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Publicar livros significa trabalhar com o mundo da imaginação e
da criatividade de autores e ilustradores que transformam o texto
e os desenhos em verdadeiras obras de arte.
Com base nesse pensamento, a Telos Editora apresenta ao
público leitor seus títulos de literatura infantil, elaborados
com extremo profissionalismo e dedicação para encantar os
pequenos leitores.
Neste catálogo, estão nossas obras e as indicações de leitura para
cada faixa etária.
Vale ressaltar que essa orientação é mera sugestão. Nosso objetivo
principal é auxiliar os pais e os educadores a adotar as obras mais
indicadas para as crianças.
O Editor

Agora chega!
Autor e ilustrador: Barney Saltzberg
Tradução: Flávia Côrtes

Olívia está impaciente com seu irmão, Bibo. Ele quer
brincar com ela a todo instante, e isso a faz desviar o foco
de suas atividades. Um dia, a menina fala para o irmão
que precisa de um tempo para si mesma e que o garoto
deve esperar um pouco. Será que Bibo vai entender isso,
ou vai ficar triste, pensando que a irmã não quer mais
brincar com ele?

a partir de 5 anos
ISBN: 978-85-64311-38-1 l Páginas: 36
Formato: 21 x 21 cm l Capa dura
Temas: irmãos, paciência, brincadeiras,
tempo individual/para si

De cabeça para baixo
Autor e ilustrador: Canizales
Tradução: Flávia Côrtes

a partir de 12 meses
ISBN: 978-85-249-2631-0 l Páginas: 22
Formato: 20 x 20 cm l Cartonado
Temas: diferenças, brincadeiras,
animais, adivinhas
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O que acontece quando observamos os animais, as
pessoas, os alimentos, os objetos de outro ângulo? Será
que temos a mesma concepção de tudo o que existe ao
redor, ou isso depende do ponto de vista?
Este livro interativo convida as crianças a descobrirem
várias situações quando olham o mundo de cabeça para
baixo. Também traz cortes especiais em algumas páginas,
para que os pequenos leitores movimentem os dedos
sobre as ilustrações, explorando melhor o sentido do tato.

De que cor são os beijos?
Autora e ilustradora: Rocio Bonilla
Tradução: Luis Reyes Gil

Em formato reduzido, este livro traz a história da pequena
Mônica, também chamada de Minimoni. Ela gosta muito
de doces, das histórias contadas por sua mãe, de legumes
em conserva e de tantas coisas mais. Mas a menina gosta
mesmo é de colorir as pintinhas vermelhas das joaninhas,
os céus azuis e as bananas amarelas. Um dia, percebe que
nunca coloriu um beijo. Mas... de que cor são os beijos?
Então Minimoni fica bastante tempo à procura dos melhores
tons para representá-los. Será que ela vai conseguir?

a partir de 12 meses
ISBN: 978-85-64311-44-2 l Páginas: 24
Formato: 22 x 16 cm l Cartonado
Temas: cor do beijo, cores da natureza,
emoções

Nhac!
Autor e ilustrador: Canizales
Tradução: Flávia Côrtes
a partir de 12 meses
ISBN: 978-85-64311-32-9 l Páginas: 16
Formato: 22 x 22 cm l Cartonado
Temas: bichos, comida, brincadeiras,
cadeia alimentar

A partir da capa, a história desperta a atenção das crianças,
pois traz a ilustração de uma enorme boca aberta cheia de
dentes, prontos para devorar algo.
Com um recorte especial nas páginas, o texto incentiva os
pequenos leitores a descobrirem como é a alimentação dos
animais, a partir de perguntas divertidas.
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O aniversário da vaca Mimosa
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier
Tradução: Hedi Gnädinger

Na fazenda, as galinhas estão correndo de um lado
para o outro. Cada uma delas carrega algum objeto
para enfeitar a mesa.
Observando essa agitação, a vaca Mimosa percebe
que há algo estranho, mas não entende direito o que
está acontecendo.
Após a chegada dos convidados, ela terá uma
maravilhosa surpresa... O que será?

a partir de 12 meses
ISBN: 978-85-64311-33-6 l Páginas: 20
Formato: 21 x 21 cm l Cartonado
Temas: aniversário, amizade, números

Para contar na cama
Autor e ilustrador: Daniela Kulot
Tradução: Hedi Gnädinger
a partir de 2 anos
Páginas: 26
Formato: 22 x 15,5 cm l Cartonado
Temas: hora de dormir, bichos, números
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Lançamento
Junho

A hora de dormir pode ser muito divertida para as
crianças. Elas podem contar de 1 a 12 e mentalizar
os números e as imagens que as fazem pegar no
sono rapidinho. Para isso, é só imaginar um pequeno
morcego, ou dois peixes bem coloridos, ou dez polvos
com braços compridos que agitam os lençóis, ou...
Enfim, podem dar asas à imaginação, viajando para
mundos fantásticos proporcionado pelos sonhos...

Preciso de um novo bumbum!
Autora e ilustradora: Dawn McMillan
Ilustrador: Ross Kinnaird
Tradução: Flávia Côrtes

O menino assusta-se quando se olha no espelho e
percebe que seu bumbum está dividido ao meio. E logo
quer ter um novo bumbum. Mas fica em dúvida quanto
à cor dele (verde, azul ou amarela). Talvez fosse melhor
um bumbum-foguete, para sobrevoar a cidade, ou um
bumbum-robô, com mil e uma utilidades? As opções
são infinitas... Mas ele percebe que seu pai também
tem um bumbum dividido. E agora? Será que isso é
contagioso? Mistério...

a partir de 7 anos
978-85-64311-36-7 l Páginas: 36
Formato: 22 x 24 cm l Capa dura
Temas: corpo humano, humor, imaginação

Que horas são?

Autora e ilustradora: Daniela Kulot
Tradução: Hedi Gnädinger

a partir de 4 anos
ISBN: 978-85-64311-35-0 l Páginas: 26
Formato: 16,5 x 25 cm l Cartonado
Temas: relógio, horas,
organização do tempo, rotinas

Com um relógio cujos ponteiros podem ser
movimentados pelos leitores mirins, o livro
estimula a organização das atividades diárias
para o desenvolvimento infantil. Ações como
acordar, tomar café, ir à escola, brincar, ler
e arrumar o quarto são apresentadas nas
páginas de modo lúdico.
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Todos juntos!
Autora e ilustradora: Daniela Kulot
Tradução: Hedi Gnädinger

Nesse texto, a autora e ilustradora incentiva
as crianças a conhecerem e a respeitarem as
diferenças existentes entre elas, e também
entre as demais pessoas. O foco principal dessa
história é a descoberta e o desenvolvimento da
empatia e do companheirismo para superar as
dificuldades e os medos da vida.

a partir de 4 anos
ISBN: 978-85-64311-34-3 l Páginas: 24
Formato: 22 x 15,5 cm l Cartonado
Temas: fantasia, união, respeito, amizade

A gota de água
Autora e ilustradora: Inês Castel-Branco
Tradução: Inês Castel-Branco

a partir de 9 anos
ISBN: 978-85-64311-45-9 l Páginas: 36
Formato: 28,5 x 24,7 cm l Capa dura
Temas: água, vida, morte,
diferença intercultural e religiosa
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O livro propõe uma forma diferente de explicar a morte
para as crianças. Inspirado em um conto de Raimon
Panikkar (sacerdote espanhol que conviveu bastante
tempo na cultura hindu), o texto ressalta a importância
da água para a vida no planeta e como elemento cultural
de ligação com o sagrado. Ao cair no mar, uma gota de
água pode parecer finita e insignificante, mas isso faz
parte do ciclo da vida, pois o mar seria bem menor se lhe
faltasse uma gota...

Dentro da caixa maravilhosa
viagem ao interior da vida
Autor: Salvador Macip
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Tradução: Luis Reyes Gil

Alice é uma garota muito curiosa. Ela gosta de questionar
sobre o mundo em que vive. Quando chove, adora fazer
perguntas: “Como sabemos se algo está vivo ou não?”;
“Como funciona uma célula?”; “O que cada pessoa guarda
dentro de si?”. Para responder a essas e outras questões, ela
e o pai fazem uma incrível viagem pelo interior do corpo
humano, descobrindo o fascinante mundo das células, do
DNA e das mitocôndrias...

a partir de 9 anos
978-85-64311-41-1 l Páginas: 56
Formato: 23,6 x 29,6 l Capa dura
Temas: corpo humano,
descobertas, família

De que cor são os beijos?
Livro grande

Autora e ilustradora: Rocio Bonilla
Tradução: Luis Reyes Gil

a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-64311-43-5 l Páginas: 36
Formato: 29,5 x 22 cm l Capa dura
Temas: cor do beijo, cores da natureza,
emoções

A pequena Mônica, também chamada de Minimoni,
gosta bastante de doces, das histórias contadas por sua
mãe, de legumes em conservas e tantas coisas mais.
Mas a menina gosta mesmo é de colorir as pintinhas
vermelhas das joaninhas, os céus azuis e as bananas
amarelas. Um dia, percebe que nunca coloriu um
beijo. Mas... de que cor são os beijos? Então Minimoni
fica bastante tempo à procura dos melhores tons para
representá-los... Será que ela vai conseguir?
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Eu compro!
Autor e ilustrador: Canizales
Tradução: Giselli Câmara

Lançamento
Julho
Diariamente, Tadeu observa que todos os seus amigos
estão felizes e sorridentes. No entanto, ele está sempre
triste e não consegue entender a alegria dos outros.
A princípio, acredita que é porque eles compram
muitas coisas. Então, vai correndo para o shopping,
onde compra tudo o que vê pela frente. Mas, depois
de algumas horas, está triste de novo. Depois, algo
surpreendente acontece...
Um livro que ressalta a importância de valorizar as
coisas simples da vida, deixando de lado o consumismo
exagerado...

a partir de 7 anos
ISBN:978-85-64311-39-8 l Páginas: 28
Formato: 24,5 x 26,8 cm l Capa dura
Temas: consumo, brincadeiras, amizades,
educação financeira

Isto não é uma selva!
Autora: Susanna Isern
Ilustradora: Rocio Bonilla
Tradução: Luis Reyes Gil

Lançamento
Outubro

a partir de 8 anos
Páginas: 36
Formato: 25 x 27,8 cm l Capa dura
Temas: ordem, animais, casa, organização
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Paula não aceita ordens e ama a bagunça em seu
pequeno mundo. Sua mãe tenta orientá-la para arrumar
seu quarto, mas a menina só diz não! Então, um dia,
acontece algo inesperado: sua casa torna-se uma
verdadeira floresta, com plantas e animais invadindo
todos os cômodos... E agora, será que Paula conseguirá
se adaptar a essa nova realidade?

Minhas rodinhas
Autor e ilustrador: Sébastien Pelon

AAAAF A H
P

Tradução: Sandra Pina

O dia está nublado. O menino não quer mais ficar dentro
de casa e, quando sai para um passeio de bicicleta, é
acompanhado por um monstro imaginário branco e
chapéu rosa. De repente, o amigo imaginário devora as
rodinhas de sua bicicleta. O garoto perde o equilíbrio,
cai e se machuca. Então começa a chorar e é consolado.
Porém, não desiste e tenta novamente pedalar sem o
auxílio das rodinhas. Uma história inspiradora sobre a
perseverança e o aprendizado da autonomia.

a partir de 6 anos
978-85-64311-37-4 l Páginas: 36
Formato: 27,5 x 24,3 l Capa dura
Temas: andar de bicicleta, medo,
confiança, autonomia

O melhor livro do mundo!
Autor e ilustrador: Canizales
Tradução: Giselli Câmara

a partir de 7 anos
ISBN: 978-85-64311-40-4 l Páginas: 36
Formato: 24,5 x 26,8 cm l Capa dura
Temas: imaginação, livros, brinquedos

O pequeno Samuel está muito preocupado porque
seus adoráveis brinquedos estão desaparecendo
misteriosamente. Por isso, ele decide procurar
o responsável por isso. Então, descobre que há
muitos livros no mundo, com histórias de piratas,
heróis, cavaleiros, princesas, entre outras. Porém,
só um deles é O melhor livro do mundo! Mas onde
está ele? Dentro deste livro, há três livretos para a
diversão das crianças.
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Respira
Autora e ilustradora: Inês Castel-Branco
Tradução: Inês Castel-Branco

Lançamento
Setembro

Um menino está bastante agitado antes de dormir. A
mãe convida-o a se acalmar, incentivando-o a relaxar
e a respirar pausadamente. Isso tem um efeito positivo
sobre o garoto, que dorme imediatamente.
Este livro traz uma série de exercícios ilustrados
que podem ajudar as crianças menores a tomarem
consciência de sua respiração para se acalmarem.

a partir de 9 anos
Páginas: 36
Formato: 28,5 x 24,5 l Capa dura
Temas: respiração, estresse, relaxamento
corporal, ioga para crianças

Supercrianças
Autora: Anya Damirón
Ilustrador: Pablo Pina

Lançamento
Julho

Tradução: Luis Reyes Gil
a partir de 8 anos
Páginas: 44
Formato: 24,5 x 26 l Capa dura
Temas: diversidade, imaginação, solidariedade
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Ivan sempre gostou de super-heróis. Em sua imaginação,
ele voa com sua capa mágica. Um dia, seu pai lhe dá um
presente muito especial: uma capa de “Super Ivan”. A
partir daí, passa a ver a vida com outros olhos e descobre
que todas as crianças têm uma super-habilidade... Basta
ter força de vontade para superar os obstáculos!

Você está entediada,
Minimoni?

Autora e ilustradora: Rocio Bonilla
Tradução: Luis Reyes Gil

Minimoni é uma garota bastante animada. Gosta
de colorir e de descobrir coisas novas. Sua vida é
muito bem organizada durante a semana. Dá até
para jogar hóquei. Mas, quando chega o domingo,
ela fica sem ter o que fazer. Então, começa a
conversar com o camundongo, com a baleia, com a
cobra, com o morcego e com a aranha, para saber
como eles fogem da rotina.

a partir de 12 meses
Páginas: 36
Formato: 29,5 x 22 cm l Capa dura
Temas: organização semanal, tédio,
amizade, jogos
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