POSSAM VIVENCIAR A 

MÚSICA EM SUAS MÚLTIPLAS 
POSSIBILIDADES. 

CaNTaR 
e BRiNCaR
CaNTaR 

e BRiNCaR

CLAUDIA LINS
e

JANEO AMORIM 2
LIVRO

CaNTaR 
e BRiNCaR
CaNTaR 

e BRiNCaR

CLAUDIA LINS
e

JANEO AMORIM 3
LIVRO
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Contando com atividades relacionadas aos títulos que 
acompanham o projeto, essa Coleção incentiva a criança a 
exercitar o pensamento lógico e a interpretar histórias de 
maneira interativa e dinâmica.
As atividades escritas desse projeto têm como ponto de 
partida a leitura, e foram abordadas as seguintes áreas do 
conhecimento:
• Movimento: atividades que desenvolvem a 

coordenação motora grossa e fina;
• Linguagem oral e escrita: contos, músicas e letras;
• Matemática: alguns conceitos matemáticos e    

posição, ordenação e quantidade.

A Coleção Ouvir, Sentir e Aprender foi concebida com o objetivo de inserir 
as crianças desde bem pequenas no mundo imaginário da leitura, para que, 

através dele sintam, aprendam e desenvolvam habilidades.

 
Verônica Oliveira  

é recifense e apaixonada 

pela educação, graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA) e pós-graduada 

em Pedagogia Empresarial pela Faculdade 

Frassinetti do Recife (FAFIRE). Atuou como 

professora da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Atualmente, além de concretizar um 

grande sonho, que é escrever, trabalha como 

assessora pedagógica realizando palestras, 

formações e capacitações nas redes 

privada e pública dos estados de 

Pernambuco e Alagoas.

 
Ruth Reis  

é recifense, licenciada em 

Pedagogia pela Funesco (Fundação 

de Ensino Superior de Olinda – PE) e pós-

graduada em Psicopedagogia Institucional. 

Atuou como coordenadora pedagógica da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. É autora das 

obras: Coleção Folhinhas que falam – Educação 

Infantil, Coleção Pequenos Cidadãos – Educação 

Infantil, A semente que frutifica – a esposa 

segundo o coração de Deus. Atualmente 

presta serviços de Assessoria Pedagógica 

em escolas e editoras, ministra palestras 

e capacitações pedagógicas nas 

redes pública e privada.
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VOLUME 1 – 3 ANOS
COD: EI 3996

Verônica Oliveira e Ruth Reis

20,5×27,5 cm  |  48 páginas  |  Brochura
Indicação: 3 a 5 anos
ISBN: 978-85-68133-99-6
Temas principais: Meio ambiente, ética, 
pluralidade cultural e valores humanos.

VOLUME 2 – 4 ANOS
COD: EI 0231

Verônica Oliveira e Ruth Reis

20,5×27,5 cm  |  Brochura
Indicação: 3 a 5 anos
ISBN: 978-85-9462-023-1
Temas principais: Meio ambiente, ética, 
pluralidade cultural e valores humanos.

VOLUME 3 – 5 ANOS
COD: EI 0248

Verônica Oliveira e Ruth Reis

20,5×27,5 cm  |  Brochura
Indicação: 3 a 5 anos
ISBN: 978-85-9462-024-8
Temas principais: Meio ambiente, ética, 
pluralidade cultural e valores humanos.

1ª PROVA
(11) 2093-3539

25/07/2016   OS_T64_OUVIR_SENTIR_L1_P1

NO CIRCO TODOS TRABALHAM JUNTOS, MAS CADA UM TEM 
UMA PROFISSÃO.

PINTE BEM COLORIDA A PROFISSÃO DE TINO E LINO.

DATA:  /  /

D  S  T  Q  Q  S  S

A T I V I D A D E

23

27

1ª PROVA
(11) 2093-3539

25/07/2016   OS_T64_OUVIR_SENTIR_L1_P1

O PASSARINHO PIA. PIU… PIU! PIU… PIU!

USANDO GIZ DE CERA VERMELHO , CIRCULE O PASSARINHO 
QUE ESTÁ EM CIMA DA ÁRVORE. DEPOIS FAÇA UM X  NO 
PASSARINHO QUE ESTÁ EMBAIXO DA ÁRVORE.

DATA:  /  /

D  S  T  Q  Q  S  S

A T I V I D A D E

5

ILUSTRAR PASSARINHO EM 
CIMA DA ÁRVORE E OUTRO 

EM BAIXO

8
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A Coleção Amigos do Planeta destina-se a crianças 
da Educação Infantil e é organizada com base em 
uma abordagem moderna. Ela busca a formação 

de cidadãos conscientes que, com autonomia 
e comportamento coletivo, contribuam para a 

preservação do planeta e para a construção de um 
mundo melhor.

Destaques da Coleção:
• Conteúdos apresentados de forma 

integrada, favorecendo abordagens 
interdisciplinares.

• Linguagem clara e objetiva para facilitar a 
compreensão das crianças.

• Ilustrações artísticas e técnicas adequadas 
para a faixa etária.

• Exercícios e atividades que promovem 
sistematicamente a interatividade.

• Manual do Professor com respostas e 
orientações metodológicas.

COLEÇÃO AMIGOS DO

PLANETAPLANETA

EDIÇÃO  
REFORMULADA
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A seleção de conteúdos da Coleção proporciona situações de aprendizagem em 
que a criança:
• desenvolve padrões de convivência e valores de relacionamento que favorecem 

a vida em sociedade;
• inicia o contato com estruturas fundamentais da alfabetização linguística;
• passa a dominar conceitos matemáticos básicos sobre formas, números e 

medidas;
• desenvolve conceitos e habilidades que favorecem a preservação ambiental.

59

DO QUE VOCÊ BRINCA NA HORA DO RECREIO?

FAÇA UM X NA CENA DA BRINCADEIRA DE QUE VOCÊ MAIS GOSTA.

Educador(a): Ajude as crianças na realização da atividade.

86

COLE LIXA NO CASCO DA TARTARUGA.
Educador(a): Ajude as crianças na realização da atividade. Comente como vive a tartaruga.

25

EM CASA TENHO UM ARMÁRIO COM VÁRIOS BRINQUEDOS, E VOCÊ?  

FAÇA UM X NOS BRINQUEDOS IGUAIS.
Educador(a): Ajude as crianças na realização 
da atividade.

X

X
X

X

13

CONSEGUIU DESCOBRIR?

OBSERVE A IMAGEM AO LADO E 

CIRCULE O ANIMAL QUE GANHEI.

QUEM SOU EU?

TENHO QUATRO PATAS.

DUAS ORELHAS.

UM RABO.

TENHO O CORPO COBERTO 

DE PELOS.

SOU MELHOR AMIGO DO 

HOMEM.

NO MEU ANIVERSÁRIO GANHEI UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Educador(a): Apresente aos alunos outras adivinhas. 
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ACOMPANHAM 
A COLEÇÃO:

• Diário da Criança.
• Livro da Família.

• Manual do Professor.
• CD com cantigas infantis, 

encartado no  
Manual do Professor.

2 ANOS

COD: EI  3026

Rose Elaine Sgroglia Machado 
32×23 cm | 256 páginas | Espiral

Indicação: 2 anos
ISBN: 978-85-68133-02-6
Os aspectos sociais são trabalhados nessa faixa etária por meio da integração da criança 
ao grupo. O trabalho com a identidade e o autoconhecimento tem como objetivo criar 
condições para a vida em grupo e para a compreensão da diversidade.

3 ANOS

COD: EI  3033

Rose Elaine Sgroglia Machado 
32×23 cm | 304 páginas | Espiral

Indicação: 3 anos 
ISBN: 978-85-68133-03-3
A criança acompanha o texto escrito a partir da leitura do professor e interage com 
imagens em páginas coloridas, o que resulta em um ambiente de aprendizagem no qual 
se destaca a interatividade. Os temas do livro retratam o cotidiano das crianças dessa 
idade, especialmente em relação à família, à casa e à escola.

4 ANOS

COD: EI  3040

Rose Elaine Sgroglia Machado 
20,5×27,5 cm | 376 páginas | Espiral

Indicação: 4 anos
ISBN: 978-85-68133-04-0
Nessa etapa, a Coleção propõe as primeiras sistematizações motrizes que darão base 
aos primeiros traços da escrita, bem como o trabalho com as dimensões geométricas, a 
funcionalidade dos espaços e a organização social.
Os espaços da escola e da casa constituem o universo da criança e, portanto, são explorados 
para o desenvolvimento de sua aprendizagem.

5 ANOS

COD: EI  3057

Rose Elaine Sgroglia Machado 
20,5×27,5 cm | 400 páginas  |  Espiral

Indicação: 5 anos
ISBN: 978-85-68133-05-7
Nesse volume, iniciam-se os trabalhos orais e escritos que objetivam a compreensão das 
estruturas silábicas e da junção das palavras. A Coleção pretende que as crianças dessa 
idade tenham todas as aptidões necessárias à etapa seguinte da alfabetização linguística 
e matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Fabricado por

OS520038_AMIGOS_PLANETA_CAPA_CD_2ANOS_P1.indd   1 15/03/18   09:13
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FAMÍLIA E A ESCOLA

Este material é um instrumento que amplia o conhecimento 
da família e orienta como agir de maneira eficaz para o 
desenvolvimento intelectual, social e emocional de suas crianças 
com temas que vão desde a Educação Infantil até a importância 
do elogio para o desenvolvimento da criança, de um jeito 
simples e descomplicado.

As autoras!

Fabiana Selys, pedagoga com especialização em 
Psicopedagogia. Atuou como coordenadora pedagógica na 
rede particular de ensino e assessora pedagógica em algumas 
editoras. Autora da coleção “Folhinhas que falam”.

Verônica Oliveira, pedagoga especialista em Pedagogia 
empresarial. Atuou como professora de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I e como coordenadora pedagógica em 
escolas da rede privada de Recife. Atualmente, atua como 
assessora pedagógica na Editora Espiral  e é uma apaixonada 
pela arte de educar!

COD: LJ 0545 

Vêronica Oliveira e Fabiana Selys

24×18 cm  |  48 páginas  |  Grampo
Indicação: para família
ISBN: 978-85 -94620-54-5

O livro da Família e o 
Diario acompanham 
as coleções infantis, 

e também podem 
ser adquiridos 

separadamente.
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A Coleção Ampliando Saber, 
direcionada aos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental, 

tem como respaldo teóricos 
Piaget, Vygotsky, Wallon, entre 

outros, que apresentam um 
caminho pedagógico centrado 
no aluno como agente vivo da 

aprendizagem.

A Coleção fundamenta-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, no que diz respeito 
à Língua Portuguesa, trabalha a “língua oral e escrita e análise e reflexão sobre a Língua”. 
No tocante à Matemática, os blocos trabalhados são grandezas e medidas, espaço e forma, 
números e operações e tratamento de informação.

1o_ ANO
COD: FP 1230 / COD: FP 1216

Port: Gertrudes Glair Caldas Lopes | Mat: 
Maria Vilma Zuchini Zanini

21×28 cm  
Port: 294 páginas | Espiral
Mat: 288 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-123-0  
 Mat: 978-85-8029-121-6
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

Fundamentada nos quatro pilares da Educação da 
UNESCO e nos PCN, essa Coleção propõe não só o 
aprendizado do conteúdo, mas a formação de um 

cidadão crítico. 

De acordo com:
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O material foi elaborado também de acordo com os quatro pilares da Educação da UNESCO (2008), 
a saber: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer.  
Todo conteúdo e toda boa prática pedagógica devem, insistentemente, ter no horizonte a 
formação desse sujeito que, bem formado, atua com criticidade e exerce, assim, a sua cidadania.

2o_ ANO
COD: FP 1209 / COD: FP 1285

Port: Gertrudes Glair Caldas Lopes  
Mat: Maria Vilma Zuchini Zanini

21×28 cm  
Port: 282 páginas | Espiral 
Mat: 282 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-120-9  
 Mat: 978-85-8029-128-5
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

3o_ ANO
COD: FP 1247 / COD: FP 1254

Port: Gertrudes Glair Caldas Lopes 
Mat: Maria Vilma Zuchini Zanini

21×28 cm  
Port: 276 páginas | Espiral
Mat: 288 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-124-7  
 Mat: 978-85-8029-125-4
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

4o_ ANO
COD: FP 1346 / COD: FP 1261

Port: Gertrudes Glair Caldas Lopes 
Mat: Maria Vilma Zuchini Zanini

21×28 cm  
Port: 276 páginas | Espiral  
Mat: 306 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-134-6  
 Mat: 978-85-8029-126-1
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

5o_ ANO
COD: FP 1278 / COD: FP 1223

Port: Gertrudes Glair Caldas Lopes 
Mat: Maria Vilma Zuchini Zanini

21×28 cm  
Port: 286 páginas | Espiral  
Mat: 330 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-127-8  
 Mat: 978-85-8029-122-3
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

Composição do material: livro anual, sendo: 1o_, 2o_, 3o_, 4o_, 5o_, 6o_, 7o_, 8o_ e 9o_ anos 
Áreas do conhecimento: Língua Portuguesa e Matemática

DIDÁTICOS  |  15



Material do Professor: 
Plano anual de ensino, por disciplina, com objetivos, conteúdos, procedimentos e 
critérios de avaliação. 
Orientações gerais: embasamento teórico, trechos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). 
Orientações específicas: roteiro de esclarecimento do material e orientações 
metodológicas: objetivos, conteúdos e estratégias. 
Livro do Aluno e Manual do Professor.

6o_ ANO
COD: FP 1315 / COD: FP 1377

Port: Josana Maria Palmieri  
Mat: Sandra Maira Zen Zacarias

21×28 cm  
Port: 228 páginas | Espiral 
Mat: 330 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-131-5  
 Mat: 978-85-8029-137-7
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

7o_ ANO
COD: FP 1360 / COD: FP 1339

Port: Josana Maria Palmieri  
Mat: Sandra Maira Zen Zacarias

21×28 cm  
Port: 252 páginas | Espiral 
Mat: 184 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-136-0  
 Mat: 978-85-8029-133-9
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

8o_ ANO
COD: FP 1322 / COD: FP 1292

Port: Josana Maria Palmieri  
Mat: Sandra Maira Zen Zacarias

21×28 cm  
Port: 244 páginas | Espiral 
Mat: 214 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-132-2  
 Mat: 978-85-8029-129-2
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

9o_ ANO
COD: FP 1308 / COD: FP 1353

Port: Josana Maria Palmieri  
Mat: Sandra Maira Zen Zacarias

21×28 cm  
Port: 266 páginas | Espiral 
Mat: 224 páginas | Espiral
ISBN: Port: 978-85-8029-130-8  
 Mat: 978-85-8029-135-3
Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática
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Aprender a ler e escrever é um processo que 
se prolonga por toda a vida. Há uma forte 
correlação entre o convívio com textos e as 
possibilidades de sucesso na construção de 
conhecimentos sobre a língua escrita.
O poema “A casa e seu dono” auxilia o aluno a 
ler e a apreciar o texto, apoiando-se nas rimas 
e em sua memorização, levando-o à auto-
afirmação e a novas leituras.
Por meio do ícone “Dialogando com o texto”, 
o aluno desenvolve a capacidade de participar 
de situações de intercâmbio oral, respondendo 
às perguntas e estabelecendo conexões com 
os seus conhecimentos prévios.

A atividade possibilita ao aluno reconhecer 
frações em diversas representações, como 
partes de um inteiro, relação entre conjuntos, 
razão entre medidas. Historicamente, as 
frações surgiram por causa das necessidades 
de medidas. Uma das ideias de fração é a 
relação parte-todo, na qual uma unidade ou 
um inteiro (todo) é dividido em partes iguais. 
Essa unidade pode ser uma figura ou um 
número. A atividade permite a manipulação 
concreta de uma situação com frações, levando 
o aluno a perceber que, com uma folha de 
sulfite, pode-se obter duas metades e que duas 
metades formam um inteiro, ou seja, o todo.

O ícone “O autor é você” fornece ao aluno a 
oportunidade de desenvolver as habilidades 
de leitura para compreender o texto lido e, 
assim, produzir um final coerente para ele, 
incentivando-o a utilizar a escrita para traduzir 
o que pensa, sabe e sente.

Através de atividades experimentais, os 
alunos trabalham as diversas aplicações da 
Geometria de figuras planas, em um ambiente 
construtivista e colaborativo do conhecimento.
Os alunos poderão visualizar e interagir, 
aumentando a percepção espacial e o 
raciocínio lógico geométrico das figuras planas 
trabalhadas em sala de aula, contextualizando, 
assim, a realidade de muitos alunos.

O aluno construirá conceitos sobre os 
“Produtos notáveis”, por meio de atividades 
de áreas de superfícies planas, o que facilitará 
a transição da linguagem geométrica para a 
linguagem algébrica.
Isso possibilita que os alunos consigam abstrair 
os conceitos matemáticos envolvidos, e 
desenvolvam, assim, um importante processo 
na aprendizagem. Facilita a observação e 
análise, o raciocínio lógico, crítico e científico, 
agregando valores sobre o tema trabalhado.

Pode-se avaliar a habilidade de o aluno ler, analisar 
e interpretar informações e dados em tabelas e 
gráficos por meio de situações- 
-problema contextualizadas.
A organização de dados em tabelas relaciona- 
-se ao processo mental de classificação, que
consiste em separar um grupo de elementos de 
acordo com atributos, propriedades, semelhanças 
ou diferenças entre eles.
Atividades com gráficos favorecem a classificação, 
a contagem e a comparação. Para responder à 
pergunta “Que fruta foi a preferida?”, é necessário 
que os alunos entendam que foi feita uma coleta 
e os dados foram organizados na tabela. O 
objetivo da representação por meio do gráfico 
é possibilitar uma visualização das quantidades 
expressas na tabela.
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EJA TRABALHABILIDADE

Unindo a expertise pedagógica de acadêmicos do INVAR com a experiência de um corpo 
editorial de primeira linha da Espiral Editora, foi criada a Coleção EJA – Trabalho e cidadania, 
cuja meta é tornar essa modalidade de ensino capaz de atender ao anseio de seus alunos e 
professores, em um discurso fácil e flexível que integra o mundo das ciências com o mundo 
do trabalho.
Nas últimas décadas, o Brasil tem sofrido pressão internacional no que concerne ao grande 
número de analfabetos absolutos e funcionais entre jovens e adultos com idades de 15 anos 
em diante. O governo brasileiro firmou um pacto com as Nações Unidas com o objetivo 
de reduzir, até o ano de 2020, esse alto índice para 4% da mesma população. Porém, 
recentemente o próprio governo afirmou que o cumprimento da meta não será viável e 
que programas vinham sendo desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Haveria grandes 
reduções de custos para o livro didático, e a responsabilização pela modalidade de ensino de 
jovens e adultos passaria a ser dos Munícipios e dos Estados, como determina a LDB 9394/96. 
Assim, a necessidade de repensar o oferecimento da Educação de Jovens e Adultos – EJA é 
exclusiva das unidades federativas e seus municípios.

A EDITORA ESPIRAL e o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 
VALE DO RIBEIRA – INVAR decidem se unir para a construção de um 
material didático capaz de atender à demanda que resultará em uma 

nova realidade para nosso país.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA – INVAR

O INVAR é uma organização constituída por docentes 
das diversas áreas do conhecimento e sua missão é 
produzir, implementar e fomentar conhecimento e 
conteúdos bem como desenvolver pesquisas e cursos 
que possam, à luz das necessidades da sociedade 
brasileira, atender a uma demanda crescente por 
educação e qualif icação profissional nos diversos 
campos do mercado produtivo. Tendo como 

parâmetro as exigências das novas tecnologias e a 
certeza de que o desenvolvimento social é resultado 
do investimento – pessoal/individual e social/
coletivo – em educação de qualidade, o INVAR se 
propõe institucionalmente a instrumentalizar seus 
alunos e parceiros para que possam identif icar 
e desenvolver seus conhecimentos, habilidades 
e competências e adequá-los à realidade do 

mercado. Desta forma, o INVAR acredita que é 
possível participar ativamente das transformações 
e mudanças vivenciadas a cada dia na sociedade 
brasileira e no mundo, pois o papel primordial 
das organizações sociais voltadas à educação e à 
cidadania é promover e estimular a produção e a 
apropriação das ciências e das tecnologias pelo 
cidadão.

Prof. Ms. Douglas Aparecido Sakumoto

Presidente do INVAR, consultor especializado em  

Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação/Unesco.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Além da dedicação destinada ao material didático dos alunos, a Editora Espiral e o INVAR, experientes no desenvolvimento de programa de formação 
continuada para docentes e técnicos da área da educação, com a contribuição de consultores experientes no desenvolvimento de programas de alfabetização, 
resolveram estruturar o livro de formação para alfabetizadores. Para isso, concentrou-se nas competências profissionais do docente/alfabetizador de jovens e 
adultos.

PROGRAMA DE  
FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES 

COD: EJ  3248

Cleber Silvestre Leoncio e  
Douglas Aparecido Sakumoto

20,5×27,5 cm  |  136 páginas  |  Brochura
ISBN: 978-85-68133-24-8
Proposta pedagógica que possibilite o desenvolvimento da identidade 
de todos os envolvidos com o processo de alfabetização de jovens 
e adultos, apresentando questões metodológicas (planejamento 
pedagógico, manejo de técnicas de ensino, relacionamento educador-
aluno e métodos de avaliação) e de conteúdo (temas importantes para 
uma proposta pedagógica de alfabetização) a ela pertinentes. Contempla 
a dinâmica do funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado e as 
diversas  metodologias do AJA, para o desenvolvimento de conceitos de 
alfabetização, letramento e matemática.

COLEÇÃO PROAJA Esta proposta tem como principal foco a integração dos 
conteúdos básico da educação do primeiro segmento com o 
mundo do trabalho. Para isso, os cadernos de alfabetização 

e dos outros anos (1o_ ao 5o_) estão todos integrados com o 
Caderno da Trabalhabilidade.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
TRABALHABILIDADE

Desenvolvido para atender a um programa de alfabetização de jovens e adultos – AJA,  o material busca tratar 
o letramento na Língua Portuguesa e na Matemática de forma pratica e com bases na experiência de vida. Esse 
conteúdo obtém a linguagem própria para o desenvolvimento da alfabetização de adultos nas competências 
pessoais dos alunos. Trabalhamos para resgatar a experiência de nossos profissionais no Programa Brasil 
Alfabetizado do Ministério da Educação para construir um material didático capaz de responder a essa necessidade.
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LIVROS DO NÚCLEO COMUM INTEGRADO À TRABALHABILIDADE

Destinadas aos primeiros anos do Ensino Fundamental, a Coleção conta com 
um volume inédito de alfabetização (Volume 1), que integra alfabetização 
linguística e alfabetização matemática em torno de gêneros e esferas variados 
de atividade humana; um volume para o 2o_ e 3o_ anos (Volume 2); e um volume 
para o 4o_ e 5o_ anos (Volume 3). Estes últimos trazem uma ampla atualização de 
conteúdos, apresentando uma proposta multi e interdisciplinar, baseada em 
eixos temáticos relativos a tópicos emergentes no debate público e importantes 
para a consolidação da escolarização.
A coleção possibilita que estudantes jovens e adultos transitem com autonomia 
no mundo da escrita, experienciando diversas práticas de letramento. Os temas 
e atividades propostos, partindo do que os alunos já conhecem, favorecem a 
apropriação de novos saberes, a crítica e o debate. As propostas, informações 
e orientações didáticas possibilitam que os educadores ampliem seus 
conhecimentos e enriqueçam suas práticas educativas. 
Como complementos, a Coleção traz os livros do mundo da trabalhabilidade 
e os de qualificação profissional. Essa integração tem como objetivo buscar 
saídas para um currículo atraente para o público da EJA, que, desmotivado 
com os atuais currículos oferecidos pelas instituições de ensino, acabam por 
abandonar sua trajetória educacional. Toda a Coleção observa a questão da 
evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos com um olhar muito profundo, 
trabalhando todos os conteúdos dentro de uma problematização que abrange 
os conhecimentos básicos e o mundo do trabalho.

1O SEGMENTO DA EJA EDUCAÇÃO DE  
JOVENS E ADULTOS

LIVRO 1 – ALFABETIZAÇÃO 
LIVRO 2 – 2_o E 3_o ANOS 
LIVRO 3 – 4_o E 5_o ANOS

 
Amanda Liberato e Cristiane Pinholi Gregorin

 LIVRO DE TRABALHABILIDADE

COD: EJ  3231

Cleber Silvestre Leoncio  
e Douglas Aparecido Sakumoto

20,5×27,5 cm  |  256 páginas  |  
Brochura
ISBN: 978-85-68133-23-1

Esse livro tem como objetivo ampliar 
a qualificação do trabalhador-aluno 
da EJA, Ciclo I, uma vez que se trata 
de um curso voltado a oferecer 
propostas e projetos que ampliarão 
as possibilidades de inclusão social, 
intelectual e digital de quem deseja 
se qualificar cada vez mais.

DIÁRIO DO CIDADÃO

COD: EJ  3255

Gerson Fernandes

15x21 cm  |  182 páginas  |  Brochura
ISBN: 978-85-68133-25-5

A organização é uma qualidade essencial 
para que qualquer tipo de atividade chegue 
a bons resultados. Ela permite que a pessoa, 
se necessário, possa melhorar ou corrigir 
seu projeto, chegando a um bom termo.
Pensando nisso, essa agenda possibilitará 
ao aluno a organização das suas atividades 
cotidianas. Nela, ele encontrará espaço para 
registro, dia a dia, das atividades do ano.
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ARTE – INGLÊS – LÍNGUA PORTUGUESA – 6O_ , 7O_, 8O_, 9O_ ANOS

 
Cleber Silvestre Leoncio e Douglas Aparecido Sakumoto

CIÊNCIAS – MATEMÁTICA – 6O_ , 7O_, 8O_, 9O_ ANOS

 
Cleber Silvestre Leoncio e Douglas Aparecido Sakumoto

GEOGRAFIA – HISTÓRIA – TRABALHO – 6O_ , 7O_, 8O_, 9O_ ANOS

 
Cleber Silvestre Leoncio e Douglas Aparecido Sakumoto

LIVROS DO NÚCLEO COMUM INTEGRADO AO 
MUNDO DO TRABALHO
A Coleção traz todas as disciplinas do chamado núcleo comum, da EJA, como 
Matemática, Português, Arte e outras que fazem parte do currículo básico.  
O propósito metodológico é a problematização, transversalidade, 
interdisciplinaridade, socialização e integralização com o mundo do trabalho.

EJA – O mundo do trabalho e as ciências em 
um discurso aberto e flexível para o aluno da 

EJA, com foco na contemporaneidade social e a 
trabalhabilidade.

2O SEGMENTO DA EJA EDUCAÇÃO DE  
JOVENS E ADULTOS
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COLEÇÃO PROQUALI

PROPOSTA DO PROQUALI – PRIMEIRO SEGMENTO DA EJA

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA À 
EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS

Certos de que é necessária uma proposta capaz de tornar a 
Educação de Jovens e Adultos atraente e eficaz para responder 
às necessidades imediatas de seus alunos, o Ministério da 
Educação e toda a sociedade acadêmica vêm buscando um 
modelo de ensino capaz de reduzir o alto índice de evasão na 
EJA. Assim, s Editora Espiral e os profissionais do INVAR, em 
parceria com outros acadêmicos, desenvolveram um material 
didático que une a necessidade do mercado produtivo à 

formação acadêmica do público da EJA. A proposta da Coleção, 
portanto, é atender aos princípios do PROQUALI – um programa 
proposto pelo MEC que tem na qualificação básica sua principal 
saída para despertar a vontade do público da EJA em dar 
continuidade à vida educacional.
Esses são cadernos de qualificação profissional básica em 
diversas áreas do trabalho integrados com a formação 
acadêmica do público da EJA.

EDUCAÇÃO DE  
JOVENS E ADULTOS

Cadernos de Qualificação Profissional Básica
• Curso de Gesseiro
• Curso de Corte e Costura

• Curso de Açougueiro
• Curso de Porteiro
• Curso de Ajudante de Cozinha

• Curso de Camareiro
• Curso de Encanador
• Curso de Garçom

• Curso de Copeiro
• Curso de Cuidador de idosos
• Curso de Técnicas de Pesca
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PROPOSTA DO PROQUALI – SEGUNDO SEGMENTO DA EJA

Cadernos de Qualificação Profissional Básica
• Curso de Eletricista Residencial
• Curso de Eletricista de Automóveis
• Curso de Atendimento e Recepção
• Curso de Padeiro
• Curso de Operador de Caixa

• Curso de Técnicas de Vendas
• Curso de Soldador
• Curso de Assistente Administrativo
• Curso de Almoxarife
• Curso de Agente de Saúde
• Curso de Operador de Editoração Eletrônica

• Curso de Recreador
• Curso de Refrigeração
• Curso de Manutenção de Computador
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ATIVIDADES PARA 
AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

COD: FP  3958

Carla Yared

17×24 cm | 144 páginas | Brochura 
ISBN: 978-85-68133-95-8
Tema principal: Atividades para 
aulas de Língua Portuguesa do 6o_ 
ao 9o_ ano
Interdisciplinaridade: Arte

Esse livro tem por objetivo 
principal auxiliar o professor 
na aplicação de diversas 
atividades enriquecedoras junto 
a seus alunos. Bem orientadas 
e executadas, elas tornarão 
a abordagem dos conteúdos 
curriculares mais fácil e 
estimulante.
Alguns tópicos abordados: 
organização de seminário ou 
expressão oral; leitura dramática; 
construção de uma prosa literária; 
texto argumentativo;  
júri simulado; reportagem; e tira 
de quadrinhos.

ATIVIDADES  
PARA AULAS DE 
CIÊNCIAS

COD: FP  3866

Luciana Ribeiro Guimarães

17×24 cm | 112 páginas | Brochura
ISBN: 978-85-68133-86-6
Tema principal: Atividades para 
aulas de Ciências do 6o_ ao 9o_ ano
Interdisciplinaridade: Língua 
Portuguesa

Aprender a ensinar Ciências é 
um desafio e, ao mesmo tempo, 
uma atividade importante 
e necessária. A partir desse 
princípio, a obra aborda: 
trabalho em grupo; organização 
de seminário ou exposição 
oral; análise de filmes no 
ensino de Ciências; atividades 
experimentais; elaboração 
de relatórios; trabalho com 
mapas conceituais; projeto de 
pesquisa; exposição de Ciências; 
e embalagens resolvendo 
problemas.

ATIVIDADES  
PARA AULAS DE 
ARTE

COD: FP  3965

Carlos Eduardo Povinha et. al

17×24 cm | 128 páginas | Brochura
ISBN: 978-85-68133-96-5
Tema principal: Atividades para 
aulas de Artes do 6o_ ao 9o_ ano
Interdisciplinaridade: Língua 
Portuguesa

Essa obra toma por base os eixos 
curriculares propostos pelos PCN 
para o ensino de Arte: o fazer e 
o conhecimento artísticos e a 
apreciação de obras de arte.
Ela aborda: análise de uma obra 
visual; histórias em quadrinhos 
e arte sequencial; trabalho em 
grupo; propaganda; dança; 
grafite ou pichação; teatro; 
música; e organização de 
seminários e exposições.

ATIVIDADES 
PARA AULAS DE 
GEOGRAFIA

COD: FP  3859

Roberto Giansanti

17×24 cm | 128 páginas | Brochura
ISBN: 978-85-68133-85-9
Tema principal: Atividades para 
aulas de Geografia do 6o_ ao 9o_ ano
Interdisciplinaridade: Língua 
Portuguesa e História

J38A Geografia é uma das áreas 
do saber que desempenha 
um papel importante na 
abordagem dos problemas atuais, 
facilitando assim o cotidiano da 
aprendizagem.
Essa obra aborda: análise de 
filmes; orientação e localização no 
espaço; construção de maquetes; 
a pesquisa em sala de aula; estudo 
do meio; estudo de caso; trabalho 
em grupo; meios de comunicação; 
e conhecimentos geográficos.

ATIVIDADES  
PARA AULAS DE 
HISTÓRIA

COD: FP  3941

Denise Mattos Marino

17×24 cm | 96 páginas | Brochura
ISBN: 978-85-68133-94-1
Tema principal: Atividades para 
aulas de História do 6o_ ao 9o_ ano
Interdisciplinaridade: Língua 
Portuguesa e Arte

O livro elenca e orienta nove 
atividades básicas a serem 
utilizadas nas aulas de História: 
linha do tempo; versão ficcional 
de um acontecimento histórico; 
texto comparativo; análise 
interpretativa de texto; análise 
de filmes; pesquisa em sala de 
aula; estudo de caso; seminário 
ou exposição oral; e roteiro de 
estudo. Essas atividades são 
acompanhadas de sugestões de 
livros, filmes e sites.
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A CASA NUMEROSA 
O livro A casa numerosa traz divertidos versinhos para apresentar os números de 
1 a 10 aos pequenos leitores.
A cada duas páginas, encontramos um texto animado que, com suas rimas, cita 
um animal e destaca um número, ambos representados como personagens na 
ilustração. Desse modo, na primeira dupla de páginas temos um cão no formato 
do número 1, na segunda dupla de páginas temos dois patinhos no formato do 
número 2, e assim sucessivamente.
As ilustrações coloridas e divertidas ficam em harmonia com o texto. Além disso, 
o número apontado no poema é a quantidade de personagens apresentada nas 
páginas – recurso ideal para esta etapa do desenvolvimento cognitivo do aluno 
de 4 a 5 anos, que está aprendendo a associar ideias.

COD: LI  0866

Laerte Silvino

Ilustrações Larte Silvino
23,5×23,5 cm | 40 páginas | Brochura
Indicação: 4 a 5 anos
ISBN: 978-85 -94620-86-6
Tema principal: Apresentação dos números de 1 a 10 
Tema transversal: Desenvolvimento cognitivo, associção de ideias

Acompanha a coleção:
• Manual do professor impresso e 

digital (no site da editora, com orientações e 
atividades para os alunos).26  |  PARADIDÁTICOS JUVENIS



BÓRIS, O CARACOL  
NA CIDADE DAS FORMAS
Bóris, o caracol, lustrou sua casinha e resolveu mostrá-la aos amigos. 
Porém, havia uma pedra no seu caminho e a casinha saiu rolando... 
Bóris saiu à sua procura na Cidade das Formas e acabou conhecendo o 
quadrado, o retângulo, o triângulo e muitas outras formas. E aprendeu a 
usá-las de maneira lúdica e interativa. 

COD: LI  3347

Yara Najman e Zoraide de Souza

Ilustrações de Bruno Viana
23×23 cm | 40 páginas | Brochura
Indicação: 6 a 8 anos
Leitores iniciantes e em processo
ISBN: 978-85-68133-34-7
Tema principal: Descoberta das formas geométricas
Tema transversal: Meio ambiente, espaço e formas
Disciplinas: Matemática, Arte e Língua Portuguesa
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A ARANHA

COD: PD 3729

Francisco Martins Garcia

22×23 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 12 anos
Leitores iniciantes, em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-72-9
Tema principal: As aranhas: O que são? Como vivem? 
Qual é a sua utilidade?
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências e Língua Portuguesa

Você sabia que as aranhas são muito
importantes no combate aos
insetos que destroem as plantações
e transmitem doenças
como a dengue?
Pois fique sabendo que são! E mais: Como é uma aranha?
Como elas vivem? Como constroem suas
teias? Elas são venenosas? E como
devemos proceder para evitar
suas picadas?

A JOANINHA

COD: PD 3705

Francisco Martins Garcia

22×23 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 12 anos
Leitores iniciantes, em processo,
fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-70-5
Tema principal: Joaninhas: características, hábitat
e utilidade
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências e Língua Portuguesa

Quem não gosta da Joaninha?
Ela é tão fofinha!
Todo mundo gosta, não é mesmo?
Motivos não faltam: são pequenas,
redondinhas, não picam, não roem e quase todas têm 
bolinhas que combinam e destacam ainda mais as suas 
cores.
Além do mais, as joaninhas são úteis: elas se alimentam 
dos pulgões, que destroem muitas plantações.
Quem não gosta da Joaninha?

A FORMIGA

COD: PD  3743

Francisco Martins Garcia

22×23 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 12 anos
Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-74-3
Tema principal: Formigas: tipos e como vivem
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências e Língua Portuguesa

As formigas, embora não pareça, têm funções 
importantes na natureza. Conheça suas características, 
seu modo de vida e os tipos mais comuns, como a 
formiga- 
-cortadeira e a formiga-caçadora. Venha também 
conhecer como funciona a comunicação entre elas.

LIVRO APROVADO PELO MEC  
NO PROGRAMA PNBE 2010

Francisco Martins Garcia –  jovem geógrafo, 

apaixonado por fotografia, cinema e literatura. Documenta 

a diversidade da flora e da fauna dos ambientes brasileiros.
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A BORBOLETA

COD: PD  3699

Francisco Martins Garcia

22×23 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 12 anos
Leitores em processo, fluentes
e críticos
ISBN: 978-85-68133-69-9
Tema principal: Borboletas, lagartas e suas 
transformações
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências e Língua Portuguesa

Quem vê uma linda borboleta voando só pode ficar 
encantado. Por que esse encanto não acontece quando 
vemos uma lagarta? O que esses dois animais tão 
diferentes teriam em comum? Lendo esse livro, você 
ficará sabendo.
Venha conhecer também como as borboletas vivem e se 

desenvolvem.

Lígia Ricceto formou-se em Letras pela Universidade de 

São Paulo (USP) e em Pedagogia pela Universidade Paulista 

(UNIP). Editora de livros desde 1985, é também autora de 

obras didáticas e paradidáticas.

A ABELHA

COD: PD  3712

Lígia Ricceto

22×23 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 12 anos
Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-71-2 
Tema principal: As abelhas: suas características e 
utilidades.
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências e Língua Portuguesa

O mel... que delícia!
Quem não gosta de mel? Mas de onde ele vem? Como 
é produzido? É aqui que entra a história da abelha, esse 
pequeno invertebrado que, voando de flor em flor, 
recolhe delas o pólen e o néctar e, com isso, produz não 
só o mel, mas também o própolis e a cera, substâncias 
igualmente úteis. Venha conhecer a vida desse animal 

incrível!

Francisco Martins Garcia jovem geógrafo, 

apaixonado por fotografia, cinema e literatura. 

Documenta a diversidade da flora e da fauna dos 

ambientes brasileiros.
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Francisco  
Martins Garcia  

É geógrafo e se dedica 

principalmente ao estudo das 

regiões brasileiras de seu maior 

interesse, como a Amazônia, 

o Jalapão e o Pantanal. 

COD: IG  3514

Francisco Martins Garcia 

20×24 cm | 64 páginas | Brochura
Indicação: 13 a 18 anos
EF II/EM/EJA
ISBN: 978-85-68133-51-4
Tema principal: Aquecimento global e efeito estufa
Temas transversais: Meio ambiente e ética e cidadania
Disciplinas: Ciências, Geografia e Língua Portuguesa

O NASCER DA TERRA: AQUECIMENTO GLOBAL, 
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO
O que eu tenho a ver com isso?
Muita coisa: Você já sabe que tudo o que o ser humano produz 
e despeja no planeta pode trazer consequências para o clima. 
Observamos, com frequência, que no inverno anda fazendo calor e 
que no verão as chuvas, cada vez mais fortes, provocam enchentes 
e desabamentos, deixando muitas pessoas desabrigadas. Assim, 
há atitudes que podemos tomar para evitar problemas como esses. 
Venha conhecê-las lendo esse livro.

O efeito estufa 
Desde que o aquecimento global vem sendo considera-

do ameaça, às vezes se fala em efeito estufa como vilão, um 
fenômeno prejudicial à vida na Terra. Na verdade, o efeito 
estufa é um processo natural, fundamental para o desenvol-
vimento e a manutenção de todos os organismos vivos de 
nosso planeta. 

O Sol emite  radiações que atingem a Terra o tempo todo. 
Cerca de 30% dessa radiação é refl etida pela atmosfera e 
volta para o espaço. 

Parte da irradiação solar é 
refl etida pela atmosfera, pelas 
geleiras e oceanos.

A energia solar 
é absorvida pela 
superfície da Terra 
aquecendo-a.

SOL

Parte da 
radiação solar 

atravessa a 
atmosfera.

GASES ESTUFA Aumento da temperatura 
da Terra por devolução 

da radiação 
infravermelha.

A radiação 
infravermelha 

(calor) é emitida 
através da atmosfera.

Parte da irradiação 
infravermelha passa 
pela atmosfera e 
perde-se no espaço.

12

O restante – aproximadamente 70% – que chega à super-
fície é responsável por aquecer o solo, as águas, as rochas e 
os seres vivos. 

Ao absorver essa radiação, a superfície da Terra também 
passa a irradiar energia, na forma de calor, de volta à atmosfera. 
Parte dessa energia se perde no espaço, enquanto a outra 
parte, retida pelos gases, fi ca entre a superfície e a atmosfera. 

Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa, pois é 
semelhante ao processo utilizado nas estufas de vidro para 
crescimento das plantas. Sem ele, as radiações solares que 
atingem a Terra seriam refl etidas para o espaço e, dessa for-
ma, o planeta que tem uma média de temperatura de quinze 
graus, estaria coberto de gelo e com uma temperatura média 
de quinze graus, só que abaixo de zero. 

Não confunda!

O ozônio é um gás que se concentra em 
uma camada na atmosfera. Ele fi ltra a en-
trada para a superfície de grande parte de 
raios solares ultravioletas, que causam da-
nos à saúde, como câncer de pele, alergias, 
problemas de visão. Por isso, é tão impor-
tante o uso de fi ltro solar ao se expor ao 
sol. A camada de ozônio pode ser destruída 
com as emissões dos clorofl uocarbonetos, 
os CFCs – gases presentes em escapamen-
tos de veículos, sprays, geladeiras e outros 
produtos que costumamos utilizar. É um 
problema que já está sendo combatido, 
porém, trata-se de um problema ambiental 
diferente do aquecimento global, e de um 
fenômeno diferente do efeito estufa.

GASES ESTUFA
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COD: IG  3507

Francisco Martins Garcia 

20×24 cm | 88 páginas | Brochura
Indicação: 13 a 18 anos
EF II/EM/EJA
ISBN: 978-85-68133-50-7
Tema principal: Geologia e Ciências da Terra
Tema transversal: Meio ambiente
Disciplinas: Ciências, Geografia e Língua Portuguesa

TERRA SUSTENTÁVEL: INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DE CIÊNCIAS DA TERRA
Essa obra aborda temas essenciais ligados à Terra, como planeta, e 
à terra, elemento essencial – como a água, e a luz e o ar – e aos seres 
vivos. Os principais temas abordados são: as placas tectônicas, a deriva 
continental, o relevo terrestre, o solo, a vegetação e a agricultura. 
Também são abordados o petróleo e outras riquezas e a necessidade 
imperiosa de pensarmos no futuro, preservando a Terra para nossos 
descendentes. 

Solo: 
um tapete sobre o planeta 

No solo crescem as plantas que nos alimentam, assim como 
os outros animais encontram as plantas que comem. 

Estamos falando do solo fértil, que também chamamos de 
terra, um elemento fundamental para a existência da vida em 
nosso planeta. 

O solo faz parte da litosfera terrestre, camada de rochas, pedras, cascalhos e solo que recobre o planeta. A água forma a hidrosfera. O ar é atmos-
fera. No encontro do solo, do ar e da água, nasce a vida: a biosfera. 

1

8

Os sais minerais mantêm a vida das algas 
marinhas. A maioria delas é microscópica e 
vive próxima à superfície. 

Onde houver solo, água, ar e energia solar, 
as plantas crescem. 

A anta só come plantas e a onça come carne 
de herbívoros e carnívoros.

Alguns habitantes do solo.

Para entender por que o solo é tão importante, basta pensar 
que os sais minerais que se dissolvem na água do solo são ab-
sorvidos pelas plantas, que são alimento para os animais herbí-
voros, que por sua vez são alimento para os animais carnívoros. 
Assim, na refeição de cada animal, estão os sais minerais do solo.  

No solo vivem milhares de espécies de seres vivos, tanto 
na superfície como em galerias ou entre as partículas do solo.  
O solo fértil é cheio de vida. 

Os sais minerais do solo são carregados pela água da chuva 
até os rios que chegam ao mar. Esses sais são absorvidos pelas 
plantas aquáticas e também pelas algas, que sustentam a vida 
nas águas doces e salgadas. 

Esquema de um corte de solo fértil, mostrando os seres que nele vivem. As figuras dos seres 
vivos não são proporcionais entre si. 

fungos Larva de 
besouro minhoca

formigas

bactérias

tatuzinho

lema orelha-de-pau

caramujo milípede

centopéia larva

9
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BRASIL: CONTRIBUIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS À 
CULTURA BRASILEIRA

COD: IG  3538

Edimar Araujo Silva

José Wagner de Melo Costa Sousa

20×24 cm | 64 páginas | Brochura | Indicação: 13 a 18 anos | EF II/EM/EJA
ISBN: 978-85-68133-53-8
Tema principal: Os diferentes grupos indígenas do território brasileiro e a 
contribuição desses grupos na formação cultural do povo
Temas transversais: Pluralidade cultural, ética e respeito às diferenças
Disciplinas: História, Geografia, Arte e Língua Portuguesa

O que é ser índio? Existe um índio genérico? O termo “índio” foi usado pelos 
europeus para designar todos os nativos das Américas. Mas será que todos os 
indígenas do Brasil eram e ainda são semelhantes? Hoje, mais do que nunca, o 
tema é atual e aparece nas manchetes dos jornais. Esse livro propõe resgatar 
historicamente a contribuição dos povos indígenas para a formação da nação 
brasileira, nosso povo e nossa cultura. Apresenta as características dos diferentes 
grupos indígenas e como cada um deles se adaptou ao meio ambiente e ao 
contato com os não índios. Mostra também como, na atualidade, os diversos 

grupos buscam proteger sua cultura, seu modo de vida e sua autoestima.

BRASIL: CONTRIBUIÇÃO DOS POVOS AFRICANOS E 
CIGANOS À CULTURA BRASILEIRA

COD: IG  3521

Edimar Araujo Silva

20×24 cm | 80 páginas | Brochura
Indicação: 13 a 18 anos
EF II/EM/EJA
ISBN: 978-85-68133-52-1
Tema principal: As culturas africanas e ciganas e sua influência na cultura brasileira
Temas transversais: Pluralidade cultural, ética e respeito às diferenças
Disciplinas: História, Geografia, Arte e Língua Portuguesa

Você já ouviu falar da África? Em que você pensa quando ouve ou lê a 
palavra África? Essa obra vai ampliar seus conhecimentos sobre o tema, pois 
aborda: • a história dos principais reinos africanos e suas características; 
• a história do povo afro-brasileiro; • as principais influências da cultura 
africana na cultura brasileira. Aborda também a história do povo cigano e 
os traços de sua cultura. Ao ampliar esses tópicos, contribui para a melhoria 
das relações sociais, pois auxilia contra preconceitos e situações de racismo 

na escola e na sociedade em geral. 

Edimar Araujo Silva  nascida e criada em  São Paulo, bacharel em  Sociologia e 

Política  pela Fundação e Escola  de Sociologia e Política  de São Paulo e licenciada  em 

História, Geografia  e Sociologia. Professora  de História e Geografia  em escolas particulares  

e públicas de São Paulo.  Mestrando de História na Universidade  de São Paulo.

José Wagner de Melo Costa Sousa é bacharel com Licenciatura Plena em História pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do Ipiranga. Pedagogo 

com Licenciatura Plena e habilitação em Administração Escolar do Ensino Fundamental 

e Médio pelo Centro Universitário Nove de Julho (Uninove). Professor há 27 anos na rede 

estadual de São Paulo, ministrou aulas também nas redes municipal e particular.
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COD: IG  3477

Felipe Dias Carrilho

14×21 cm | 96 páginas | Brochura  
Indicação: 10 a 16 anos
EM/EJA – leitores fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-47-7 
Tema principal: A relação entre o futebol e
a sociedade brasileira 
Temas transversais: Ética, trabalho e consumo e pluralidade cultural

Felipe Dias  
Carrilho  

é professor e historiador. 

Colaborador em vários jornais, 

tem no futebol o objeto de 

sua pesquisa.

FUTEBOL, UMA JANELA PARA O BRASIL
O livro descreve como o esporte chega ao país e, pouco a pouco, 
assume um papel de grande importância na vida de todos os brasileiros. 
“Trata-se, enfim, de um inventário não só do passado e do presente, mas 
também do futuro desse característico traço cultural brasileiro” [...]
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DUAS (OU MAIS) 
JANELAS PARA 
GABRIELA

Gabriela ficou banguela, e não foi 
só um dente que caiu... Foram dois 
de uma vez! Agora ela está com esse 
janelão no meio da boca e não sabe 
o que fazer. Como será que ela vai 
resolver esse problema? Acompanhe 
as aventuras de Gabriela com as suas 
janelas nessa história que você já 
consegue ler sozinho!

PEDRO E LOBO

Que medo do cachorrão que mora 
no vizinho! Pedro não quer mais sair 
de casa, e ir à escola tornou-se um 
suplício. Seu medo só vai crescendo 
cada vez mais... Até sua mãe está 
apavorada! Mas o pai dele terá um 
papel importante para ajudá-los a 
superar esse grande medo. O que 
ele fará? Leia essa história sozinho, 
pois agora você já dá conta! 

A turma da  
janelinha

 
Claudia Souza  

estudou Psicologia na UFMG e se 

especializou em Psicopedagogia. Desde 

2006 vive em Milão, Itália, onde trabalha como 

escritora e pesquisadora da Infância e da Cultura 

Lúdica. Tem livros infantis publicados em 7 

idiomas (português, inglês, italiano, espanhol, 

chinês, coreano e turco) e assina artigos 

em jornais e revistas de Educação 

e Literatura.

COD: LI 0057

Claudia Souza
Ilustrações de Chiara Buccheri

15,5×21 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 7 anos
Leitores em processo
ISBN: 978-85-9462-005-7
Tema principal: Dificuldades inerentes à 
infância, família
Temas transversais: Amizade, autonomia, 
superação, problemas atuais, pais e filhos

COD: LI 0071

Claudia Souza

Ilustrações de Chiara Buccheri
15,5×21 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 7 anos
Leitores em processo
ISBN: 978-85-9462-007-1
Tema principal: Dificuldades inerentes à 
infância, família
Temas transversais: Amizade, autonomia, 
superação, problemas atuais, pais e filhos

A Coleção Turma da Janelinha foi escrita para 
crianças que estão começando a ler com autonomia. 
Cada história é protagonizada por um personagem 
que vive e resolve uma situação típica dessa idade. 
São sempre as mesmas crianças, que se ajudam e 

convivem na escola, e suas famílias.
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Claudia Souza  

estudou Psicologia na UFMG e se 

especializou em Psicopedagogia. Desde 

2006 vive em Milão, Itália, onde trabalha como 

escritora e pesquisadora da Infância e da Cultura 

Lúdica. Tem livros infantis publicados em 7 

idiomas (português, inglês, italiano, espanhol, 

chinês, coreano e turco) e assina artigos 

em jornais e revistas de Educação 

e Literatura.

DORME BEM, TOMÁS

Tomás detesta a hora de dormir: ele 
quer sempre ficar acordado, brincar 
com os pais, com seus brinquedos e, 
quando tenta dormir, não consegue, 
os olhos insistem em ficar abertos e 
a cabeça fica cheia de pensamentos. 
Mas, certa noite, um mistério acontece. 
Como será que termina essa noite 
especial? Descubra com essa história 
que você já consegue ler sozinho!

COD: LI 0040

Claudia Souza
Ilustrações de Chiara Buccheri

15,5×21 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 7 anos
Leitores em processo
ISBN: 978-85-9462-004-0
Tema principal: Dificuldades inerentes à infância, 
família
Temas transversais: Amizade, autonomia, superação, 
problemas atuais, pais e filhos

JOÃO E O PRATO  
DE FEIJÃO

João detesta comida de casa, 
principalmente feijão, e na hora do 
almoço e do jantar fica sempre mal-
-humorado. Se pudesse, comeria 
somente batatinha frita, hambúrguer, 
doces e beberia apenas refrigerante. A 
família já está ficando muito chateada 
com isso, mas algo estranho acontece. 
O que será que o João aprontou? Você 
saberá lendo essa história. E não se 
preocupe: você já pode ler sozinho!

COD: LI 0064

Claudia Souza
Ilustrações de Chiara Buccheri

15,5×21 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 7 anos
Leitores em processo
ISBN: 978-85-9462-006-4
Tema principal: Dificuldades inerentes à infância, 
família
Temas transversais: Amizade, autonomia, superação, 
problemas atuais, pais e filhos

AS AVENTURAS DE 
CAMILA CONTRA A 
MADRASTA MALVADA

Camila detesta a nova namorada do 
pai e a chama de “madrasta malvada”. 
Afinal, como poderia gostar de uma 
mulher boba que só se veste de 
rosa? Será que nossos desejos viram 
realidade? Será que Camila conseguirá 
afastar a Madrasta de seu querido 
pai? Lendo essa história, você poderá 
descobrir isso. E prepare-se para ler 
sozinho!

COD: LI 0088

Claudia Souza
Ilustrações de Chiara Buccheri

15,5×21 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 7 anos
Leitores em processo
ISBN: 978-85-9462-008-8
Tema principal: Dificuldades inerentes à infância, 
família
Temas transversais: Amizade, autonomia, 
superação, problemas atuais, pais e filhos
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COD: LJ  0156

Mara Dompè

28x20 cm  |  28 páginas  |  Grampo
Indicação: 3 a 6 anos
ISBN: 978-85-9462-015-6
Tema principal: Liberdade
Temas transversais: Diversidade, sociedade, 
liberdades individuais, respeito

EVELINA VERDE MAÇÃ
No mundo dos rinocerontes, eles usam um chifre de cor diferente a 
cada manhã, mas sempre de acordo com regras rigorosas. Evelina é um 
rinoceronte distraído. Um dia ela não consegue encontrar o chifre de 
cor vermelho cereja, da terça-feira. Sem ele, ela não deveria sair, pois 
seria uma vergonha total! Mas ela resolve colocar o chifre verde maçã, 
da quarta-feira. Todos os demais – na rua, no escritório e na estação de 
metrô – olham para ela surpresos e escandalizados. Mas, felizmente, 
Adalberto também é muito distraído.
Essa é uma história divertida que traz reflexões sobre identidade e 
diversidade: porque ser diferente, diz Evelina, significa ser único.

 
Mara Dompè  

vive em Turim, uma cidade 

localizada no norte da Itália. 

Traduziu muitos livros, escreveu 

algumas obras literárias para 

crianças e, como hobby, 

joga tênis de mesa.

Aprovado  
PNLD Literário 

2018
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CATARINA E O LAGARTO  
Aniceto não era um lagarto comum.... Durante a noite, ele conversava com 
Catarina em sonhos e lhe contava sobre a sua vida do outro lado do mar, antes 
de cruzar o oceano em um grande barco, dentro de uma caixa de papelão.

O Livro de literatura infantil  Catarina e o Lagarto da autora Katia Gilaberte 
ganhou o primeiro lugar na categoria melhor texto infantil do premio AEILIJ 2017.

COD: LI  0309   

Katia Gilaberte

20,5×26,5 cm | 32 páginas | Brochura
Ilustrações de Bruna Assis Brasil
Indicação: 6 a 10  anos
ISBN: 978-85-9462-030-9
Tema principal: Pluralidade cultural,  
meio ambiente, ética
Temas transversais: Amizade, miscigenação,  
multiculturalidade.

 
Katia  

Gilaberti   
nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de 

novembro de 1954. Curiosa como a Catarina 

desta história, decidiu tornar-se diplomata e 

já visitou 72 países. Morou no Japão, Alemanha, 

Bolívia, Rússia, Senegal e Bélgica.

Também escreve contos e é fotógrafa amadora.

Atualmente é a embaixadora do Brasil em 

Liubliana, Eslovênia, onde vive com três 

gatinhos. O lagarto Aniceto também 

lhe aparece em sonhos.... 

Aprovado  
PNLD Literário 

2018
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GRANDE E PEQUENO
Grande e Pequeno é um poema sobre a imensidão da infância, à qual até o Universo 
se curva. Escrito e ilustrado de modo lírico e sonhador, esse livro estimula as filosofias 
infantis e a capacidade de a criança se enxergar  dentro de um mundo relativo.

COD: LJ 0217 

Laura Castellani

18×26 cm  |  32 páginas  |  Grampo
Indicação: 3 a 5 anos
ISBN: 978-85-9462-021-7
Tema principal: Relatividade
Temas transversais: Companheirismo, poesia, proteção

 
Laura Castellani  

vive na cidade de Verona, 

Itália, e já publicou três outros álbuns 

ilustrados em seu país, além de um romance 

chamado A fazenda da liberdade. Fez também 

um e-book chamado O casamento de mamãe 

e papai. Outra coisa que adorou realizar foi 

uma coluna em uma revista dedicada a 

meninas adolescentes. Grande e 

Pequeno foi seu primeiro livro 

publicado no Brasil. 
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O CACHORRO E A LÂMPADA

É um livro de imagens que apresenta uma menininha 
explorando a brincadeira de sombras. Ao longo desta 
divertida história, a personagem tem de lidar também 
com o medo e a passagem do tempo.
A proposta é que o pequeno leitor acompanhe uma narrativa que 
só usa imagens e compreenda as ações e os gestos da personagem.  
As ilustrações passam a sensação exata de brincar com as sombras, 
utilizando poucas linhas e com uma estilização que faz referência ao traço 
infantil. O resultado é uma grande identificação do leitor com a obra. 
Ideal para crianças a partir de 2 anos, este livro traz 48 páginas ricamente 
ilustradas e divertidas nas quais acompanhamos uma menina que brinca 
com luz, sombras e cores, estimulando sua imaginação. 

COD: LJ 0873 

Fernando Antônio Pires

24×18 cm  |  48 páginas  |  Grampo
Indicação: 4 a 6 anos
ISBN: 978-85 -94620-87-3
Tema principal: Brincadeiras com luz, sombras e cores, 
estimulando a imaginação
Temas transversais: Diversão, compreensão de formas 
e volumes

 
Fernando 

Antônio Pires  
Fernando Antonio Pires é autor e 

ilustrador de diversos livros infantis e 

juvenis. De sua autoria, destacam-se:  

Um conto por um guaraná, publicado pela 

editora Abacatte em 2015, finalista do 58o 

Prêmio Jabuti na categoria Literatura Juvenil 

e 2o colocado do Prêmio Guavira, também 

na categoria Literatura Juvenil; e O gato 

e a pedra, lançado pela editora Callis 

em 2012, selecionado pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC 

2014).

Acompanha a coleção:
• Manual do professor impresso e digital (no site da editora, com orientações e 

atividades para os alunos).
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COD: LI 0101

Barbara Pumhösel

Ilustrações de Bruna Ximenes
28x20 cm  |  28 páginas  |  Grampo
Indicação: 4 a 8 anos
ISBN: 978-85- 9462-010-1
Tema principal: Poesia, imaginação
Temas transversais: Liberdade, lirismo, 
sonhos infantis, fantasia

 
Barbara Pumhösel  

nasceu na Áustria e vive ma Itália 

há muitos anos. Traduz e escreve tanto 

em italiano quanto em alemão. Publicou 

muitos livros infantis; o último, Gli errori de 

Coccodrillo, é de 2016. É fellow da Fundação 

Bogliasco e membro do comitê editorial de 

El Ghibli – Rivista di letteratura della 

migrazione, além de ser sócia da 

Associação Italiana de Escritores 

para Crianças e Jovens.

O MENINO E O CIPÓ
Um menino “viaja” pela floresta através dos cipós entrelaçados enquanto a observa 
com um olhar poético. Essa é uma história cheia de lirismo e imaginação, que faz 
o leitor sonhar de olhos abertos e o incentiva a inventar novas aventuras entre 
palavras e imagens belíssimas!
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Maria Regina Bellucci teve o privilégio 

de definir, desde menina, a sua vocação 

maior, que era cuidar de crianças, 

participando de suas descobertas e de seu 

crescimento.

O MISTERIOSO 
BAGUNCEIRO

COD: LI  3439  

Maria Regina Bellucci

Ilustrações de Maria Regina Bellucci
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
ISBN: 978-85-68133-43-9
Tema principal: Conviver com 
dificuldades
Temas transversais: Ética e meio 
ambiente

Vitor estava desenhando calmamente 
um veleiro, sob as vistas dos dois 
pintinhos. De repente, ouve um 
barulho, e tudo começa a mudar de 
lugar: a jarra de suco, os papéis e as 
tintas... É uma bagunça geral! O que está 
acontecendo?

SEM SOM

A girafa é um animal muito calado: nunca fala nada 
nas reuniões e nas festas da floresta. Os bichos 
começam a ficar com medo de que ela seja uma 
espiã ou coisa parecida. Até que um dia... O que 
será que acontece com ela? Será que a pescoçuda 
enganou todo mundo esse tempo todo?

COD: LI  0125

Claudia Souza

10,5×15 cm | 40 páginas | Brochura
Ilustrações de Paula Juchem
Indicação: 4 a 8 anos
Leitor em processo
ISBN: 978-85-9462-012-5
Tema principal: Comunicação, 
linguagens
Temas transversais: Regras de 
comunicação atual, sociedade, 
fofoca, imprensa

Claudia Souza 

estudou Psicologia 

na UFMG e se especializou em 

Psicopedagogia. Desde 2006 vive em Milão, 

Itália, onde trabalha como escritora e 

pesquisadora da Infância e da 

Cultura Lúdica. 
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COD LI: 0224

Fulvia Degl’Innocenti

22×23 cm  |  20 páginas  |  Grampo
Indicação: 0 a 3 anos
ISBN: 978-85-9462-0224
Tema principal: Linguagem
Temas transversais: Diversidade, brincadeiras, 
linguagem dos animais

 
Fulvia 

Degl’Innocenti   
vive em Milão, Itália, e trabalha 

como jornalista da revista Família Cristã. 

Publicou mais de 60 livros (álbuns ilustrados 

e romances para jovens adultos) com vários 

editores, muitos dos quais traduzidos 

no exterior. É a vice-presidente da 

Associação Italiana de Escritores 

para Crianças e Jovens 

(ICWA). 

PATA PIRADA  
A cada dia da semana, uma pata doidinha, em vez de seu 
quá-quá de sempre, resolve fazer os sons dos outros animais. 
Segunda, terça, quarta... até o domingo chegar, quando 
finalmente reencontra a sua verdadeira voz, junto de muitos 
amigos!
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COD: LI 0118

Agnese Ermacora

Ilustrações de Maria Mariano
22×23 cm | 16 páginas | Grampo | Indicação: 3 a 6 anos
ISBN: 978-85-9462-011-8
Tema principal: Inseguranças e superação
Temas transversais: Superação, amizade, crescimento, 
força de vontade

A PEDRINHA DE NITI

A pedrinha de Niti é uma história dedicada às emoções 
profundas das crianças. Ambientada em uma floresta da 
região de Assam, na Índia, hoje tão linda graças às mãos de 
um homem, Jadav “Molai” Payeng, que começou a enterrar 
sementes por lá há 30 anos, o livro traz a ele uma homenagem 
que o leitor só vai descobrir lendo. Uma dica: tem a ver com 
pedrinhas que viram sementes! 

Agnese 
Ermacora  

é autora, escritora e locutora. 

Trabalhou na Radio Popolare de Milão, Itália, 

realizando programas e reportagens, e participou 

do projeto Rádio Mágica (Prêmio Andersen – 2014), a 

primeira rádio para crianças com necessidades especiais. 

Vencedora de prêmios como o Prêmio Internacional de 

Jornalismo “C. Accardi” (2010) e o Prêmio Nacional de 

Literatura para a Infância “La Casa della Fantasia” 

(2014), atualmente vive em Roma, trabalhando 

com jornalismo musical e fazendo oficinas 

de escrita criativa nas escolas 

italianas.
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UM BICHO EM  
CADA CANTO

COD: LI  3354  

Fabio Colombini

Poemas de Nery Reiner
Ilustrações de Alessandra Tozi
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
Leitor iniciante
ISBN: 978-85-68133-35-4
Tema principal: Bichos brasileiros (livro 
de imagens)
Tema transversal: Meio ambiente

Você conhece o mico-leão-dourado? E a 
onça-pintada? E a maritaca? E o louva-a-
-deus? Ah, esses você conhece. Mas... e o 
tapiti? O mocó? Você não conhece? Então 
venha conhecê-los e ler as quadrinhas 
que eles inspiraram. Uma perfeita junção 
entre fotografias, poemas e ilustrações. 

PASSA, PASSA,  
PASSARINHO

COD: LI  3316  

Nery Reiner

Ilustrações de Osvaldo Sanches
Sequetin
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e 
fluentes
ISBN: 978-85-68133-31-6
Tema principal: Bichos brasileiros – 
poemas
Tema transversal: Meio ambiente

Passa, passa, passarinho: passam o 
azulão, o beija-flor, a andorinha
e a gaivota...
Passam, devagar ou bem depressa, 
passam também: a aranha,
o grilo, a formiga, o sagui...

O SEGREDO DE 
SEVERINO

COD: LI  3330  

Andréia Szcypula

Ilustrações de Edde Wagner Aguiar
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e 
fluentes
ISBN: 978-85-68133-33-0
Tema principal: Vale a pena guardar um 
segredo?
Tema transversal: Ética

Todos queriam saber o segredo de 
Severino: o pai, a mãe, o tio, os amigos e 
até o prefeito da cidade.

EMBARQUE NESSA

COD: LI  3323  

Yara Najman e Zoraide de Souza

Ilustrações de Edde Wagner Aguiar
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e 
fluentes
ISBN: 978-85-68133-32-3
Tema principal: A fantasia de um garoto 
com o tio contador de histórias
Tema transversal: Meio ambiente

Neco recebe uma carta de seu tio João, o 
marinheiro, dizendo que ia chegar para 
pregar-lhe uma surpresa! Neco ficou 
imaginando... Qual seria a surpresa? Um 
presente?

Andréia Szcypula trabalha na área 

editorial porque sempre soube que seu 

lugar era ao lado dos livros e acredita que 

eles podem mudar o mundo com todas as 

suas histórias e seu conhecimento.

Yara Najman é licenciada em 

Filosofia pela USP e mestre em Filosofia 

da Educação pela PUC-SP. Foi professora, 

diretora e supervisora pedagógica da 

rede de escolas do SESI (FIESP) do Estado 

de São Paulo. Foi diretora, coordenadora 

e professora da Unibero, SP, e autora de 

livros de literatura infantil, de didáticos, e 

de orientação para professores.

Nery Reiner tem paixão pela 

natureza. Ama os rios, os bichos, as 

plantas, as pedras, o ar, o planeta todo. 

Tem ainda mais duas paixões: crianças 

e poesia. Adora escrever poemas para a 

meninada.
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Jorge Lode, além de escritor, desenvolve 

trabalhos como autor e diretor de teatro, 

tendo participado de diversas peças e 

festivais.

Jacy de Abreu Longo, professora 

dedicada, todos os anos inventava uma 

história para acompanhar o ensino das 

sílabas, facilitando a alfabetização dos 

alunos.

COD: LI  3545

Yara Najman

Ilustrações de Karina Faria
25×25 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 7 a 10 anos
ISBN: 978-85-68133-54-5
Tema principal: Conviver com dificuldades
Temas transversais: Ética e meio ambiente 

O CIRCO
— Hoje tem goiabada?
— Tem, sim senhor!
E no circo, o que é que tem?
Tem palhaço, mágicos, bailarinas, 
trapezistas, equilibristas, vários artistas, 
música, sonhos e alegria!
E viver num circo, como será? Yara Najman é  

licenciada em Filosofia pela USP 

e mestre em Filosofia da Educação 

pela PUC-SP. Foi professora, diretora e 

supervisora pedagógica da rede de escolas 

do SESI (FIESP) do Estado de São Paulo. 

Foi diretora, coordenadora e professora  

da Unibero, SP, autora de livros de 

literatura infantil, de didáticos, e de 

orientação para professores.

AMANHÃ SERÁ OUTRO 
DIA

COD: LI  3309

Jacy de Abreu Longo

Ilustrações de Alexander dos Santos Silva
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 8 a 10 anos
Leitores em processo e fluentes
ISBN: 978-85-68133-30-9
Tema principal: A busca pela fama a 
qualquer preço
Temas transversais: Meio ambiente e 
ética

Dona Barata sente-se injustiçada: ela 
é sempre perseguida, vive assustada 
e machucada. Por que será que isso 
acontece, enquanto as cantáridas vivem 
tranquilas, comendo amendoim?

AS DIFERENÇAS  
DE CADA UM

COD: LI  3453  

Jorge Lode

Ilustrações de Artur Fujita
23×23 cm | 24 páginas | Grampo
Indicação: 8 a 10 anos
Leitores em processo e fluentes
ISBN: 978-85-68133-45-3
Tema principal: Vencer desafios e 
combater o medo
Temas transversais: Pluralidade cultural, 
meio ambiente, ética e valores humanos 

A turminha resolveu brincar de pula-sela. 
Mas Luisinho também quer brincar e 
ninguém deixa. Ele, muito triste, começa 
a brincar sozinho. Ainda bem que 
chegou o Carlinhos.
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CARAS E BICHOS

COD: LI  3415

Maria Augusta de Medeiros

Ilustrações de Jefferson Ferreira Costa
17×24 cm | 48 páginas | Brochura
Indicação: 8 a 12 anos

Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-41-5
Tema principal: Histórias de bichos
Temas transversais: Ética, trabalho e 
consumo, meio ambiente

O que será que a galinha Cocó, o coelho 
Coerelha, a canguru Guru, Tixica, a 
lagartixa, e Jacá, o jacaré, têm em 
comum? Sabe o que é? Eles são muito 
inteligentes e querem um mundo melhor 
para todos.

ILHA, O MENINO  
E O POSTE

COD: LI  3422  

Sandra Pina

Ilustrações de Alessandra Tozi
17×24 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 8 a 12 anos
Leitores em processo e fluentes
ISBN: 978-85-68133-42-2
Tema principal: Desarmonia entre o 
homem e a
natureza gerada pela destruição
do ambiente
Temas transversais: Meio ambiente, 
ética e saúde

Ilha era um lugar muito triste. E os ilhotas 
também eram tristes. Só que ninguém 
sabia o motivo. Um dia o menino 
descobre um poste! E a tristeza da ilha 
desaparece. Como?

PALAVRAS QUE 
BRINCAM

COD: LI  3446  

Tatiana Belinky

Ilustrações de Alessandra Tozi
23×23 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 8 a 10 anos
Leitores em processo e fluentes
ISBN: 978-85-68133-44-6
Tema principal: Limeriques – poemas 
sobre vários temas infantis
Temas transversais: Ética, pluralidade 
cultural, linguagem poética e rima

Limerique é um tipo de poema bem 
curto, composto por 5 versos, em que o 
1o_, o 2o_ e o 5o_ são maiores e rimam entre 
si, e o 3o_ e o 4o_ são menores e também 
rimam. Em Palavras que brincam Tatiana 
também brinca, escrevendo limeriques 
bem-humorados sobre temas infantis: 
remédio, praia, papagaio... Brinque 
também!

Maria Augusta de Medeiros é 

prosadora e poeta. Publicou vários livros 

nas categorias de poesia e literatura 

infantojuvenil.

Sandra Pina. Contar histórias é o que 

move a sua vida. Suas histórias vão viver 

nos livros, para que possam se espalhar 

pelos quatro cantos. Já são muitos, alguns 

premiados. E muitos ainda virão por aí.

Tatiana Belinky é famosa pelas 

adaptações para a TV, com destaque para 

o Sítio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro 

Lobato. Recebeu diversos prêmios, entre eles 

o consagrado Jabuti. Em 2010 foi eleita para 

a  Academia Paulista de Letras.
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COD: LI  3552

Yara Najman

Ilustrações de Karina Faria
25×25 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 4 a 8 anos
Pré-leitores, leitores iniciantes e em processo
ISBN: 978-85-68133-55-2 
Tema principal: Conviver com dificuldades
Tema transversal: Ética e meio ambiente

OS TRÊS PORQUINHOS  
E O LOBO
Era uma vez três porquinhos...
... então...
... tudo ficou diferente,
E a história seguiu outro rumo.
O que será que aconteceu?

Yara 
Najman  

é licenciada em Filosofia 

pela USP e mestre em Filosofia da 

Educação pela PUC-SP. Foi professora, 

diretora e supervisora pedagógica da 

rede de escolas do SESI (FIESP) do Estado 

de São Paulo. Foi diretora, coordenadora 

e professora da Unibero, SP, autora 

de livros de literatura infantil, de 

didáticos e de orientação 

para professores.

Zoraide de Souza é professora e diretora 

de escola e coautora, em parceria com 

Yara, de vários livros infantis e de materiais 

pedagógicos artesanais.

PAPAGAIO FALA?

COD: LI  3286  

Yara Najman e Zoraide de Souza

Ilustrações de Alessandra Cavalcanti
23×23 cm | 16 páginas | Grampo
Indicação: 3 a 5 anos
Pré-leitores e leitores iniciantes
ISBN: 978-85-68133-28-6
Tema principal: Sons dos animais
Tema transversal: Meio ambiente

Cada animal tem um som característico:  
O “au-au” do cachorro,  o “miau” do 
gato, o “zum-zum”  da abelha. E o 
papagaio? Fala?

Jacy de Abreu Longo, professora 

dedicada, todos os anos inventava uma 

história para acompanhar o ensino das 

sílabas, facilitando a alfabetização dos 

alunos.

MYATÃ, O CURUMIM 
QUE PERDEU O MEDO

COD: LI  3293  

Jacy de Abreu Longo

Ilustrações de Artur Fujita
25×25 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a] 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e 
fluentes
ISBN: 978-85-68133-29-3
Tema principal: Amizade, aceitação das 
diferenças
Temas transversais: Ética, pluralidade 
cultural e costumes indígenas

Myatã, o filho do cacique da tribo, era 
um menino medroso e chorão. Vivia 
agarrado às  penas da tanga da mãe.  O 
pai, preocupado, resolve consultar o 
pajé e seguir seus conselhos.
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COD: LI  4146

Claudia Souza

Ilustrações de Christelle Ammirati
29,5×18 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 9 a 12 anos
ISBN: 978-85-68134-14-6
Tema principal: Inimizade entre amigas
Temas transversais: Gênero feminino, amizade, tristeza, perda, 
superação
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se sentia a melhor jogadora de “queimada” do bairro...



O SONHO DE ARAUÊ

COD: LI  3583  

Fábia Terni

Ilustrações de Luiz Berger
21×28 cm | 48 páginas | Brochura
Indicação: 6 a 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e 
fluentes
ISBN: 978-85-68133-58-3
Tema principal: Conviver com 
dificuldades
Temas transversais: Ética, meio 
ambiente, cultura indígena

Arauê adorava ouvir histórias do 
tempo antigo quando os índios eram 
os guardiões da floresta misteriosa, os 
rios eram transparentes, e os animais, 
numerosos. Mais ainda: gostava de sentir 
o avô bem pertinho dele, enquanto 
imaginava um dia tornar-se ele também 
um guardião da floresta. Embalado 
pelo carinho do avô e a magia de suas 
histórias, Arauê adormeceu... 

Fábia Terni dedica sua vida às 

histórias que cria, conta e divide com as 

criança e jovens. Formada em Ciências 

Sociais pela USP e com especialização 

em Literatura Infantil pela mesma 

universidade, participa de inúmeros 

projetos, feiras e oficinas literárias, bem 

como da organização de bibliotecas no 

Brasil e nos Estados Unidos.

SAUDADES DA ÁFRICA

COD: LI  3408

Flávia Côrtes

Ilustrações de Jefferson Ferreira Costa
21×28 cm | 48 páginas | Brochura
Indicação: 8 a 12 anos
Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-68133-40-8
Tema principal: A vinda dos africanos 
para o Brasil
Tema transversal: Pluralidade cultural

A menina Iana e sua família são trazidas 
à força da África para o Brasil, viajando 
num navio negreiro. Aqui são separadas, 
vivendo em locais diferentes. Iana cresce, 
mas não se esquece de suas raízes.
Até que, um dia...

HISTÓRIAS ENCANTADAS  
DO SÃO FRANCISCO

COD: LI  0149

Claudia Lins

Ilustrações de Hallina Beltrão
Indicação: 9 a 12 anos
21×28 cm | 56 páginas | Brochura
Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-9462-014-9
Tema principal: Lendas e contos do rio 
São Francisco, folclore ribeirinho
Temas transversais: Amor, sentimentos, 
meio ambiente e lendas indígenas

Pelas águas mágicas do Rio São 
Francisco uma velha índia tece lendas 
com os fios invisíveis das memórias, 
a sereia Mãe D’água reina soberana, 
três irmãs bordadeiras amigas do 
vento sonham com amor verdadeiro, 
um dourado gigante se apaixona pela 
filha do pescador, um vaqueiro sonha 
em laçar o boi mais bravo do sertão 
e um aventureiro com nome de rio 
seguirá uma patora  de asas douradas 
até encontrar o seu destino. Mergulhe 
nessas histórias e descubra os encantos 
da gente ribeirinha!
Até que, um dia...

SETE HISTÓRIAS 
DE AMOR E 
ENCANTAMENTO

COD: LI  0132

Claudia Lins e Simone Cavalcante

Ilustrações de Pedro Lucena
20,5×26,5 cm | 72 páginas | Brochura
Indicação: 8 a 12 anos
Leitura compartilhada a partir de 4 anos
Leitores em processo, fluentes e críticos
ISBN: 978-85-9462-013-2
Tema principal: Aventuras de mitos, 
lendas, amores e reinos
Temas transversais: Recontos inspirados 
na literatura universal; culturas 
africana, indígena e oriental; folclore 
indiano, persa e brasileiro, contos de 
alumbramento e contos de fadas

Flávia Côrtes é tradutora e escreve 

livros para crianças e jovens. Da sua vida 

e de suas saudades é que tirou as ideias 

para essa história.

Claudia Lins em 2014, recebeu da 

FNLIJ o prêmio de Melhor Programa 

de Incentivo à Leitura do Brasil, por seu 

trabalho com educadores e crianças de 

Maceió. 

Claudia Lins adora pesquisar lendas, 

recontar histórias e sonha plantar uma 

floresta de leitores. 
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IGARITÉ
Igarité é uma canoa indígena muito resistente e feita com 
um único tronco. Por meio de uma linguagem simples e 
do uso de palavras e expressões advindas do Tupi, esse 
livro conta a lenda do surgimento dessa embarcação, 
fruto da ideia e do trabalho árduo do indígena mais velho 
da aldeia. Trata-se de uma história sobre a persistência e 
o esforço diante das dificuldades e sobre o convívio com 
o meio ambiente. Um verdadeiro convite para o leitor 
aumentar seu vocabulário e conhecer os costumes e a vida 
do povo indígena!

COD: LI  3569

Jacy de Abreu Longo

Ilustrações de Vanderson Miranda
25×25 cm | 32 páginas | Grampo
Indicação: 6 a 10 anos
Leitores iniciantes, em processo e fluentes
ISBN: 978-85-68133-56-9
Tema principal: Conviver com dificuldades
Temas transversais: Ética, meio ambiente e costumes 
indígenas

Jacy de Abreu Longo,   
professora dedicada, todos os 

anos inventava uma história para 

acompanhar o ensino das sílabas, 

facilitando a alfabetização dos 

alunos.
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O JARDIM DAS BALEIAS

Essa é uma história para você mergulhar – de cabeça 
e com o coração aberto – na saga das baleias-azuis, 
cachalotes e jubartes, que vivem nos mares do Pacífico 
e do Atlântico e que infelizmente estão ameaçadas 
de extinção por causa da perseguição humana ainda 
promovida por algumas nações. Ao ler as aventuras 
de Pedro Cachalote e do golfinho Porticado, vamos 
conhecer a realidade desses adoráveis mamíferos dos 
oceanos, que navegam, saltam e cantam há milênios 
nas águas equatoriais e polares. E vamos olhar para 
eles com respeito, amor e carinho. A história mostra os 
caminhos tortuosos da dupla de protagonistas na busca 
do encantado Jardim das Baleias, o paraíso delas. Um livro 
cheio de aprendizados, diversões, emoções e surpresas!

COD: LJ  3200

Sergio Luiz Pereira

14×21 cm | 64 páginas | Brochura | Indicação: 10 a 14 anos
Leitores fluentes e críticos
ISBN: 978-85- 68133-20-0
Tema principal: A história de uma baleia
Temas transversais: Trabalho e consumo, pluralidade cultural, meio 
ambiente e ética

 

Sergio Luiz Pereira 

é livre-docente pela Escola 

Politécnica da Universidade de São 

Paulo; doutor em Engenharia Elétrica 

pela EPUSP; MSc in Robotics pela Coventry 

University e Engenheiro pela Faculdade 

de Engenharia de São Paulo. É professor 

da graduação e da pós-graduação e 

orientador de mestrado e doutorado 

da Escola Politécnica da USP.
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COD: LJ  2474

Ataíde Tartari

14×21 cm | 56 páginas | Brochura
Indicação: 10 a 14 anos
ISBN: 978-85-68133-75-0
Tema principal: Aventura de ficção científica
Temas transversais: Trabalho e consumo, pluralidade 
cultural, meio ambiente, ética e cidadania

COD: LJ  2535

Ataíde Tartari

14×21 cm | 72 páginas | Brochura
Indicação: 10 a 14 anos
ISBN: 978-85-68133-79-8
Tema principal: Contos de ficção científica
Temas transversais: Trabalho e consumo e pluralidade
cultural

SIDERAL: NO BURACO  
SEM FUNDO DE PARNARAMA 
Um adolescente cheio de imaginação e de informações sobre 
óvnis, galáxias, espaço sideral, querendo trabalhar e ser útil... 
um tio cientista e aventureiro... um pai conservador, uma mãe 
preocupada. 
Esse é o pano de fundo dessa aventura repleta de desafios, 
luzes estranhas e missões secretas, tudo narrado com uma 
linguagem ágil, próxima ao jovem leitor que, com certeza, vai 
se deliciar com essa história. E aí? Vai encarar?

O TRIÂNGULO DE EINSTEIN: ANTOLOGIA DE 
CONTOS DE FICÇÃO CIENTÍFICA
O impossível pode acontecer! O sumiço de uma cobaia humana em 
um incrível triângulo sideral, a imersão em um futuro sem volta, 
poderes mágicos acontecendo em um simples treino de futebol de 
várzea, uma construção inexpugnável habitada por “sapiensáuros” 
superinteligentes, o deserto do Saara transformando-se em um 
empreendimento riquíssimo e rendoso... O livro culmina em um 
encontro romântico de dois seres apaixonados: um, humano, o outro, 
nem tanto! O impossível acontece nesses contos surpreendentes.

 
Ataíde Tartari é um 

ficcionista paulistano, autor de 

vários contos e romances. Foi também 

cronista do Jornal da Tarde/SP. Participou 

de várias coletâneas de contos fantásticos. 

Com seu estilo ao mesmo tempo despojado e 

inteligente, com suas “sacadas” e invenções, 

numa gíria paulistana, irreverente, 

mescla o cotidiano do jovem com 

os voos da imaginação.
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AO MEU AMIGO

COD: LJ  3767

Rosicler Martins Rodrigues

17×24 cm | 64 páginas | Brochura
Indicação: 11 a 14 anos
ISBN: 978-85-68133-76-7
Tema principal: A trajetória de um 
menino de rua e as tentativas de sua 
protetora para resolver suas dificuldades
Temas transversais: Trabalho e 
consumo, pluralidade cultural, meio 
ambiente e ética

Bruno e sua protetora encontram-se, 
por acaso, quando ele tinha apenas 
11 anos e cobiçava com os olhos uma 
bicicleta exposta em uma vitrine. Pouco 
a pouco, Bruno adquire confiança em sua 
protetora e ela tenta tornar a vida dele 
um pouco melhor. Mas a dificuldade era 
imensa.

NA TERRA DAS ÁGUAS

COD: LJ  3781

Francisco Martins Garcia

14×21 cm | 48 páginas | Brochura
Indicação: 11 a 16 anos
EJA
ISBN: 978-85-68133-78-1
Tema principal: Relato de viagem à 
Amazônia brasileira
Temas transversais: Trabalho e 
consumo, pluralidade cultural e meio 
ambiente

Hoje em dia, o debate em torno da 
Amazônia se encontra no centro da 
política ambiental mundial. Os objetivos 
dos governos vão além da busca pelas 
cidades feitas de ouro, das tribos de 
mulheres guerreiras ou das nascentes 
de rios perdidos. É a busca pelo 
desenvolvimento aliada à preservação: 
proteger a floresta sem se esquecer de 
seus habitantes.

HISTÓRIAS NO ESCURO

COD: LJ  3774

Natalino Martins

17×24 cm | 88 páginas | Brochura
Indicação: 11 a 14 anos
ISBN: 978-85-68133-77-4
Tema principal: Relacionamento familiar 
por meio de histórias contadas em uma 
noite escura
Temas transversais: Trabalho e 
consumo, pluralidade cultural, meio 
ambiente e ética

Os Paivas são uma família comum. 
Sempre se reuniam à noite para jantar, 
jogar conversa fora e assistir à novela. 
Porém, num desses encontros, numa 
noite chuvosa... um trovão... e era 
uma vez a luz. O que fazer enquanto 
esperavam? Ora, contar histórias!

Rosicler Martins Rodrigues é pós-

-graduada em Ciências Naturais pelo 

Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo e há muitos anos trabalha com 

educação para o Ensino Fundamental e 

Médio.

Francisco Martins Garcia é geógrafo 

e dedica-se  principalmente ao estudo das 

regiões brasileiras de seu maior interesse, 

como a Amazônia, o Jalapão e o Pantanal.

Natalino Martins é professor do Ensino 

Médio e Superior que sempre teve a leitura 

como companheira. Escrever tornou-se 

um agradável hobby. É autor de livros 

didáticos e paradidáticos. Dentre suas 

criações, a obra Histórias no escuro – 

premiada como melhor livro do ano pela 

APCA (Associação Paulista dos Críticos de 

Arte) – é uma daquelas com a qual mais 

se identifica.
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COD: LJ  0880

Francisco Vilachã

20,5×27 cm | 56 páginas | Brochura
Indicação: 10 a 14 anos
ISBN: 978-85 -94620-88-0
Tema principal: A eterna contradição humana. Mundo 
e filosofia
Temas transversais: Humor, crítica social, romance,  
trabalho e consumo, pluralidade cultural e ética

A IGREJA DO DIABO & IDEIAS DO CANÁRIO

A igreja do Diabo & Ideias do canário traz dois contos do autor Machado de 
Assis, adaptados por Francisco Vilachã, que apresentam características 
marcantes da obra do escritor, como a fina ironia, o humor e a crítica social.
Em “A igreja do Diabo”, o Diabo decide fundar uma igreja para melhorar seu 
papel na ordem natural das coisas. Tomada a decisão, ele vai conversar com 
Deus para Lhe avisar e desafiar. Após comunicar a ideia e discutir com o divino, 
que lhe faz um alerta, o Diabo desce à Terra e começa a pregar sua nova 
religião, que substituía as virtudes pelos seus opostos, defendendo soberba, 
luxúria, preguiça, gula e avareza. Diz também que a inveja é a maior virtude, 
pois supre todas as outras. Além disso, fala em favor da inveja e da corrução. 
Também condena o respeito, exceto aquele feito por interesse. A princípio, o 
Diabo sente ter triunfado, mas poucos anos depois descobre que as pessoas, 
algumas anteriormente representantes exemplares da nova religião, estão 
fazendo coisas boas e virtuosas. No fim, o Diabo vai confrontar Deus, que lhe 
explica ser essa a eterna contradição humana.
Em “Ideias de canário”, Macedo, um homem estudioso dos pássaros, caminha 
pela rua e entra em uma loja de antiguidades onde encontra um canário 
que fala coisas filosóficas em relação ao mundo — que para ele se limita ao 
entorno da gaiola onde vive, “tudo o mais é ilusão e mentira”. Macedo resolve 
comprá-lo e o instala em uma gaiola grande na varanda da casa onde mora. 
Então, empolgado com a importante descoberta que fez, passa a estudar 
a estrutura da linguagem do canário, a história dessa espécie. Macedo fica 
obcecado com sua pesquisa e não estranha que ninguém mais pareça ouvir 
o pássaro. Já o canário adapta suas proposições filosóficas em relação à sua 
nova morada: o mundo agora se limita ao entorno da varanda da casa onde 
vive. Certo dia, Macedo cai enfermo e fica cinco dias de repouso; durante esse 
período, o canário escapa. Tempos depois, ao visitar um amigo, que vivia numa 
bela chácara, Macedo reencontra o canário, que o cumprimenta. Ao pedir que 
o pássaro retornasse para o mundo (ou seja, para a gaiola em sua varanda), 
o canário lhe responde, intrigado, que “o mundo é um espaço infinito e azul, 
com o sol por cima”. 

CONTOS DE MACHADO DE ASSIS
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Acompanha a coleção:
•  Manual do professor impresso e digital (no site da editora, com 

orientações e atividades para os alunos).



O BRASIL É UM QUILOMBO

COD: LJ 3466

Gaspar

17×26 cm | 64 páginas | Brochura
Indicação: 14 a 16 anos
EJA – leitores críticos
ISBN: 978-85-68133-46-6
Tema principal: Cultura afro-brasileira, hip hop,
poesia e música
Temas transversais: Ética, pluralidade cultural, trabalho e consumo
Disciplinas: Língua Portuguesa, História e Geografia

Ao olhar para o Brasil com os olhos dos povos que originalmente se misturaram e deram 
rosto ao brasileiro, Gaspar enaltece tais origens com um estilo só seu, cheio de vida e de 
referências históricas. Do Oiapoque ao Chuí, da África ao Brasil, os índios, os negros e os 
seres humanos que lutam pela liberdade e habitam este imenso país, todos encontram, na 
voz de Gaspar, a expressão de sua vida e de sua arte. E é com essa voz e essas palavras que o 
poeta desvenda e combate o preconceito racial que ainda existe em nosso tecido social. Para 
isso, alimenta-se de outras vozes, de suas raízes, do cordel, da tradição oral e das histórias 
das diversas lutas travadas pelo povo brasileiro.

LEIA, PENSE E SORRIA

COD: LI  2139

Tatiana Belinky

Ilustrações de Marcelo Marques Lopes
17×24 cm | 32 páginas | Brochura
Indicação: 13 a 15 anos
EJA 1o_ ciclo
ISBN: 978-85-62082-13-9
Tema principal: Limeriques (poemas) sobre temas variados
Temas transversais: Ética, pluralidade cultural, trabalho e consumo e saúde

Limerique é um tipo de poema com formato especial: são cinco versos, que rimam 
entre si: o 1o_, o 2o_ e o 5o_, maiores, apresentam uma rima, e o 3o_ e o 4o_, mais curtos, 
outra rima. Em Leia, pense e sorria, Tatiana aborda temas mais adultos, como 
pontualidade, regime alimentar, cidades, comidas, língua portuguesa... 
Sempre de forma bem-humorada.

 
Tatiana Belinky  

é  famosa pelas adaptações 

para a TV, destacando-se as 

do Sítio do Pica-pau Amarelo de 

Monteiro Lobato. Recebeu diversos 

prêmios, entre eles o consagrado 

Jabuti. Em 2010 é eleita para 

Academia Paulista de 

Letras.
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