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A Editora RHJ iniciou suas atividades como distribuidora em 1974 e em 
1987 inaugurou a publicação de obras infantis e juvenis. Desde sempre 
sustenta o propósito de formar novos leitores e despertar o interesse 
pela literatura. Em 2009, lançou uma nova linha editorial direcionada 
aos professores. 

Atualmente, possuímos mais de 300 títulos – literatura infantil, juvenil e 
obras metodológicas e temáticas apresentadas em primorosos projetos 
editoriais. São obras de autores consagrados, professores universitários 
e jovens talentos. 

Dentre os prêmios recebidos por nossas obras, destacam-se no Brasil: 
Prêmio ABL – Literatura Infanto-juvenil, Jabuti, APCA, Altamente Re-
comendável, Melhor Livro de Imagens, Hors Concours, O Melhor para 
Crianças, Projeto Editorial, Melhor Livro sem Texto e Melhor Livro Infantil 
e no exterior: White Ravens (Alemanha), Octogone (França), BIB Plaque 
(Esolváquia), The Noma Concours (Japão) e The Ibby Honour List Diploma 
(Canadá). 

Este catálogo foi elaborado com o objetivo de facilitar a escolha de nos-
sas obras a serem utilizadas nas atividades em sala de aula. Os títulos 
abordam temas transversais indicados nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais e encontram-se agrupados de acordo com o grau de desenvol-
vimento do leitor e em ordem crescente, contemplando pré-leitores, 
leitores fluentes e leitores críticos. 

Equipe Editorial



Entre Mundos 
Narrativa e ilustrações: Adriana Mendonça 
32 páginas • ISBN: 85-7153-193-5 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Encontro entre etnias 

O encontro entre etnias é tratado nas imagens deste livro, fazendo referência à música como 
linguagem e às ilustrações como cenário. Sociabilidade, humanismo e ética são os temas 
abordados. O leitor pode criar histórias e encontros entre os povos a partir da leitura das 
imagens que observa. 

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2006. Relações étnico-raciais

O livro conta, por meio de imagens, a história de um menino pertencente ao grupo conhecido 
como os “Uru-Eu-Wau-Wau”, povos indígenas que mantêm a tradição de tocar “taboca” – um 
tipo de flauta de bambu. Eles vivem na região amazônica, no estado de Rondônia.Neste texto 
o menino Uru-Eu-Wau-Wau, acompanhado de seu amigo passarinho, relata os encantos da 
natureza, o ciclo de vida das plantas e dos animais da floresta onde vive.

O Menino uru-Eu-Wau-Wau e a Semente
Narrativa e ilustrações: Adriana Mendonça
40 páginas • ISBN: 978-85-7153-338-7 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: cotidiano indígena; ciclo da vida; percepção do ambiente. 

um conto indígena...

Gira e Roda
Narrativa e ilustrações: Adriana Mendonça 
24 páginas • ISBN: 85-7153-197-8 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Inclusão social; solidariedade; cidadania

Livro de imagens que trata com sensibilidade o processo de inclusão, solidariedade e cidada-
nia. Os personagens são crianças que, a pé ou em cadeira de rodas, sobem e descem, desli-
zando na paisagem e nas cores de cada página, em que obstáculos e desafios geométricos os 
levam à superação, induzindo-os a aceitar a diferença. Não só as imagens surpreendem, como 
também as possíveis leituras que deflagram no passar das páginas. Um livro que pode ser lido 
e explorado por crianças de várias idades, sendo um referencial de leitura para os projetos 
de conscientização e responsabilização no âmbito da inserção. O tom alegre e dinâmico da 
narrativa proporciona reflexão frente às diferenças.

Inclusão
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livro de imagens

Menino-Arara
Narrativa e Ilustrações: Adriana Mendonça
ISBN: 978-85-66653-36-6 • 36 p. • 21 x 28 cm • 4x4 cores 
Tema: Convívio do indígena com as aves.

Belas imagens feitas em grafite e coloridas em aquarela desenham o encontro das araras com 
o menino indígena. No esvoaçar por entre as árvores, as cores das figuras sugerem, nos movi-
mentos dos traços, o compasso de um balé.
Proporciona ao leitor o desejo de desvendar os segredos e contar a história das personagens.

•	SElECIOnADO PARA COMPOR O ACERVO BáSICO FnlIJ - 2015 - CAtEGORIA IMAGEM.
•	SElECIOnADO PARA O CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
•	PnlD lItERáRIO - 2018
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Dia do Mar...
Narrativa e ilustrações: Miguel Carvalho

44 páginas • ISBN: 978-85-7153-250-2 • Formato: 21,0x 24,0 cm •  4x4 cores
Temas: Ações da natureza;  meio ambiente ; trabalho

Relação espaço x tempo

Narrativa por imagens que demarca a relação de espaço e tempo. Retrata o movimento das 
ondas, a sucessão de lugares e do clima durante os deslocamentos do personagem. O livro é 
um convite para viver um dia na imensidão azul do mar, num vai e vem que embala a imagi-
nação e a criatividade, como o contínuo balanço das águas.

O Ratinho Espertalhão
Autor: Vander de Melo Ribeiro • Ilustrações: Carolina Merlo

ISBN: 978-85-66653-07-6 • 20 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores 
Tema: Hábitos alimentares.

A história surpreende os pequenos leitores em fase de alfabetização. O persona-
gem ratinho apresenta possibilidades de mudar o que é real pela imaginação, ao 
mesmo tempo em que leva à reflexão sobre o inusitado, o inesperado, o que foge 
aos padrões. As ilustrações enriquecem o texto e proporciona bons momentos  
para os leitores iniciantes.

tEXtO EM CAIXA AltAA

Preferências alimentares

Poema ritmado 

Que Quintal!
Autora: Laís Corrêa de Araujo • Ilustrações: Thaís Mesquita
ISBN: 978-85-66653-04-5 • 24 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores 
Temas: Os sons e o ambiente; rima; ritmos.

Poema ritmado e harmônico, em que a renomada escritora mineira trabalha a gostosa sen-
sação de perceber os barulhos que nos cercam. Cuidadosamente projetado para leitores ini-
ciantes, o livro constitui excelente instrumento para incentivar a percepção de sons, rimas e 
ritmo, que favorecem o reconhecimento dos fonemas e da leitura.

tEXtO EM CAIXA AltAA •	lIVRO SElECIOnADO PARA COMPOR O kIt ESCOlAR 2014 DA PREFEItuRA MunICIPAl DE BElO 
hORIzOntE.

Animais do campo 

Amanhecer na Roça
Autor: Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações: Nydia Negromonte
Projeto gráfico: Marcelo Drummond
ISBN: 978-85-66653-49-6 • 56 p. • 21 x 21 cm • 4x4 cores 
Temas: Amanhecer; animais.

Um livro bem ao gosto de leitores iniciantes, com uma narrativa trabalhada em ritmo e rima, 
na qual os bichos são apresentados na cena de um amanhecer. 
Ao passar as páginas, a leitura interativa surpreende, levando-os a cumprimentar os persona-
gens por meio de trocadilhos e simpatia. 
As belas colagens apresentam características dos animais, contrapondo-se às aquarelas, que 
remetem às mudanças de luzes da alvorada. Esta dinâmica transforma a leitura em uma gos-
tosa brincadeira.

tEXtO EM CAIXA AltAAPROJEtO DE lEItuRA
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Meninos Espertos
Narrativa e ilustrações: Mario Vale
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-217-5 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Cotidiano da criança

O livro traz uma coletânea de cartuns, retratando o universo infantil. A poesia e o humor das cenas 
criadas pelo autor promovem uma leitura sobre o cotidiano, abordando questões relativas à proble-
mática ambiental, às relações afetivas, às brincadeiras e peraltices de crianças. 

Cotidiano infantil

Bzzz Bzzz
Narrativa e ilustrações: Mario Vale
16 páginas • ISBN: 978-85-7153-205-2 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Tema: Ecologia

Neste livro, os cartuns revelam cenas que descrevem a destruição da natureza pelo homem, o desma-
tamento e a poluição. Os traços dos desenhos, a escolha das cores e a montagem gráfica transmitem 
a mensagem ecológica de forma leve, como algo que “um passarinho verde nos contou” e por isso 
Bzzz Bzzz.

Reflexão sobre o meio ambiente

O Caçador, a Onça e o Pintor
Narrativa e ilustrações: Mario Vale
16 páginas • ISBN: 978-85-7153-203-8 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Tema: Mistério

Na floresta, um encontro inesperado entre um caçador, seu cachorro, uma onça-pintada e outros 
bichos causa grande confusão. A onça fica branca de susto, e tudo só se resolve com a chegada inusi-
tada de um divertido pintor. Nesse livro, Mario Vale cria um jogo de suspense. 

Suspense

Construindo um Sonho
Narrativa e ilustrações: Marcelo Xavier

16 páginas • ISBN: 85-7153-092-0 • Formato: 26,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Perseverança; moradia

Livro de imagens tridimensionais, construídas com massa de modelar, em cenas que dialogam 
entre o sonho de possuir uma casa e sua construção. A sequência das imagens demarca bem o 
começo, o meio e o fim da narrativa, e proporciona ao leitor um apoio para a criação de texto.

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	PnBE 2010.
•	PRêMIO DE MElhOR lIVRO DE IMAGEM PElA ASSOCIAçãO BRASIlEIRA DE ESCRItORES.
•	PRêMIO ADOlFO AIzEn – lIVRO SEM tEXtO – uBE – 1997.

Quantos elefantes?
Autora: Simone Pedersen • Ilustrações: Renan Penante

32 páginas • ISBN: 978-85-66653-61-8 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Números, brincadeiras, animais

Vamos para a praça brincar e descobrir quantos elefantes brincam por lá!? Por meio da narrativa, 
o leitor tem contato com as primeiras noções matemáticas de maneira lúdica e divertida, em uma 
história de dez elefantes amigos, em inusitadas situações de brincadeiras. Um texto para crianças 
pequenas com possibilidades de um rico trabalho, especialmente o campo de experiências “Es-
paços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 

Fatos sequenciais: começo, meio e fim
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Com Que Bicho Você se Parece?
Texto e ilustrações: Sandra Ronca
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-276-2 •  Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Fauna; preservação e extinção animal

O poema deste livro instiga o pequeno leitor a perceber as diferenças entre os animais e suas 
peculiaridades. O ritmo divertido dos versos constrói uma narrativa lúdica e envolvente, que 
instiga a reflexão sobre a importância de se preservar, respeitar e cuidar dos animais. O texto 
faz referência ao décimo mandamento da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, po-
dendo ser também utilizado como material de pesquisa para os trabalhos escolares dentro da 
temática do respeito aos animais.

Respeito aos animais: as diferenças

Achei!
Autoras: Angela-Lago e Zoé Rios • Ilustrações: Angela-Lago
56 páginas • ISBN: 978-85-7153-255-7 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Alfabetização; formação de palavras

Este livro trabalha a brincadeira de esconde-esconde de forma bem-humorada e desafia o 
leitor a identificar uma palavra dentro de outra. O texto, que remete a um jogo, desperta o 
desenvolvimento da autonomia no ato da leitura, proporcionando suspense e inusitadas des-
cobertas na fase da alfabetização. Com ilustrações da autora e artista plástica Angela-Lago, 
o projeto editorial foi elaborado com páginas coloridas e letras adequadas aos pequenos lei-
tores.

•	PnBE 2012. 
•	PNAIC	2013. Formação de palavrastEXtO EM CAIXA AltAA

A E I O u
Autoras: Angela-Lago e Zoé Rios • Ilustrações: Angela-Lago
56 páginas • ISBN: 978-85-7153-218-2 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Vogais; alfabetização

Este livro propõe o jogo − O que é o que é? − com as vogais, permitindo uma leitura desa-
fiadora e interativa.  O texto sugere trocas e identificação de letras, e trabalha a leitura e a 
escrita das palavras. As respostas são facilitadas pelos detalhes ilustrativos e gráficos dos ricos 
recursos utilizados pela autora e artista plástica Angela-Lago.

•	PnlD 2010 - OBRAS COMPlEMEntARES.
•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl - FnlIJ/2009 - 
CAtEGORIA CRIAnçA.

Adivinhas com vogaistEXtO EM CAIXA AltAA

Ciranda das Vogais
Autora: Zoé Rios • Ilustrações: Sandra Lavandeira
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-274-8 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Formação de palavras; parlenda

Este livro reúne desafios que fazem referência a versos e cantigas populares do universo in-
fantil. Os diálogos dos personagens e as rimas levam a descobertas sobre a formação das 
sílabas e das palavras. O ato de ler é enriquecido pelas ilustrações que utilizam cores vibrantes 
e colagens de tecidos criando imagens divertidas e atraentes.

•	PnlD OBRAS COMPlE-
meNtAres	2013. Parlenda e adivinha com vogaistEXtO EM CAIXA AltAA
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A partir de palavras que iniciam com a mesma sílaba, lê-se neste livro divertidos poemas que 
enfatizam a sonoridade da primeira sílaba de palavras, com humor e ritmo.  A circularidade do 
texto provoca a leitura, proporcionando o interesse e levando os pequenos leitores em fase 
de alfabetização a muitas descobertas.

lá Vai o Balão
Autoras: Zoé Rios e Márcia Libânio • Ilustrações: Suryara Bernardi
36 páginas • ISBN: 85-7153-333-2 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Sílabas iniciais

SílabasPROJEtO DE lEItuRAtEXtO EM CAIXA AltAA

O texto trabalha com a letra R por meio de uma nova versão da brincadeira Cadê? O pato e 
o rato, dois divertidos personagens, desafiam os leitores com suas peripécias em uma cons-
tante procura da letra R. O projeto editorial, cuidadosamente preparado para proporcionar 
uma leitura interativa e autônoma, leva o leitor em processo de alfabetização a compreensão 
sobre a formação das palavras.

Cadê o R?
Autora: Zoé Rios • Ilustrações: Sandra Lavandeira
40 páginas • ISBN: 85-7153-332-5 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Formação das palavras

Formação de palavrastEXtO EM CAIXA AltAA

Diz que tem
Autora: Zoé Rios • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
28 páginas • ISBN: 978-65-991989-0-8 • Formato: 21,0 x 28,0 cm •  4x4 cores
Temas: Cantigas de roda; folclore brasileiro

O texto faz referência à cantiga de roda – A barata diz que tem – e proporciona aos pequenos 
leitores um contato valioso com aspectos relacionados ao ritmo e à sonoridade da língua. Por 
conter rimas e repetições, favorece a memorização das palavras, convidando à brincadeira. O 
texto faz referência aos elementos do grupo familiar: avó, tio, primo, etc.

•	 kIt lItERáRIO BElO hORIzOntE - 2012.
•	 kIt lItERáRIO COntAGEM - 2012. Cantiga de rodatEXtO EM CAIXA AltAA

Este livro trabalha os medos do imaginário infantil. Medo de quarto escuro, medo de trovão, 
medo de quase tudo. As ilustrações acompanham o personagem, provocando o envolvimen-
to e a cumplicidade com os sentimentos evidenciados no texto. Todo o clima de tensão se vê 
amenizado quando o leitor é levado a descobrir os momentos  que fazem o medo de João 
acabar. Os recursos do texto proporcionam uma agradável leitura.

João tinha Medo
Autora: Sônia Menezes • Ilustrações: Santiago Régis
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-331-8 • Formato: 18,5 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Medo; afeto; família 

Medos infantistEXtO EM CAIXA AltAA
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Picote - O Menino  de Papel
Texto e Ilustrações: Mario Vale
16 páginas • ISBN: 85-7153-068-8 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Fogo; acidentes; solidariedade; amizade 

Em um encantado universo feito de papel, Picote e seus amigos brincam e se divertem o tem-
po todo, mas uma ameaça vinda do espaço pode acabar com a brincadeira... Nesta história 
sobre criatividade e solidariedade, o famoso personagem de Mario Vale apresenta aos leitores 
as inúmeras possiblidades da criação artística a partir da dobradura e colagem de papel, ao 
mesmo tempo em que os alerta sobre os perigos do manuseio do fogo.

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	OBRA SElECIOnADA PARA O PROGRAMA nACIOnAl SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE.
•	SElECIOnADO PARA O PROJEtO CAntInhO DE lEItuRA.

Amizade

tEXtO EM CAIXA AltAA

Picote e o Carro de Papel
Texto e Ilustrações: Mario Vale
16 páginas • ISBN: 85-7153-160-9 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Tema: Educação para o trânsito

Os recortes e as montagens de papel criam um belo cenário, com efeito tridimensional, uma 
cidade por onde circula Picote, dirigindo seu carro. Trabalha o tema “Educação para o Trânsi-
to”, conteúdo do currículo escolar, com recursos do projeto editorial bem direcionados aos 
pequenos leitores.

Educação para o trânsitotEXtO EM CAIXA AltAA •	ACERVO FDE SãO PAulO - 2004.

Pirilampo
Texto e Ilustrações: Mario Vale

16 páginas • ISBN: 85-7153-166-8 • Formato: 21,0 x 27,0 cm • 4x4 cores
Tema: Solidariedade

Pirilampo, o herói desta história, salva a passarinha que se perde em uma noite escura após 
forte tempestade. Em um texto suave, valores como o sentimento de solidariedade são explo-
rados. O livro também possui edição em espanhol, Luciérnaga. 

SolidariedadetEXtO EM CAIXA AltAA

Passarolindo
Texto e Ilustrações: Mario Vale

16 páginas • ISBN: 85-7153-024-6 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Tema: Respeito à natureza

Neste livro, o personagem é um pássaro e a cena é uma cidade. A trama reúne valores como 
solidariedade, amizade e respeito. As imagens trabalhadas com recorte e dobraduras estimu-
lam o gosto das crianças em fase de alfabetização. 
O livro também possui edições em inglês, Beautifulbird, italiano, Passarolindo e em espa-
nhol Pajarolindo.

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	InDICADO PARA O JAButI.
•	ACERVO SAlAS DE lEItuRA - FAE.

Solidariedade

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA
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Marionete
Texto e Ilustrações: Mario Vale
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-220-5 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Liberdade

O texto emociona o pequeno leitor ao narrar o dia a dia, os anseios e a conquista da liberdade 
pela Marionete, em pleno espetáculo. As ilustrações ressaltam os sentimentos e a emoção 
vividos pela personagem, bem como o cenário circense da história. 

•	kIt lItERáRIO - PREFEItuRA DE BElO hORIzOntE - 2010 liberdade

um, Dois e Já!
Texto e Ilustrações: Mario Vale • Projeto gráfico: Guili Seara 
64 páginas • ISBN: 978-85-7153-254-0 • Formato: 21,0 x 22,0 cm • 4x4 cores
Temas: Fábulas, competição

Fábulas - Cartuns

Este livro apresenta divertidas releituras de três fábulas escritas para os pequenos leitores. 
As ilustrações em cartuns, do autor e também ilustrador Mario Vale, são organizadas como 
se cada página fosse um quadro de HQ. O texto remete às histórias em quadrinhos ao utilizar 
recursos gráficos, onomatopeias, diálogos e narrativas que provocam a interação e criativida-
de do leitor. O projeto editorial possui características peculiares aos interesses de crianças a 
partir de 4 anos.

PROJEtO DE lEItuRAtEXtO EM CAIXA AltAA

A Festa do Macaco
Texto e Ilustrações: Mario Vale
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-260-1 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Amizade; solidariedade

Esta pequena história explora os preparativos de uma festa de aniversário, com tudo o que se 
tem direito: convite, amigos, doces, alegria! O texto fala de amizade, solidariedade e valores 
referentes à conviência humana e vem acompanhado por ilustrações bem coloridas, fazendo 
com que os leitores se sintam convidados para a festa da personagem. O texto, a temática e o 
projeto editorial são cuidadosamente elaborados para os pequenos leitores.

AmizadePROJEtO DE lEItuRAtEXtO EM CAIXA AltAA

Incentivo à leitura e à imaginação

Pé de letra
Texto e Ilustrações: Mario Vale
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-211-3 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Tema: As experiências de leitura

O mundo das letras e o afeto entre as gerações fazem dessa narrativa um objeto de incentivo 
e valorização da leitura e da escrita.  As ilustrações coloridas e expressivas sugerem uma rela-
ção entre o passado, o presente, o real e o imaginário.

•	kIt lItERáRIO PREFEItuRA DE BElO hORIzOntE - 2009.tEXtO EM CAIXA AltAA
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Quem Salta Mais longe?
Autor: Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-004-1 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Confiança; amizade

A Bota Maluca
Autora: Bernadete Castro Sales • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-002-5 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Imaginário; cotidiano infantil tEXtO EM CAIXA AltAA

O Carneirinho Diferente
Autora: Maria Lysia C. de Araújo • Ilustrações:  Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-007-6 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Valores; individualidade tEXtO EM CAIXA AltAA

Encontro Mágico 
Autora: Liliane Romanelli  • Ilustrações:  Liliane Romanelli
12 páginas •  ISBN: 85-7153-023-8 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Encontro; amizade tEXtO EM CAIXA AltAA

tamanho de Formiga
Autora: Branca Maria de Paula • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-003-3 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Tema: Conflitos tEXtO EM CAIXA AltAA

A Gatinha Bonifácia 
Autora: Lacyr Schettino • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-129-3 
Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Imaginação; surpresa tEXtO EM CAIXA AltAA

Eu acho que não!
Autora: Eunice de Melo • Ilustrações: Fran Junqueira
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-369-1 • Formato: 20,5 x 27,5 cm • 4x4 cores
Temas: Fantasia, fenômenos da natureza, animais, mistério

Neste livro, um fato misterioso acontece e instiga a descobrir de quem é o ovo azul trazido 
pela chuva. Diante de tanta dúvida e encantamento, Eu acho que não! introduz os leitores 
iniciantes ao universo da escrita, trazendo referências a elementos dos contos tradicionais e 
fenômenos da natureza. Permite o trabalho de acordo com a BNCC, de modo a abranger tan-
to os diversos campos de experiências da Educação Infantil quanto as habilidades dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental.

PR
É-
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CO

LA

A GuRI, primeira coleção lançada pela RHJ, é composta por seis títulos, elaborados com textos curtos e belas 
ilustrações. Os livros discutem e apresentam situações simples do cotidiano, sem destacar soluções, e uma de 
suas principais metas consiste em treinar a capacidade de inferência dos leitores.
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O Quarto de lucas
Autora: Alba de Castro Toledo • Ilustrações: Carolina Merlo
ISBN: 978-85-66653-08-3 • 24 p. • 26 x 20cm • 4x4 cores
Tema: Cooperação na organização dos objetos em casa

O texto relata a experiência do cotidiano infantil, explora rimas e vocabulário acessível às 
crianças.
A narrativa leva o leitor a refletir sobre cooperação e responsabilidade com a organização do  
espaço no lar. As belas ilustrações, feitas em colagens, enriquecem a temática trabalhada no 
livro.

tEXtO EM CAIXA AltAA

A Cobra Banguela
Autor: Guido Heleno • Ilustrações: Juan Narowé
ISBN: 978-85-66653-03-8 • 16 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores
Tema: Importância da higiene bucal

A obra possibilita o trabalho multidisciplinar, ao abordar em uma história literária a impor-
tância dos cuidados com a higiene bucal. As ilustrações, o texto em caixa-alta, a diagramação 
e o tema de interesse das crianças tornam o texto um precioso instrumento de incentivo à 
leitura no processo de alfabetização.

tEXtO EM CAIXA AltAA

O lobisomem que  Quase Morreu de Medo
Autor: Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações: Warley Assis
ISBN: 978-85-66653-17-5 • 28 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores
Temas: O medo; terror; realismo mágico

O lobisomem desta história, que quase morreu de medo, leva as crianças a se divertirem ao 
brincarem com novas sensações. No desenvolver da história, percebe-se uma mistura de hu-
mor, terror e suspense. O texto desperta para o trabalho com os temas folclóricos nas séries 
iniciais. O projeto editorial proporciona uma leitura fácil e agradável aos leitores iniciantes e 
as ilustrações criam a sensação de realismo ao tema da narrativa.

•	lIVRO SElECIOnADO PARA COMPOR O kIt ESCOlAR 2015 DA PREFEItuRA  
MunICIPAl DE BElO hORIzOntE.
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Esperto é o Gato
Autora: Solange Avelar Fonseca • Ilustrações: Renata Lacerda
ISBN: 978-85-66653-32-8 • 24 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores
Temas: Habilidades individuais

História divertida e interessante, em que as características do gato se evidenciam ao pro-
por uma reflexão sobre as habilidades e o potencial de cada pessoa. As imagens modernas  
surpreendem o leitor, suscitando suspense e o gosto pela leitura.

tEXtO EM CAIXA AltAAPROJEtO DE lEItuRA Comportamento

Organização do lar

Medo do desconhecido

Cuidados pessoais 
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Maricota
Autora: Gislaine dos Santos • Ilustrações: Lucas Martins Fernandes
ISBN: 978-85-66653-05-2 • 16 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores
Tema: Respeito à individualidade

Com delicadeza e sensibilidade, o texto, bem ao estilo dos leitores iniciantes, incita a discus-
são sobre a importância de respeitar a individualidade e as diferenças. As divertidas ilustra-
ções tornam a narrativa lúdica e interessante.

tEXtO EM CAIXA AltAA

O livro trabalha a questão da vaidade, instigando as crianças a questionarem o exagero de tal 
comportamento. Os impasses de Maria diante de seu colorido guarda-roupa são revelados 
nas belas ilustrações. Tanto o projeto gráfico como o texto foram preparados para agradar aos 
leitores iniciantes e instigar o desejo pela leitura.

O Guarda-Roupa de Maria
Autora: Alba de Castro Toledo • Ilustrações: Esther Azevedo
ISBN: 978-85-66653-27-4 • 16 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores
Temas: Vaidade; consumismo

tEXtO EM CAIXA AltAA

A Minhoca travessa
Autor: Guido Heleno • Ilustrações: Adriana Mendonça
ISBN: 978-85-66653-28-1 • 24 p. • 23 x 23cm • 4x4 cores
Temas: Comportamento e relacionamento de crianças e  
pré-adolescentes com seus pais

As maluquices e travessuras da minhoca Nonoca proporcionam uma divertida leitura. Seus 
pais a levam ao médico, padres, fadas e bruxas, mas nada resolve. Entre uma peraltice e ou-
tra, o texto convida à reflexão sobre o comportamento e relacionamento das crianças e pré-
-adolescentes com os pais. 

tEXtO EM CAIXA AltAA

Movimentada história que trabalha as muitas percepções produzidas pelas mudanças do cli-
ma, relatando o corre-corre nos dias de chuva forte, e as muitas sensações que podem ocorrer 
quando chuvisca. A beleza poética do texto de Ronaldo Simões e a arte do reconhecido Hum-
berto Guimarães dão o tom precioso nesta obra indicada para os pequenos leitores.  

Chuva e Chuvisco
Autor: Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações: Humberto Guimarães
ISBN: 978-85-66653-33-5 • 20 p. • 26 x 20 cm • 4x4 cores
Tema: Fenômenos da natureza

tEXtO EM CAIXA AltAAPROJEtO DE lEItuRA
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Respeito às diferenças
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A Menina tagarela
Autora: Giulieny Matos • Ilustrações: Luna Vicente
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-267-0 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Família; sentimentos

A menina tagarela é curiosa, engraçada e sapeca. Em seu dia a dia, ela tem sempre o que falar. 
Neste livro, as crianças se identificam com as situações vividas pela falante personagem e se 
divertem com as imagens coloridas e tridimensionais que ilustram cada página. A temática 
do texto trabalha valores referentes à boa convivência e o respeito ao outro, levando o leitor 
a pensar a particularidade de cada pessoa.

O choro x famíliaA Menina Derretida
Autora: Giulieny Matos • Ilustrações: Luna Vicente
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-267-0 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Família; sentimentos

O livro traz ilustrações tridimensionais, bem ao gosto das crianças. A narrativa, estruturada 
com repetições de ideias e palavras, sustenta-se por meio de um efeito carrossel, que oferece 
aos leitores pré-alfabetizados o apoio à leitura. 
O livro também possui edição em inglês, The Melted Girl.

•	ACervo	FDe/sP	-	2013.

Menina falante

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Pocotó, Pocotó, Pocotó!
Autor: Adriano Messias • Ilustrações: Suryara Bernardi 
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-267-0 • Formato: 26,0 x 22,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Cores, adivinhas, brincadeira

Um texto indicado para crianças pequenas que estão iniciando o processo de alfabetização. 
O personagem Pocotó é muito curioso, gosta de viajar e fazer amigos. Possui um jeito poético 
de fazer suas descobertas, conhecer os bichos, as plantas e de conviver com as pessoas. A 
cada passada de página, este cavalinho encantado convida o leitor a passear e a apreciar as 
cores.

texto ritmadotEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Alfabetização matemática: geometria

Quatro Amigos em Forma 
Texto e ilustrações: Mario Vale
16 páginas • ISBN: 978-85-7153-216-8 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Tema: Formas geométricas

O texto estimula as crianças a aprenderem os conceitos matemáticos da geometria e a per-
ceberem os espaços e suas formas no mundo. No final da narrativa, o leitor é convidado a 
descobrir e a recriar objetos, utilizando o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo.

tEXtO EM CAIXA AltAA
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No planeta Mundinho, as crianças plantam alguns de seus alimentos. Como isso acontece? Ao ler os diálogos entre as personagens 
desta história em quadrinhos e, na companhia da abelhinha, o leitor se envolve no universo das plantas, sementes e de como trans-
formar alimentos em deliciosas receitas. São diversas as possibilidades de trabalho a serem desenvolvidas com as crianças por meio 
desta narrativa, de acordo com a BNCC.

A baleia e o submarino
Autor e ilustrador: Mario Vale
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-370-7 • Formato: 20,5 x 27,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Aventura, animais marinhos, paisagens e contextos sociais litorâneos

Ao brincar com os peixes, uma baleia leva um choque de uma enguia-elétrica  e sem que-
rer engole um submarino. Nessa viagem inusitada, os pequenos leitores acompanham os 
tripulantes do submarino, dentro da barriga da baleia, vislumbrando paisagens e situações 
cotidianas típicas do litoral. As ilustrações são feitas com a técnica de recorte e colagem e o 
projeto gráfico valoriza a tridimensionalidade de cada cena criada.

PB 1

A BALEIA E 
O SUBMARINO

Mario Vale

O Elefante e a Formiga
Autor: Mario Vale • Ilustrações: Mario Vale
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-367-7 • Formato: 21,0 x 22,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Fábula, competição

Ilustrações em cartum que dialogam com uma divertida releitura de uma fábula, em que o 
elefante e a formiga combinam uma audaciosa disputa floresta adentro. Interações e brinca-
deiras perpassam a narrativa, que dá possibilidades para o trabalho com afetos e emoções nas 
relações, dentro da perspectiva dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC.

Os três Ovinhos
Autora: Lucilene Assis • Ilustrações: Sandra Lavandeira
36 páginas • ISBN: 978-85-66653-64-9 • Formato: 20,5 x 27,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Solidariedade, relação familiar

Enquanto choca seus ovinhos, um forte vendaval tira a tranquilidade da mamãe passarinha. 
O que terá acontecido? O leitor embarcará em uma narrativa que traz de maneira simbólica 
o cuidado e o amor materno, assim como o valor da amizade, da empatia e da solidariedade 
em momentos difíceis. 

A horta do Mundinho  
versão em quadrinhos 
A horta do Mundinho
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
ISBNs: 978-85-7153-358-5 • 978-85-7153-353-0 
Formatos: 20,5 x 27,5 cm • 30,0 x 30,0 cm 
4x4 cores • 24 páginas
Temas: Alimentação saudável, educação alimentar, saúde

Alimentação saudável

PROJEtO DE lEItuRAtEXtO EM CAIXA AltAA
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Outra Vez
Texto e ilustrações: Angela-Lago
28 páginas • ISBN: 85-7153-184-6 • Formato: 20,5 x 20,5 cm • 4x4 cores
Tema: Criatividade

As cenas contam a história, causam suspense e revelam segredos. História de amor, trapaças, 
competição e humor para os pequenos leitores criarem e recriarem a narrativa de Era uma 
vez... com caprichosas ilustrações de Angela-Lago. A circularidade do texto convida o leitor a 
outras leituras. 

•	PRêMIO MElhOR lIVRO IMAGEM – FnlIJ/1984.
•	PRêMIO BIEnAl DA CâMARA BRASIlEIRA DO lIVRO – 1984 A 1986.
•	PRêMIO nACIOnAl “O MElhOR lIVRO SEM tEXtO”  – APCA .

texto carrossel

•	PRêMIO MElhOR lIVRO IMAGEM - FnlIJ/1986.
•	PRêMIO thE nOMA COnCOuRS - ASIAn CultuRAl CEntER FOR unESCO, JAPãO.

Chiquita Bacana e as Outras Pequetitas
Texto e ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-183-8 • Formato: 20,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: A imaginação infantil; criação de seres irreais

Este livro, publicado também no Japão, levou para o outro lado do mundo as peripécias das 
pequetitas em um sonho infantil. Trata-se de uma sofisticada produção editorial, em que as 
imagens saltam das páginas e o texto brinca com a sonoridade das palavras. A imaginação e 
a literatura misturam-se numa deliciosa história.

narrativa fantástica

O Fio do Riso
Texto e ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-136-6 • Formato: 20,5 x 21,5 cm • 4x4 cores
Temas: Imaginação; realidade

A autora detalha com arte o sonhar acordado de uma menina que, morando em apartamen-
to, passa grande parte de seu tempo em companhia de Maria, a empregada da casa. A leitura 
possibilita articular imaginação e realidade. 

Poema ritmado

Sangue de Barata
Texto e ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-135-8 • Formato: 20,5 x 21,5 cm • 4x4 cores
Tema: Surpresa

Maricota que tricota, Mariquinha que cozinha e vários bichos protagonizam uma divertida 
história. Narrativa com rimas e ritmo criam mistério e suspense. Afinal, a bicharada não quer 
deixar por menos. Organizam uma investigação. Que desfecho terá a história? Sangue de ba-
rata? Ou... a barata!? A leitura lúdica do livro, com sofisticadas ilustrações, desperta nas crian-
ças o gosto pelo ato de ler e a curiosidade.

•	PnBE 2005.
Suspense em texto poético

A Invasão das Borboletas
Autora: Angela-Lago • Ilustrações: Liliane Dardot
24 páginas • ISBN: 85-7153-074-2 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Respeito às pessoas e aos animais

História fantástica sobre o sonho de um menino que vê seu quarto invadido por borboletas 
gigantes querendo espetá-lo num quadro de avisos. O livro traz o sonho para o texto literário 
e reflete, metaforicamente, como tratamos pessoas e animais.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO.
Respeito à vida dos animais
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Sua Alteza a Divinha
Texto e ilustrações: Angela-Lago
36 páginas • ISBN: 85-7153-044-0 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 2x2 cores
Tema: Folclore

•	PRêMIO EDItORAçãO E PROJEtO GRáFICO/APCA.
•	PRêMIO O MElhOR lIVRO InFAntIl / FnlIJ.
•	thE hEIBBy hOnOuR lISt DIPlOMA.
•	ACERVO MEC nO PnBE.
•	ACERVO FDE - SãO PAulO.

Conto folclórico que desperta com humor a curiosidade e a reflexão. Os recursos tecnológicos 
e a criatividade das ilustrações se entrelaçam com a transitoriedade da narrativa, valorizando 
e contextualizando os personagens no desenrolar da história. O livro também possui edições 
em espanhol, Su Alteza, la Adivina, e em inglês, Her Highness The Riddle-Maker. 

Advinha: Folclore

10 Adivinhas Picantes
Autoras: Angela-Lago & Inês Antonini • Ilustrações: Angela-Lago
12 páginas • ISBN: 85-7153-132-3 • Formato: 12,0 x 17,0 cm • 1x1 cor
Temas: Folclore; adivinhações

A deliciosa malícia da cultura popular, coletada por Angela-Lago e Inês Antonini, é garimpada 
com muito humor. Trabalhando o folclore, este livro constitui um instrumento para desenvol-
ver a linguagem, o raciocínio lógico e a interação dos leitores.

Advinha: Folclore

•	PRêMIO EDItORAçãO E PROJEtO GRáFICO / APCA.
•	PRêMIO O MElhOR lIVRO InFAntIl / FnlIJ.
•	thE hOnOuR lISt DIPlOMA.
•	PRêMIO JAButI - MElhOR PROJEtO GRáFICO.

De Morte!
Texto e ilustrações: Angela-Lago
32 páginas • ISBN: 85-7153-050-5 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Tema: Morte, trapaça

Angela-Lago escreve uma narrativa a partir de duas histórias do folclore. O conto enfoca o 
momento da morte de um velho homem que, ao receber como recompensa o direito de fazer 
três pedidos, trapaceia, engana. O final da história é engraçado e divertido. 

Folclore
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O Caso da Banana ou Muita Coisa em Pouco tempo
Autores: Angela-Lago & Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações: Angela-Lago
28 páginas • ISBN: 85-7153-209-0 • Formato: 21,0 x 21,0 cm  • 4x4 cores
Tema: Comportamento

A partir de cinco litografias de Angela-Lago, Ronaldo Simões Coelho criou um divertido conto 
em forma de depoimento. A voz narrativa vem da popular personagem D. Carochinha, e o 
fato narrado envolve um mistério em que não apenas as coisas, mas as palavras e as letras 
saem, caem e escorregam de seus lugares. Em O Caso da Banana, a leveza do texto dialoga 
muito bem com a riqueza da imagem e a complexidade tipográfica do projeto gráfico. 

•	 ACERVO FDE - SãO PAulO - 2008. Suspense
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Indo não Sei Aonde Buscar não Sei o Quê
Texto e ilustrações: Angela-Lago
32 páginas • ISBN: 85-7153-116-1 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Segredo; narrativas orais

Conto bem-humorado, em que as personagens vivenciam o amor, o terror e um segredo. 
Neste livro o mistério é velado, o impossível é desvendado. O texto vem escrito à maneira das 
narrativas orais e provoca um clima de suspense e mistério.

•	PRêMIO JAButI 2001.
•	hORS-COnCOuRS nA CAtEGORIA O MElhOR PARA  
CRIAnçA PElA  FnlIJ, 2002.
•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001.
•	PROGRAMA MInhA BIBlIOtECA - 2008 - PREFEItuRA  
DE SãO PAulO.Folclore

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Passo a Passo no Compasso
Autora: Lúcia Fidalgo • Ilustrações: Juliane Assis
16 páginas • ISBN: 85-7153-108-0 • Formato: 19,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Diferenças individuais

O texto fala do artista plástico que faz uma reflexão sobre as diferenças individuais de habili-
dades e de talentos. Narra a ansiedade de uma jovem, ao lidar com seus limites, e a descober-
ta de seu dom artístico. Enquanto Lenita declamava com entusiasmo e alegria as palavras em 
uma dramatização, sua colega de sala se expressava usando o lápis e as cores.

Descoberta de talentos

1º
 A

N
O

 - 
EN

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

I

A COLEçãO FOLCLORE DE CASA é composta por três livros de Angela-Lago. 
As divertidas histórias, impressas em caixa-alta, apresentam a substituição 
de palavras por desenhos, utilizando o trabalho gráfico computadorizado. 
Além de bela, a coleção proporciona o contato com valores morais  
(as histórias referem-se a casas), costumes, ditados e crendices populares.

Casa Assombrada
Casa de Pouca Conversa
Casa Pequena
Texto e ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-077-7 • ISBN: 85-7153-078-5 • ISBN: 85-7153-079-3  
Formato: 10,0 x 10,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Crendices populares, crendices populares , respeito a si e ao próximo

•	PRêMIO JAButI.
•	PRêMIO PROJEtO EDItORIAl FnlIJ.
•	SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE.
•	ACERVO FDE - SãO PAulO.

tEXtO EM CAIXA AltAA

texto lacunado
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linha
Texto e ilustrações: Andréa Diogo
16 páginas • ISBN: 85-7153-189-7 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Linha; arte
O texto e a ilustração deste livro convidam o leitor a ver, nos traçados das imagens, os limites, 
formas e dimensões variadas. As linhas curvas, retas e zigue-zagues demarcam os caminhos 
do mundo e inventam possibilidades de representar, imaginar e recriar a realidade. O projeto 
gráfico desenvolve o gosto pelos trabalhos de arte.

Percepção x criação

tEXtO EM CAIXA AltAA

Condomínio dos Monstros
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cris Alhadeff

24 páginas • ISBN: 978-85-7153-240-3 • Formato: 20,0x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Convivência

História das confusões e divertida reunião de condôminos de um prédio onde moram o Drá-
cula, o Bicho-Papão, o Frankenstein e outros famosos personagens. A trama problematiza a 
dificuldade da Múmia para descansar, como já vem fazendo há mais de 1.000 anos, mas seus 
vizinhos barulhentos não se mostram dispostos a colaborar. O tema de interesse das crianças 
ajuda a despertar o desejo pelo ato de ler.  O livro também possui edição em inglês, Monsters 
Condo.

•	PROGRAMA MInhA BIBlIOtECA - PREFEItuRA DE SãO PAulO - 2010.
•	PnBE 2012.
•	PNAIC	2013.

Respeito às diferenças

PROJEtO DE lEItuRA

tem visita no condomínio dos monstros
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cris Alhadeff

Temas: Manias, respeito às diferenças, convívio social

Nesta narrativa, a Múmia chega para se hospedar na casa da prima, mas descobre que ela 
não mora mais lá. Sem ter para onde ir, é acolhida pelos outros moradores do condomínio. 
Mas quantas manias têm esses monstros! As diferenças de cada vizinho provocam um rico 
trabalho com a diversidade, costumes e manias, que muitas das vezes são tema de vivências 
de bullying.

•	PnlD lItERáRIO 2018PROJEtO DE lEItuRA

Um projeto editorial bem ao gosto de leitores iniciantes, em que as ilustrações e textos traba-
lham a relação do real com o imaginário de forma divertida e cheia de surpresas. O persona-
gem Zé Chico recebe o convite para trabalhar no Condomínio dos Monstros, onde vive dias 
apavorantes. Em seu primeiro dia de trabalho, muitas coisas estranhas acontecem por lá. Com 
moradores para lá de exóticos, em situações que fogem do comum, o leitor vai acompanhar o 
trabalho do novo porteiro e descobrir o que se esconde em cada apartamento.

O Porteiro do Condomínio dos Monstros
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cris Alhadeff

ISBN: 978-85-66653-14-4 • 36 p. • 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Convivência; mistério e surpresas
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O Quarto Porquinho
Autor: Angelo Machado • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
ISBN: 978-85-66653-10-6 • 20 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores 
Temas: Aventura; amizade; surpresa.

Nesta nova versão da história Os três porquinhos, o leitor se divertirá com um texto literá-
rio encantador e com belíssimas ilustrações. A aventura da narrativa instiga-o a descobrir o 
quarto porquinho, ao mesmo tempo que o leva a perceber a possibilidade de recriação de 
um conto clássico. O surpreendente desfecho da trama remete às experiências possíveis de 
serem vividas e ao imaginário.

As clássicas e reconhecidas fábulas de Esopo, O leão e o ratinho, A cigarra e a formiga, A lebre e a 
tartaruga, O corvo e o jarro e A raposa e a cegonha, são recontadas e cuidadosamente ilustradas pela 
autora e ilustradora. O formato, as cores, e os diálogos despertam o interesse pelo conhecimento 
de textos tradicionais da literatura, bem como a descoberta sobre a importância de valores como 
solidariedade, respeito ao próximo e às suas diferenças.

Fábulas encantadas
Texto e Ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
ISBN: 978-85-66653-02-1 • 24 p. • 28 x 28 cm • 4x4 cores 
Temas: Coletânea de fábulas; valores morais

PROJEtO DE lEItuRA tEXtO EM CAIXA AltAA

Era um vez...Fábulas Encantadas baseia-se nas fábulas de Esopo. Nos cinco pequenos contos, 
A formiga e a pomba, O carvalho e o junco, O boi e o sapo, O galo e a raposa e a A garça e o 
peixe, Ingrid Biesemeyer encanta as crianças com histórias que as fazem pensar sobre atitu-
des e valores, tão importantes nos relacionamentos.

Era uma vez...  Fábulas encantadas
Texto e Ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
ISBN: 978-85-66653-48-9 • 24 p. • 28 x 28 cm • 4x4 cores 
Temas: Coletânea de fábulas; valores morais

PROJEtO DE lEItuRA tEXtO EM CAIXA AltAA

Com ou Sem h?
Autoras: Ana Elisa Ribeiro & Zoé Rios • Ilustrações: Mirella Spinelli
ISBN: 978-85-66653-31-1 • 40 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores 
Tema: Letra H

O livro propõe ajudar as crianças a aprenderem sobre o uso da letra H. As rimas e os jogos 
com as palavras trabalham as dúvidas que os leitores iniciantes vivem na fase de compreen-
são das regras ortográficas, quanto à utilização da letra H no início das palavras; ao mesmo 
tempo que descobrem as sílabas formadas por esta letra, de forma lúdica e esclarecedora.

tEXtO EM CAIXA AltAA
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Reconto de conto clássico

Fábulas x ensinamentos

Fábulas x ensinamentos

Formação de palavras
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O torcedor verde-amarelo
Autora: Zoé Rios • Ilustrações: Mário Silva
ISBN: 978-85-66653-00-7 • 40 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores
Temas: Futebol; Campeonato mundial; aspectos culturais do Brasil.

No livro, o futebol e os campeonatos mundiais são abordados de maneira diferente do habi-
tual. Ressaltam os aspectos sociais e culturais do torcedor brasileiro, os sentimentos vividos 
durante uma partida e também a interação do povo com os torcedores de outros países. De-
vido a seu caráter literário e as envolventes imagens, o livro emociona, suscitando a pesquisa 
e a ampliação de sentido.

A morada de tupã
Autor: Antenor Ferreira Jr. • Ilustrações: Thaís Mesquita 
ISBN: 978-85-66653-34-2 • 32 p. • 23,0 x 23,0cm • 4x4 cores •  
Tema: Relação dos indígenas com os animais

O livro narra uma lenda indígena com elementos textuais e projeto editorial bem ao gosto de 
pequenos leitores. Neste conto, o chefe da tribo marubo e seu filho esperavam o momento 
certo para abater um caititu que pastava tranquilamente com seu filhote. Mas a flecha dis-
parada atinge o pequeno animal. O leitor é levado a descobrir o que terá acontecido nesta 
história repleta de magia.  

PROJEtO DE lEItuRA

Ora, pipocas!
Autora: Alciene Ribeiro Leite • Ilustrações: Sandra Lavandeira
ISBN: 978-85-66653-18-2 • 28 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores
Temas: Diferenças individuais; alimentos; bullying

Belíssimo poema, bem ao gosto dos pequenos leitores, trabalha a diferença e o respeito, por 
meio do diálogo entre os personagens – uma espiga de pipoca que cresceu em uma plan-
tação com outras espigas de milho. Os temas discriminação e vaidade, abordados no texto 
poético e o colorido cenário retratado pelas ilustrações, incentivam o gosto pela literatura.

PROJEtO DE lEItuRA

tropicou... complicou
Autora: Simone Pedersen • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
ISBN: 978-85-66653-30-4 • 28 p. •26 x 20 cm • 4x4 cores  
Temas: Trava-língua; animais

Inusitadas e surpreendentes trava-línguas brincam com as peripécias e aventura de bichos, 
com criatividade e inovação. O texto leva a explorar a sonoridade das palavras e o ritmo da 
leitura oral, e ao mesmo tempo trabalha a compreensão textual ao desvendar desafios. Os 
pequenos leitores se encantam em cada página com os detalhes das ilustrações e o belíssimo 
projeto gráfico que prima pela sofisticação e atualidade. 

PROJEtO DE lEItuRA tEXtO EM CAIXA AltAA
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trava-línguas

torcedor brasileiro

Conto indígena

Bulliyng
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Palavras/ parte de palavras

O Piolho
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós • Ilustrações: Adriana Mendonça
24 páginas • ISBN: 85-7153-165-X • Formato: 20,0 x 20,0 cm • 4x4 cores   
Tema: Relacionamento 

O texto poético de Bartolomeu trabalha, neste livro, com a formação das palavras – olho do 
piolho e do repolho –, fazendo trocadilhos com os ritmos e a sonoridade, enquanto brinca 
com os impasses de uma permuta de afetos entre os personagens. 

•	PnBE 2008.

Pequena história de um Anão
Autor: Otávio Ramos • Ilustrações: Sebastião Nuvens
24 páginas • ISBN: 85-7153-111-0 • Formato: 20,0 x 22,0 cm • 4x4 cores
Tema:  Aculturação de verbetes

O projeto editorial ousado estimula o leitor a descobrir os muitos sentidos para a palavra 
“anão”, proporcionando o trabalho com as descobertas dos alfabetizandos. Os acentos e o til 
marcam o ritmo da leitura e ressaltam sentidos, ora da palavra, ora da sílaba. O texto possibi-
lita reflexões sobre o relacionamento familiar. 

Formação de palavras

Sapatolices
Texto e ilustrações: Sebastião Nuvens
24 páginas • ISBN: 85-7153-101-3 • Formato: 20,5 x 21,5 cm • 4x4 cores
Tema: Trabalho em equipe

O texto proporciona a interatividade do leitor com a trama, narrando de forma humorada 
o divertido encontro de um sapato do pé direito com o do pé esquerdo. Afinal, que criança 
nunca confundiu o sapato do pé direito com o sapato do pé esquerdo? As ilustrações, feitas 
em programas de computação gráfica, contribuem para tornar a leitura prazerosa. 

Diálogo e troca de experiências

tEXtO EM CAIXA AltAA

O hoje que Virou Ontem
Texto e ilustrações: Sebastião Nuvens
16 páginas • ISBN: 85-7153-103-X • Formato: 20,5 x 21,5 cm • 4x4 cores
Temas: Imaginação x realidade

Num alegre exercício de imaginação, o projeto deste livro direciona-se para leitores em pro-
cesso de alfabetização. É escrito em caixa-alta e com diagramação apropriada. As ilustrações 
contribuem para tornar a leitura prazerosa.  

literatura fantástica

tEXtO EM CAIXA AltAA

tEXtO EM CAIXA AltAA
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Pedro Conta-Conta
Texto e ilustrações: Mário Silva • 28 páginas • ISBN: 978-85-7153-334-9 
Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Matemática; adição e subtração

O livro trabalha a adição e subtração, nas idas e vindas do menino Pedro para a escola em 
um trem. O leitor é convidado a embarcar nesta movimentada história acompanhando-o na 
viagem. A obra possibilita a descoberta dos primeiros cálculos matemáticos a partir da ob-
servação de fatos simples do cotidiano. Seu projeto editorial cuidadoso e as belas ilustrações 
encantam os pequenos leitores.

Alfabetização matemática: adição e subtração

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Sambaranha
Autor: Ângelo Reis • Ilustrações: Mário Silva
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-262-5 • Formato: 19,0 x 27,0 cm •  4x4 cores
Temas: Poesia concreta; carnaval
Este livro faz uma referência à poesia concreta, em que a disponibilidade gráfica das palavras 
e sílabas exploram a sonoridade, assim como a possibilidade de múltiplas leituras. As ilustra-
ções e o projeto gráfico foram cuidadosamente trabalhados com o intuito de garantir o valor 
poético aos leitores iniciantes. 

Palavras e ritmos 

tEXtO EM CAIXA AltAA

lorotas, Caretas e Piruetas
Autor: Cyro de Mattos • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-281-6 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Circo

Os personagens e cenas circenses compõem esta divertida coletânea de poesias. Os extraor-
dinários versos, que contam as estripulias dos palhaços, brincam com o ritmo e os sons das 
palavras em poemas, garantindo a leitura de crianças ainda em processo de alfabetização.

Divertidas rimas

•	PRêMIO AlICE MARIA DA SIlVA - unIãO BRASIlEIRA DE ESCRItORES/ RJ - 2012
•	SElECIOnADO nO PROGRAMA DE DESEnVOlVIMEntO DA EDuCAçãO E DA GEStãO PúBlICA DA
 PREFEItuRA DA CIDADE DO RECIFE - 2020

tEXtO EM CAIXA AltAA

Mistérios de lá e de Cá
Autor: Francisco Aurélio Ribeiro • Ilustrações: Mirella Spinelli
12 páginas • ISBN: 85-7153-059-9 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema:  Mistério

Um texto rimado, com ritmos que produzem um delicioso mistério. Será porque a bicharada 
se apronta para uma festa? Por que o personagem misterioso não foi convidado? Quem é ele? 
Preste atenção às dicas da história e descubra todo o mistério.

Rimas e poesia
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Gato, Castelo, Elefante?
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Suryara Bernardi

32 páginas •  ISBN: 978-85-7153-270-0 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Charada como gênero narrativo; imaginação

Uma charada poética em que o leitor constrói hipóteses sobre o tema, provocando o inte-
resse pela leitura e o ato de observar o mundo. O texto fala dos formatos das nuvens, suas 
transformações e deslocamentos em um tom misterioso e provocador, com ilustrações que 
recriam a atmosfera mágica da narrativa.

Charada poética•	PNLD	obrAs	ComPLemeNtAres	-	2013.tEXtO EM CAIXA AltAA

O texto, em forma de charada, convida o leitor a desvendar o mistério que guia a leitura ao 
contar as idas e vindas de uma formiga. No final, o suspense é revelado e ao mesmo tempo 
desperta no leitor a retomada da história, levando-o ao exercício da apreensão dos termos 
explorados. As ilustrações que acompanham a narrativa garantem uma leitura subliminar. O 
projeto gráfico enriquece a obra, que é indicada para os leitores iniciantes.

Dia a Dia de Vai e Vem
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Carolina Merlo

20 páginas • ISBN: 978-85-7153-335-6 • Formato: 23,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Desafio; características de um bichinho

Charada poéticatEXtO EM CAIXA AltAA

Soltando os Bichos em três tempos
Autor: Lindomar da Silva • Ilustrações: Ricardo Rodrigues

24 páginas • ISBN: 978-85-7153-259-5 • Formato: 21,0x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Formação de palavras; conjugação verbal; animais

De forma lúdica e humorada, os poemas deste livro levam o leitor a se familiarizar com os 
tempos verbais e com a formação das palavras. O projeto gráfico possui grande valor pe-
dagógico na fase ortográfica da alfabetização. Sua linguagem poética e as ilustrações bem 
produzidas tornam este livro uma boa opção para leitores de séries em fase de automatização 
da leitura.

tempos verbais PROJEtO DE lEItuRA
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convidados em sua festa a fantasia. Todos estão muito bem fantasiados e ela 
tem dificuldade em reconhecê-los. Este livro apresenta suspenses diverti-
dos e instigantes, em um tema relacionado às experiências infantis. Tanto o 
texto quanto as ilustrações estimulam a leitura desta obra que é direcionada 
aos leitores em processo de alfabetização.

A Festa da Ratinha Anabela
A festa da Ratinha Anabela [2ª EDIÇÃO]

Autor: Cladson Sales • Ilustrações: Sandra Lavandeira
60 páginas • ISBN: 85-7153-347-9 • Formato: 24,0 x 27,0 cm • 4x4 cores
40 páginas • ISBN: 85-7153-368-4 • Formato: 21,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Animais, amizade; confraternização; brincadeira

Advinha x suspensetEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA
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Meio ambiente: poluição dos rios

Este livro proporciona uma reflexão sobre a preservação dos rios e o progresso das cidades. 
Traz questões como: a presença dos rios nos grandes centros urbanos; os rios escondidos 
debaixo do asfalto; o rio como lugar de detrito. As fortes ilustrações, em ousado projeto edi-
torial, dão sentido e movimento aos versos.

A Cidade e o Rio
Autor: Lindomar da Silva • Ilustrações: Nydia Negromonte
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-277-9 • Formato: 21,0 x 27,0 cm • 4x4 cores
Temas: Progresso urbano; poluição das águas

•	ACervo	FDe	-	são	PAuLo	-	2013.

Dona Minhoca e a Pororoca
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Adriana Mendonça
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-273-1 •  Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Tema: Fenômeno da pororoca

Um texto sensível e poético que conduz o leitor iniciante a conhecer a Pororoca, fenôme-
no peculiar que ocorre nos rios da Amazônia.  As ilustrações ressaltam o clima mágico da 
personagem que vive um drama. As sensações experimentadas pela protagonista ajudam a 
esclarecer os acontecimentos e efeitos provocados no meio ambiente pelas transformações 
e mudanças das águas. 

Meio ambiente: a pororocatEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

PROJEtO DE lEItuRA

Ploc!
Autor: Mario Vale • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
16 páginas • ISBN: 978-85-7153-215-1 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Tema: Onomatopeia

De forma poética, o texto escrito na primeira pessoa apresenta as várias formas dos recursos 
da onomatopeia. As ilustrações dialogam com a delicadeza do texto, ampliando o diálogo e o 
suspense. Esta interação contribui para a aprendizagem e o enriquecimento do vocabulário.

Onomatopeias
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Joaninhas Viúvas: Muita água e Pouca Chuva
Autor: Adriano Messias • Ilustrações: Mirella Spinelli
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-269-4 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Tema: uso responsável da água

O drama vivido pelos personagens desta narrativa provoca a reflexão sobre o uso responsá-
vel da água e a consciência ecológica. As preciosas ilustrações retratam com arte e humor as 
passagens de cada cena da história, garantindo uma leitura rica em recursos imagéticos e 
reforçando o caráter literário da obra.

uso consciente da águatEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

•	SElECIOnADO nO PROGRAMA DE DESEnVOlVIMEntO DA EDuCAçãO E DA GEStãO PúBlICA DA
 PREFEItuRA DA CIDADE DO RECIFE - 2020
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uma história de Arrepiar
Autor: Fábio Amaro • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-052-1 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Meio ambiente; desmatamento

Uma instigante viagem no tempo. Narra a história da competição entre o homem e a nature-
za. Desmatamento, animais em extinção, poluição dos rios. Fortes ilustrações retratam uma 
tragédia ecológica.

Desmatamento e poluição

É... Fogo!
Autor: Maxs  Portes • Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-316-5 • Formato: 20,0 x 26,0 cm  • 4x4 cores 
Temas: Desmatamento; extinção de animais e de vegetação

Texto sobre ecologia, em que os animais transmitem mensagem de alerta para que cuidemos 
da Terra... e deles. O livro é enriquecido com ilustrações que retratam o tema de forma bem 
real e instigante. Possibilita desenvolver várias atividades educacionais. 

Meio ambiente: Queimada

Que Febre de Mosquito!
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-159-5 • Formato: 23,0 x 25,0 cm • 4x4 cores
Temas: Dengue x saúde;  responsabilidade social 

Enfoca a questão da dengue, alertando para o compromisso social e ações contra a prolifera-
ção do Aedes aegypti. Saúde, epidemia e campanhas preventivas são abordadas nesse livro. 
Desperta os leitores para o exercício da cidadania.

•	ACervo	FDe	-	são	PAuLo	-	2003.
•	PnlD 2010 - OBRAS COMPlEMEntARES.

Saúde: Dengue

PROJEtO DE lEItuRA

Saia Dessa, Mano Pira!
Autora: Yêda Marquez • Ilustrações: Adriana Mendonça
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-214-4 • Formato: 23,0 x 23,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Questões ambientais; solidariedade; seca dos rios

O texto trata da sobrevivência dos peixes em tempos de seca. A realidade e a fantasia se 
misturam ao narrar o drama vivido por um pirarucu do rio Araguaia. A narrativa oferece ao 
leitor informações variadas da fauna e da flora da região. Os diálogos buscam desenvolver o 
sentimento de solidariedade e de consciência ecológica do leitor.  

A seca x sobrevivência animal

•	PnlD OBRAS COMPlEMEntARES - 2010.PROJEtO DE lEItuRA

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA
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Jonas e o Mundo Secreto das tartarugas
Autor: Leonardo Chianca • Ilustrações: Elisa Campos 
24 páginas • ISBN: 85-7153-090-4 • Formato: 20,5 x 20,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Meio ambiente; ecologia

A narrativa desta obra trabalha as preocupações com a pesca e faz referência aos ovos que as 
tartarugas depositam na areia. Na trama, ao mergulhar no mar, o menino descobre um mun-
do encantado, mas não consegue lembrar quando volta à superfície. As questões ecológicas 
são mescladas à riqueza de elementos da imaginação. 

Preservação

A Viagem da Pipa Vermelha
Autora: Yêda Marquez • Ilustrações: Marcelo Drummond e Marconi Drummond
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-268-7 •  Formato: 22,7 x 22,7 cm • 4x4 cores
Temas: Preservação da natureza; aspectos geográficos

O leitor embarca numa aventura em companhia de uma pipa que descreve a paisagem, os 
detalhes geográficos de uma região, como os rios, as montanhas, os lagos e as florestas, trans-
mitindo seus anseios com a falta de compromisso da ação do homem e despreocupação com 
o ecossistema. A trama poética o instiga a pensar sobre as atitudes que interferem no meio 
ambiente. O caráter realista do texto, aliado ao tom fantasioso da trama, desperta o interesse 
para a leitura, junto com a riqueza do projeto editorial.

Meio ambiente: rios e geografiaPROJEtO DE lEItuRA

O personagem deste livro é um menino curioso que viaja para passar uns dias na praia e 
descobre detalhes sobre a natureza, relacionados a partir dos diálogos com um pescador.  A 
experiência praiana do autor e o ambiente litorâneo das cenas surpreendem os leitores, na 
medida em que revela aspectos naturais, como as fases da Lua, o movimento da sombra, a 
relação dos pontos cardeais com as horas e a posição do Sol.

O Menino Velanino
Autor: Marcos Buck • Ilustrações: Alessandra Tozi
40 páginas • ISBN: 978-85-7153-272-4 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: Orientação espacial

•	ACervo	FDe	-	são	PAuLo	-	2013. Pontos cardeaisPROJEtO DE lEItuRA

O nome do Jogo
Autora: Zoé Rios • lustrações: Angela-Lago
40 páginas • ISBN: 85-7153-349-3 • Formato: 20,0 x 24,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Jogos olímpicos; arte

Uma coletânea de poemas que descrevem modalidades esportivas. As imagens da renoma-
da ilustradora Angela-Lago, apresentam os atletas em momentos de competição. Esta obra 
propõe uma leitura interativa, ao estimular os pequenos campeões a descobrirem em cada 
página o nome dos jogos olímpicos. 
Os textos revelam com  ritmo, rimas, charadas, palavras homófonas e acrósticos o que pode 
ser sentido e percebido nos movimentos dos atletas e nas relações entre as equipes. 

Modalidades esportivasPROJEtO DE lEItuRA
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Três princesas experimentam momentos de reflexão sobre a importância da preservação da 
vida no planeta, a partir de uma viagem fantástica por países desconhecidos. Escrito nos mol-
des dos contos clássicos e ilustrado a partir de técnicas digitais de produção de imagens, este 
livro nos remete a cenas de produções cinematográficas. Assim, o projeto editorial privilegia 
um diálogo entre elementos da modernidade e da tradição literária.

Pocotinhas
Autores: Roberto Lanznaster & Samantha Quadros • Ilustrações: Roberto Lanznaster
44 páginas • ISBN: 978-85-7153-275-5 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Conscientização ecológica; sustentabilidade

Preservação ambiental

A Viagem de uma Carta
Autora: Andréa Guimarães • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-038-6 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Carta; lembranças

Embalada pela emoção, a história deste livro reúne afeto, lembranças e aventuras. Narra as 
andanças de uma carta e seu destino no fundo de um baú. Incentiva o uso da carta e enfatiza 
a importância das lembranças na história familiar e pessoal.

•	1º luGAR nO COnCuRSO IntERnACIOnAl DE COMPOSIçõES PARA JOVEnS, ORGAnIzADO PElA uPu - BERnA - SuíçA, EM 1988.

Passado x presente x comunicação escrita

Com a Maré e o Sonho 
Autora: Ninfa Parreiras • Ilustrações: André Neves 
24 páginas • ISBN: 85-7153-199-4 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Identidade 

Uma menina observadora sonha conhecer o mar. Imaginando a beleza dos cocos, vê o tempo 
e a distância, dois adversários às realizações de seus desejos, transformarem-se em aliados. 
As ilustrações e o projeto gráfico dialogam com o texto de forma a potencializar o contato do 
leitor com o imaginário da infância, em uma narrativa cheia de encantamento.  
O livro também possui edição em inglês, With Tide and Dream.

Passado x presente x lembrança
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Chuva Choveu
Autora: Maria da Graça Rios • Ilustrações: Santiago Régis
36 páginas • ISBN: 85-7153-330-1 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Brincadeiras infantis; brinquedos.

Belíssima coletânea de poesias que trabalha as brincadeiras tradicionais com humor e sensi-
bilidade. Os versos retratam o jogo da amarelinha, da brincadeira de cabra-cega, do Iô-iô, o 
jogo da velha ou a corrida dos sacos, entre outras, que, aliadas às ilustrações, fazem deste livro 
uma obra indicada para meninos e meninas já iniciados na leitura. 

Brincadeiras tradicionais infantis

PROJEtO DE lEItuRA•	PnlD lItERáRIO - 2018 tEXtO EM CAIXA AltAA
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Este conto, da autora indígena Lia Minápoty, é baseado nas lendas que, quando menina, ou-
via nos saraus em sua audeia. Seus antepassados foram hábeis contadores de história e suas 
publicações são, para ela, um ato para manter esta tradição. A valorização da oralidade da 
narrativa pretende garantir com fidedignidade, os detalhes memorizados do conto e preser-
var a cultura e saberes de seu povo. Todo o livro é ilustrado com belas pinturas digitais, que 
surpreendem e ressaltam o encantamento do texto ao ampliar as possibilidades de leitura. 
Um exemplar precioso, indicado para crianças e adolescentes.

lua-Menina e Menino-Onça
Autora: Lia Minápoty • Ilustrações: Suryara Bernardi
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-336-3 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas:  Cultura indígena; amizade; respeito; romance

Reconto de autora indígenaPROJEtO DE lEItuRA

Conto indígena

histórias Encantadas Indígenas
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-253-3 • Formato: 28,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Cultura indígena; folclore

O livro oferece um resgate de algumas explicações fantásticas para ocorrências do universo 
indígena, as quais se originaram por meio de narrativas orais e se perpetuaram com o decor-
rer dos tempos. A narrativa é leve e instigante, assim como suas ilustrações que, seguindo o 
padrão dos desenhos indígenas, são detalhadas e ricamente coloridas.

Cultura indígena PROJEtO DE lEItuRA

histórias Encantadas Africanas
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-252-6 • Formato: 28,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas: Diversidade cultural; Cultura africana 

Esta obra reúne lendas de diferentes povos africanos, abordando contos inusitados. Possui 
ilustrações coloridas e cheias de detalhes, as quais nos remetem à iconografia africana, sen-
do um verdadeiro resgate de algumas histórias tradicionais dessa cultura. Os recontos desta 
coletânea eram transmitidos pela linguagem oral, perpetuando o saber de muitas gerações. 
O belo projeto editorial contribui para a conscientizar sobre a importância desse povo na 
formação de nossa nação.

•	PNLD	obrAs	ComPLemeNtAres	-	2013.
•	ACervo	FDe	são	PAuLo	-	2013. Cultura africana PROJEtO DE lEItuRA

A lenda do Menino Encantado
Autora: Yêda Marquez • Ilustrações: Mário Silva
ISBN: 978-85-66653-35-9 • 36 p. • 20 x 26 cm • 4x4 cores   
Temas: Suspense; magia.

Belo conto indígena, que narra a lenda de Kenkumã, um menino de nove anos que, às mar-
gens do rio que contorna o povoado Krahô, viverá grandes aventuras, ao encontrar um tesou-
ro. História cheia de magia e mistério, com ilustrações instigantes que provocam suspense e 
o interesse. 

PROJEtO DE lEItuRA
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Preservação das florestasVerde
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
24 páginas • ISBN: 85-7153-206-9 • Formato: 23,5 x 23,5 cm  • 4x4 cores
Tema: Meio ambiente

O texto trabalha a preservação da natureza. As ilustrações foram criadas a partir de materiais 
biodegradáveis, o que demonstra que a autora, além de se preocupar com a temática da 
preservação ambiental em seus livros, também coloca em prática o que escreve. Verde traz 
imagens poéticas e mensagens objetivas, ambas necessárias à reflexão.

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Respeito aos animaisAnimais
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-202-1 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores  
Tema: O direito dos animais

O texto consiste numa adaptação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, procla-
mada pela UNESCO, em janeiro de 1978. As ilustrações, feitas em materiais biodegradáveis 
– recortes de revistas, fios de lã e palitos de picolé – dialogam com o texto. 

•	PnlD 2010 - OBRAS COMPlEMEntARES.tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

água - fonte de vidaágua
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
24 páginas • ISBN: 85-7153-172-2 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Água; ecologia

A ilustração do livro incorpora-se ao texto, produzindo transversalidade e universalidade ao 
tema. A questão ecológica, social e cultural vem enfocada em forma de alerta. Propõe a refle-
xão e a conscientização do valor da água para os seres vivos. História para as crianças lerem e 
aprenderem desde cedo a importância da água para a vida.

tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA

Importância do arAr
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-241-0 • Formato: 23,5 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: O ar; O meio ambiente

O livro trata do ar, suas funções e dos fenômenos decorrentes de sua existência. São 
abordadas as múltiplas propriedades do ar e também os problemas da poluição atmos-
férica, em linguagem simples e de fácil assimilação pelo leitor. As ilustrações nascem de 
recortes e colagens. 

•	kIt lItERáRIO - PREFEItuRA DE BElO hORIzOntE - 2011.
•	PROG. MInhA BIBlIOtECA - PREF. Mun. DE SãO PAulO.tEXtO EM CAIXA AltAA PROJEtO DE lEItuRA
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histórias Reais 
Autor: Eduardo Bakr • Ilustrações: Martha Clemente 
40 páginas • ISBN: 85-7153-198-6 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Ficção; realidade 

O livro reúne quatro contos modernos estruturados por meio de uma narrativa clássica das 
histórias de fadas. O autor faz uso de imagens arquetípicas (reinados, damas, castelos...) para 
tratar de temas atuais. Um livro ricamente ilustrado que fala de drama e fantasias do universo 
de reis e rainhas, cheio de magia e emoção. 

narrativa estilo clássico

Certas histórias Sobre Certos Insetos, 
Algumas em Prosa, Outras em Verso
Autor: Eduardo Bakr • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-200-7 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Costumes; gêneros textuais

Livro de prosa e poesia que trabalha fábulas, poesias e contos abordando personagens 
como borboletas, cigarras, vaga-lumes, libélulas, gafanhotos e lagartas. A narrativa fala 
de preconceitos, desentendimentos e rotinas do cotidiano.

Diversidade de gêneros textuais 

A Casa de Maria
Autor: Lindomar da Silva • Ilustrações: Suryara Bernardi
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-256-4 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Cores; noção de tempo; clima

A casa de Maria se transformava de acordo com o surgimento da luz do sol, da lua, das es-
trelas, dos relâmpagos, do arco-íris e do vento que penetravam pela janela. O texto poético 
e as cenas ilustradas sensibilizam a observação ante as transformações e os fenômenos da 
natureza.

Efeitos da luz do Sol, da lua e das estrelas no espaço

tEXtO EM CAIXA AltAA

Seu Flautim na Praça da harmonia
Autor: Remo usai • Ilustrações: Cláudio Martins
44 páginas • ISBN: 978-85-7153-271-7 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: Música; características dos instrumentos musicais

O texto é de autoria do reconhecido e premiado maestro Remo Usai, em que nos apresenta os 
instrumentos de uma banda. Os leitores poderão parar e ver a banda tocar, sentindo os sons 
e ritmos encherem por alguns instantes a Praça da Harmonia. Os diálogos dos personagens 
contribuem para o conhecimento de cada instrumento e suas peculiaridades, e despertam o 
interesse dos leitores para a música.

Conhecendo os instrumentos musicais•	PNLD OBRAS COMPLEMENTARES - 2013.
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Iluminando histórias
Autora: Cleidna Landivar • Ilustrações: Adriana Mendonça
12 páginas • ISBN: 85-7153-161-7 • Formato: 17,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Fantasia x medo 

O mundo fantástico do escuro vivenciado por uma criança é, deliciosamente, narrado nesse li-
vro. O projeto editorial enfatiza medos, segredos e anseios da imaginação infantil. A narrativa 
leva até o leitor questionamentos da relação criança e adulto, e as possibilidades de fantasiar 
quando as luzes se apagam.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2004.Medo do escuro

haja Fôlego!
Autor: Newton Murce • Ilustrações: Adriana Mendonça
16 páginas • ISBN: 85-7153-162-5 • Formato: 17,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Tema: Características pessoais

Narrativa sobre o drama vivido por uma criança na busca intensa pela perfeição. A inquietude 
do mal-estar do menino leva o leitor a refletir sobre seu jeito de ser, suas dificuldades e qua-
lidades. A leitura deste livro constitui um instrumento de formação e de reflexão no trabalho 
com as crianças para o autoconhecimento.

Autoconhecimento

Bullying

Catapora
Autor: Marcelo R. L. Oliveira • Ilustrações: Maria de L. Ramos
12 páginas • ISBN: 85-7153-054-8 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Saúde; catapora

Em linguagem poética, o autor fala da catapora, dos carinhos dos pais e do incômodo da 
doença que não permite brincar com os amigos. Trabalha também o fato de doenças, como 
a catapora, serem passageiras, e os cuidados com a saúde. Bom texto para trabalhos com as 
relações familiares e a saúde.

Doença x cuidados

Barata tonta
Autora: Maria do Carmo Brandão • Ilustrações: Thaís Mesquita
ISBN: 978-85-66653-29-8 • 20 p. • 20 x 26 cm • 4x4 cores
Temas: Qualidades e defeitos; valores morais.

Em linguagem leve e divertida, o livro conta a história de uma barata que narra seu drama de 
ser rejeitada por todos e as perseguições em seu dia a dia, sempre fugindo e se escondendo 
pelos cantinhos. A leitura do texto faz pensar, sobre os valores e atitudes em nossos relacio-
namentos, e nos mostra a importância da autoestima. 

PROJEtO DE lEItuRA
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Malaquias
Autora: Cristina Taquelim • Ilustrações: Jorge Pereira
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-210-6 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: O valor da literatura

Um conto surpreendente. O que um rei poderoso tem? Mil criados para tratar, vestir, pentear; 
esposa para mimar, filha para apoquentar e muitas outras coisas luxuosas para ocupar seu 
palácio. Mas o Rei Malaquias é diferente, ele não tem nada disso, possui apenas o céu, o luar e 
um livro, ou seja, o necessário para sonhar.

•	ACERVO GOVERnO DO EStADO DO CEARá - 2010.

O poder da leitura

Papo de Anjo
Autor: Eduardo Bakr • Ilustrações: Carti
12 páginas • ISBN: 85-7153-155-2 • Formato: 20,0 x 21,0 cm •  4x4 cores 
Temas: Espírito natalino; fantasia

Um anjo, personagem dos sonhos de um menino, leva-o a viver momentos de encantamento. 
O tema permite ao leitor repensar os valores e o espírito natalino.

natal

O Passarinho Me-Ama
Autora: Joyce Dunbar • Ilustrações: Sophie Fatus
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-212-0 • Formato: 22,0 x 26,5 cm • 4x4 cores
Tema: Afeto x amor

História do passarinho que arma estratégias para a conquista de um amor com a ajuda de 
uma coruja. Os sentimentos explorados refletem, metaforicamente, como desejamos sermos 
amados, em um texto que envolve sonho, ansiedade e conquista. Os encantos e as surpresas 
da narrativa estimulam o interesse do jovem pela leitura.

Conquista amorosa

Passinho
Texto e Ilustrações: Mario Vale
20 páginas • ISBN: 978-85-7153-254-0 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Família; afeto; superação

O livro relata a dificuldade de um pequeno pássaro em começar a voar, remetendo às relações 
de paternidade. As frases curtas e os diálogos aproximam o pequeno leitor de Passinho e dos 
outros personagens, levando-os a perceberem as diferentes vivências e formações familiares.

Relação pai x filho x mãe

tEXtO EM CAIXA AltAA
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Voltados para crianças em fase inicial de alfabetização, os livros da  
COLEçãO SEMENTINHA agradam pela leitura leve que emerge de seus textos 
e por suas cativantes ilustrações. Os temas escolhidos trabalham a  
inocência e proporcionam o divertimento desse leitor que buscamos 
conquistar e que, muitas vezes, só encontra oportunidade de ler na escola. 

[ 12 páginas •  Formato: 21,0 x 20,0 cm  •  4x4 cores ]

Pedrinho e Seus Chinelos
Autora: Márcia Batista • Ilustrações: Maria de L. Ramos
ISBN: 85-7153-124-2 • Tema: Valorização do imaginário infantil

um zoológico às Avessas
Autora: Márcia Corrêa de Araújo • Ilustrações:  Domingos Sávio
ISBN: 85-7153-037-8 • Temas: O real e o imaginário

Acorda, luiz!
Autora: Maria Lysia C. de Araújo • Ilustrações:  Marcia Franco 
ISBN: 85-7153-041-6 • Temas: Compromisso; responsabilidade

Salada de Frutas
Autor: Marcelo R. L. Oliveira • Ilustrações:  Márcia Franco
ISBN: 85-7153-025-4 • Temas: As frutas; jogo com as palavras

O Pintinho Pedrês
Autor: Jorge Fernando dos Santos • Ilustrações:  Ferruccio
ISBN: 85-7153-030-0 • Tema: Animais domésticos

O Pintinho Chorão
Autora:  Maria do Carmo Brandão • Ilustrações: Liliane Romanelli
ISBN: 85-7153-122-6 • Temas: Choro; solidariedade

O Relógio Mandão
Autora: Laís Corrêa de Araújo • Ilustrações: Sérgio Luz
ISBN: 85-7153-009-2 • Temas: Tempo; horas

A Rifa da Girafa-Fifa
Autora: Mercedes Penna Carvalho • Ilustrações:  Carlos Murilo
ISBN: 85-7153-032-7 • Temas: Diferenças individuais; amizade

A Galinha dos Ovos de Cristal
Autora: Heliana Barriga • Ilustrações: Maria de L. Ramos
ISBN: 85-7153-029-7 • Tema: Informática na vida atual

tEXtO EM CAIXA AltAA

Carta para a Estrela Catarina
Autor: Henrique Lizandro • Ilustrações: Henrique Lizandro
ISBN: 85-7153-049-1 • Tema:  A comunicação por carta 

tEXtO EM CAIXA AltAA
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Frajola e sua Paixão
Autor: Francisco Aurelio Ribeiro •  Ilustrações: Nilson Bispo de Jesus 
12 páginas • ISBN: 85-7153-158-7 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Respeito às diferenças; escolhas amorosas

Movimentada história de amor platônico, vivida no mundo dos gansos e galos. Com criativi-
dade e humor, o impasse das escolhas amorosas percorre toda a narrativa e faz do livro um 
instrumento valioso para despertar o prazer pela leitura.

Encantamento

história de Estrela
Autora: Silvana Pinheiro • Ilustrações: Márcia Franco
12 páginas • ISBN: 85-7153-072-6 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Amizade; aventura

Narrativa plena de poesia. Conta a história de uma estrela cadente que mergulha no oceano 
em busca da estrela-do-mar, e consegue retornar ao céu fazendo uma viagem de muita fan-
tasia.

Encantamento

Sapo Bobo
Autor: José Aguiar Linhares • Ilustrações: Domingos Sávio 
12 páginas • ISBN: 85-7153-125-0 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: A cadeia alimentar

O autor brinca de forma humorada e irônica com a lei da sobrevivência, ao mesmo tempo em 
que faz uma reflexão sobre os percalços e dramas para se manter a sobrevivência no ecossis-
tema. É um texto oportuno para trabalhar com temas relativos às ciências nas primeiras séries.

Sobrevivência das espécies

Bandeira um... Bandeira Dois
Autora: Suzana Valente Borges •  Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-034-3 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: Profissão 

Com rimas, ritmo e humor, a autora descreve o dia de trabalho de um motorista de táxi. Res-
salta as influências positivas e negativas dos diferentes passageiros. O texto leva a refletir 
problemáticas que perpassam o trabalho e as diversas profissões. Este título possui edição 
em inglês, Day rate... night rate.

Profissão – trabalho

O Fio da Vida
Autora: Rita de Blasiis • Ilustrações: Jussara Rocha
12 páginas • ISBN: 85-7153-065-3 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: O ciclo da vida

O texto remete à curiosidade dos pequenos leitores com relação à origem da vida, ao tra-
balhar sobre as fases de desenvolvimento de um pintinho, focando a reprodução, gestação, 
nascimento e o crescimento do personagem. 

O ciclo da vida das aves tEXtO EM CAIXA AltAA

1º
 A

N
O

 - 
EN

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

I

33



O que Será que tem Dentro?
Autora: Stela Maris Rezende • Ilustrações: Carlos Murilo
24 páginas • ISBN: 85-7153-062-9 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Amizade; curiosidade

O livro contém duas histórias, que relatam o cotidiano de criança. A primeira descreve um 
relacionamento. Ressalta a importância da amizade, da cumplicidade entre pais e filhos. A 
segunda desperta a curiosidade pelo inusitado, o saber pelo saber. A simplicidade dos textos 
faz de sua leitura um momento lúdico e prazeroso.  

toca a Flauta, Constantino!
Autor: Maxs de Figueiredo Portes • Ilustrações: Ferruccio
12 páginas • ISBN: 85-7153-083-1 • Formato: 21,0 x 20,0 cm • 1x1 cor
Tema: Pais x filhos

Com ritmo, rimas e movimentadas ilustrações o autor narra os conflitos entre as exigências 
dos pais e os desejos dos filhos. A questão levantada no final do texto remete ao posiciona-
mento das crianças frente aos pais e a transitoriedade das experiências infantis.

A Riqueza de Jonas 
Texto e Ilustrações: Martha Clemente
28 páginas • ISBN: 85-7153-170-6 • Formato: 18,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Valores da família; responsabilidade

Narrativa ao estilo clássico, contextualizada em questões sobre relações familiares da atuali-
dade. O texto propõe repensar valores e faz um convite à implicação e responsabilização dos 
jovens com os problemas de referência familiar.

Relações familiares

Relacionamento

Experiências infantis com a música

O Julgamento do Chocolate
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Conceição Bicalho
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-213-7 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Tema: Valor nutritivo dos alimentos

Este movimentado e divertido texto narra os impasses do julgamento do chocolate, acusado 
de ser responsável pelas cáries e a obesidade. As belas ilustrações da cena do júri retratam 
as acusações e defesas dos personagens, que discursam sobre os valores dos alimentos e a 
importância da higiene bucal. Informações, suspense e humor temperam toda a narrativa. 

•	PROGRAMA lER E ESCREVER - FDE 2008 - GOVERnO DO EStADO DE SãO PAulO.
•	kIt lItERáRIO 2009 - COntAGEM.

Bullying

PROJEtO DE lEItuRA
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Na COLEçãO SuRPRESA, nada se oferece de graça ao leitor que,  
ao deparar-se com um dos quatro livros, sente-se naturalmente instigado, 
desafiado. Isso é interessante para leitores em fase de aprimoramento  
da leitura. Poesia e surpresa, juntas, constituem uma ótima fórmula  
de proporcionar paixão por livros.

Passa, Passa... Passará!?
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-154-4 • Formato: 20,0 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Conservação; vandalismo

O autor levanta a questão pertinente na atualidade, refletindo o progresso desordenado das 
cidades grandes e a falta de compromisso social dos cidadãos e governantes. O leitor, por 
meio dessa leitura, se pergunta sobre os comportamentos e os avanços da modernidade.

Crescimento desordenado das cidades

Com os Pés na Cabeça
Autor: Maxs Portes • Ilustrações:  Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-107-2 • Formato: 21,0 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Higiene; piolho

Um texto leve. Cada página conduz o leitor à surpresa do final, que revela o segredo do nar-
rador, um bichinho tão comum às escolas: o piolho. Assunto trabalhado com clareza e sem 
preconceito. Uma leitura indicada para leitores iniciantes.

higiene capilar

toda hora é Sempre Agora
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-106-4 • Formato: 21,0 x 23,5 cm • 4x4 cores
Tema: Medidas de tempo

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001.

Um relógio descreve a relação de amizade e cooperação no trabalho dos ponteiros, que mar-
cam horas e minutos, cada um cumprindo sua missão. O texto propõe atividades com os te-
mas: horas, tempo, trabalho em equipe, solidariedade, num poema divertido e rico em rimas.

tempo x horas

O Morador da Casa Maluca
Autor: Maxs Portes • Ilustrações:  Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-157-9 • Formato: 21,0 x 23,5 cm • 4x4 cores
Temas: Imaginação; charada

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001.
•	ACERVO GOVERnO DO EStADO DO CEARá - 2010.

Em cada página o leitor pode deliciar-se com um gostoso suspense. Casa maluca mesmo, sem 
portas, sem janelas, sem fogão e geladeira. E o morador? Quem será esse maluco? Surpresa 
do princípio ao fim.

Enigma

tEXtO EM CAIXA AltAA

tEXtO EM CAIXA AltAA
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Garça em Branco e Preto
Autor: Guido Heleno •  Ilustrações: Alice Bicalho e Conceição Bicalho
36 páginas •  ISBN: 978-85-7153-258-8 • Formato: 18,0 x 23,0 cm  • 4x4 cores
Temas: Preservação do meio ambiente 

Um texto leve e preciso, como uma garça em pleno voo, que trata de sentimentos próprios 
à natureza humana e de aspectos relativos à preservação do meio ambiente. É a história de 
uma garça que vive um drama... Que encontra outra garça... E tudo começa a ter graça nova-
mente.

Poluição das águas

O livro permite conhecer vários países e suas peculiaridades. Os personagens resolveram via-
jar ao redor do mundo em um pequeno avião feito de blocos de montar. Os três vão fazer 
um safári no Quênia, visitar templos astecas, brincar com cangurus na Austrália e provar um 
pouco da comida típica de cada um dos 14 países visitados. Guilherme, João e Valentina vi-
vem esta aventura em que você escolhe o caminho que eles vão seguir, em uma história que 
poderá ser contada de formas diferentes. 

Viagem Mundial Interativa
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cláudio Martins
68 páginas • ISBN: 978-85-7153-292-2 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Geografia; aventura; pluralidade cultural; amizade

Países e costumes

Viagem Espacial Interativa
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cláudio Martins
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-229-8 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores
Temas: Sistema solar; planetas

Após uma aula sobre o Sistema Solar, três crianças resolvem viajar pelo espaço onde, no per-
curso, conhecem planetas, asteroides e seus fantásticos habitantes. O livro traz uma narrativa 
não linear, cabendo ao leitor decidir para qual parte do universo deseja ir ou qual planeta 
pretende visitar. Pode-se, desse modo, ler o livro por diferentes caminhos.

Planetas

Cemitério de navios
Autor: Manuel Filho • Projeto gráfico e ilustrações: Guili Seara
92 páginas • ISBN: 978-85-7153-352-3 • Formato: 21,0 x 20,0 cm • 4x4 cores
Temas: Amizade; suspense; aventura

Encontro de gerações

O premiado autor Manuel Filho nos apresenta sua mais nova e empolgante aventura. Uma 
história cheia de mistérios que unirá uma jovem lancha, um experiente submarino e uma 
curiosa gaivota em uma jornada pelo Cemitério de Navios. Repleto de ação e de personagens 
incríveis, este livro convida o leitor a embarcar em uma deliciosa leitura e a descobrir que 
amizade e confiança nem sempre andam juntas.

PROJEtO DE lEItuRA
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Rap Rua
Autor: Douglas Silva Lima • Ilustrações e projeto gráfico: Angela-Lago
28 páginas • ISBN: 85-7153-179-X • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Questão social

Um texto em forma de rap que foi criado a partir da leitura do livro Cena de Rua. Enfoca as 
experiências de vida de um jovem sobre seus anseios e gritos de socorro. As ilustrações e as 
cores ampliam os significados do texto.

•	CAtálOGO WhItE RAVEnS, 2005.
•	PnBE 2005.
•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ, 2004.

Adolescência

Petro Bom de Bola
Autora: Luísa Coelho • Ilustrações: Conceição Bicalho 
28 páginas • ISBN: 978-85-7153-223-6 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema:  Diversidade cultural

Por ter pelos negros como petróleo, Petro foi o nome que deram ao cachorro protagonista 
da história. “Adotado” por um grupo de crianças angolanas. Ilustrado com belas aquarelas, o 
livro – ambientado na ilha de Luanda – leva ao leitor as características peculiares da cultura 
de Angola, com todo o seu colorido e diversidade de costumes. 

Cultura angolana

Cena de Rua
Narrativa e ilustrações: Angela-Lago • 28 p • ISBN: 85-7153-067-X • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Questão social; criança e adolescente

•	PRêMIO JAButI (InFAntIl).
•	PRêMIO JAButI (IluStRAçãO).
•	PRêMIO O MElhOR lIVRO SEM tEXtO/APCA.
•	hORS COnCOuRS / FnlIJ.
•	CAtálOGO WhItE RAVEnS (AlEMAnhA).
•	PRêMIO OCtOGOnE (FRAnçA).

Premiadas cenas do cotidiano de uma criança trabalhando na rua, criadas pela artista plástica 
Angela Lago... Imagens e cores fortes, plenas de movimentos, ângulos surpreendentes, em 
uma reportagem visual! A linguagem expressionista fala à emoção sem usar palavras; e o 
estilo universal da produção gráfica fez este livro correr o mundo.

O menor abandonado

•	BIB PlAQuE (ESlOVáQuIA).
•	PuBlICADO EntRE OS 16 MElhORES lIVROS  
DE IMAGEnS DO MunDO PElA ABRAMS PRESS, ny.
•	PROGRAMA nACIOnAl SAlAS DE lEItuRA - FAE.
•	PnBE 2005.
•	PnBE 2014.

PROJEtO DE lEItuRA

A autora transcria, por meio de e-mails e tweets, a famosa carta de Pero Vaz Caminha em que 
narra a viagem de Pedro Alvarez Cabral rumo ou Descobrimento do Brasil. Atualizando a or-
tografia e usando recursos linguísticos dos novos meios de comunicação, o livro propõe um 
exercício divertido de imaginação e de reflexão sobre linguagens e mídias, como também um 
instrumento rico para trabalhar fatos da história do Brasil.

O E-mail de Caminha
Autora: Ana Elisa Ribeiro • Ilustrações e Projeto gráfico: Marcelo Drummond e Marconi Drummond
112 páginas • ISBN: 978-85-7153-339-4 • Formato: 12,7 x 18,5 cm • 4x4 cores
Temas: Descobrimento do Brasil; mídias sociais; comunicação 

Releitura da carta de Caminha x fatos históricos

PROJEtO DE lEItuRA

•	ACERVO BáSICO FnlIJ - 2015 - RECOntO
•	ACERVO PROGRAMA MInhA BIBlIOtECA - 2019
•	PnlD lItERáRIO - 2020
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Certos nomes
Autor: Marcelo R. L. Oliveira • Ilustrações: Luis Sartori do Vale
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-219-9 • Formato: 20,8 x 23,0 cm  • 4x4 cores
Temas: Nomes; profissões
Seria possível descobrir a profissão de Passos Dias Aguiar? E qual seria o esporte pratica-
do pela atleta Nádia Bessa? A criativa manipulação de nomes para indicar as atividades 
das personagens constitui o principal recurso deste divertido livro de poemas. O ritmo 
e a sonoridade das estrofes conduzem o leitor a descobrir – de maneira instigante e 
engraçada – o cotidiano de alguns profissionais.

Característica das profissões

Encantamento

O Macaco que Queria ser Rei
Autora: Shirley Mariano • Ilustrações: Mirella Spinelli
40 páginas • ISBN: 978-85-7153-337-0 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Amizade; valores; profissões
O macaco Miro quer destronar seu melhor amigo, o Leo, para tornar-se rei e desfrutar 
os privilégios do cargo; porém, se esquece de muitos detalhes, como conhecimentos 
e valores que precisa adquirir. Imagine quanta confusão ele apronta! Embarque nesta 
aventura empolgante e divirta-se com as trapalhadas de Miro.

Valorização profissional

PROJEtO DE lEItuRA

Vamos Conhecer -  Profissões 
Vol. 1  e  Vol. 2
Texto e ilustrações: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-191-9/ ISBN: 978-85-7153-192-7 
Formato: 23,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Tema: Escolha da profissão

Profissões

PROJEtO DE lEItuRA

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2008.

tEXtO EM CAIXA AltAA

Com ilustrações em colagem e guache, a autora e artista plástica apresenta algumas profissões. Utiliza uma linguagem clara 
e objetiva, ressaltando as atividades desenvolvidas por cada profissional, seja para que os pequenos leitores se interessem e 
escolham qual profissão seguir no futuro, ou a qual profissional recorrer em caso de necessidade.
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O Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira
Autor: Adriano Messias • Ilustrações: Mario Vale
ISBN: 978-85-66653-15-1 • 28 p. • 20 x 26 cm • 4x4 cores
Tema: Fantasia x realidade; relacionamentos amorosos.

Conto bem ao estilo de uma narrativa clássica, onde os personagens instigam a imaginação, 
em uma história com pitadas de suspense e desencontros. Um amor impossível, narrado com 
delicadeza e emoção, acontece em um cenário bucólico e surpreendente. A riqueza da trama 
belamente construída vem ilustrada bem ao gosto de leitores em processo de automatização 
da leitura.

•	PROGRAMA MInhA BIBlIOtECA DE SP 2019

38



O tema é a passagem da infância para a adolescência e os questionamentos da persona-
gem sobre sua verdadeira mãe. Criada por tia Marly, a menina Luíza vive um mistério de-
vido ao segredo que perpassa sua vida, ao lado dos outros elementos da trama, criados 
a partir do cotidiano e da convivência entre amigos e familiares. O livro fala sobre a ami-
zade, as semelhanças biológicas e os afetos construídos nas relações, e o que se espera 
dos laços familiares. A linguagem é coloquial, com referências linguísticas e contextuais 
do universo dos pré-adolescentes. 

Quando a Primavera... [2ª EDIÇÃO]

Autora: Neusa Sorrenti • Ilustrações: Nydia Negromonte • Projeto gráfico: Marcelo Drummond
56 páginas • ISBN: 978-85-7153-343-1 • Formato: 19,0 x 28,0 cm • 4x4 cores
Temas:  Família; amizade; adolescência

Adolescência x adoção

Percepção das cores

As Cores Mágicas
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Liliane Romanelli
12 páginas • ISBN: 85-7153-142-0 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Criatividade

Um poema, dividido em partes, nos convida ao sonho. A criança sonha, voa, delicia-se 
com o vento que sopra e vive a liberdade. O poema estimula a desvendar palavras e 
sentimentos pela sensibilidade e percepção.

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	PRêMIO nACIOnAl DE lItERAtuRA InFAntOJuVEnIl JOãO DE BARRO.
•	SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE.

PROJEtO DE lEItuRA

Surpreendente coletânea, relatando as características de monstros mitológicos da cultura 
de diversos povos, constitui o conteúdo deste livro. As ilustrações que acompanham as 
descrições são desenhos quase fieis dos originais, cuidadosamente coloridos. É um livro 
valioso como instrumento para trabalhar o conhecimento da literatura mitológica e seus 
personagens. 

Imaginarium - Dicionário de Monstros
Autor e ilustrador: Roberto Lanznaster
120 páginas • ISBN: 978-85-7153-341-7 • Formato: 16,5 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Monstros; mitologia

Mitologia: textos descritivos e imagens

PROJEtO DE lEItuRA

•	PnlD lItERáRIO - 2020

Imaginarium monstros do novo mundo
Autor e ilustrador: Roberto Lanznasterr
Temas: Folclore, cultura latina, mitologia

O leitor acompanhará destemidos aventureiros em uma audaciosa expedição que partiu da 
Cidade do México para explorar a vastidão do continente americano, no século 16, e coletar 
histórias e mitos. Presenciaram, assim, a aparição de animais lendários – belos e fascinantes 
– e monstros aterradores. Nesta narrativa são muitas as possibilidades de trabalhar diversas 
áreas do conhecimento do Ensino Fundamental.
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Óculos de Ouvido 
Autora: Liana Salmeron Botelho de Paula • Ilustrações: Juliane Assis
24 páginas • ISBN: 978-85-7153-228-1 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Deficiência auditiva; Libras; inclusão

O texto trabalha o tema da inclusão de pessoas com deficiência auditiva. José, uma criança com 
deficiência, conta sua história de vida marcada pela adaptação ao aparelho auditivo e à apren-
dizagem da Libras, a Língua Brasileira de Sinais. O livro contém imagens com alguns exemplos 
de comunicação e do alfabeto manual em Libras. 

Deficiência auditiva

Me Escuta, tá, Mãe?
Autora: Márcia Batista • Ilustrações: Carlos Jorge
12 páginas • ISBN: 85-7153-056-4 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Tema: Relação mãe e filho

Texto sensível e profundo que fala do apelo de um filho à mãe ausente, sempre ocupada e sem 
tempo para ele. Belo livro que transpõe para a literatura os anseios infantis da relação mãe e 
filho. Leitura que trabalha as relações familiares.

Anseios infantis

Escuta, Filho
Autora: Márcia Batista • Ilustrações: Juliane Assis
24 páginas • ISBN: 85-7153-088-2 • Formato: 20,5 x 20,5 cm • 4x4 cores
Tema: Relação mãe e filho

Diante da necessidade atual de trabalho que envolve a mulher, o livro discorre a confissão de 
amor e de culpa da mãe para com o seu filho. Pontua as possibilidades de relacionamento sau-
dável focando nos familiares, mesmo com as novas realidades do mundo contemporâneo.

Convivência entre mãe e filho

O texto instiga o leitor a indagar sobre a questão social e os sentimentos vividos por crianças 
desabrigadas. Uma história, cuidadosamente ilustrada, que aponta o descaso e a solidariedade, 
a dor e a superação, além de atitudes de amor que podem transformar a vida. Uma verdadeira 
lição de amor ao próximo.

Procura-se Pai e Mãe...
Autora: Yêda Marquez • Ilustrações:  Polly Duarte
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-246-5 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Abandono; solidariedade; adoção

Criança em abrigo

Em Busca da Floresta Azul 
Autora: Maria Cláudia Siqueira Garcia • Ilustrações: Mirella Spinelli
54 páginas • ISBN: 978-85-7153-307-3 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Aventura; sustentabilidade; derretimento das geleiras

O derretimento das geleiras do polo sul, o drama vivido por seus habitantes e a busca por uma 
morada constituem o tema desta emocionante aventura, que diverte, envolve e promove im-
portantes reflexões relativas à ecologia e à sustentabilidade.

Biodiversidade x aquecimento global PROJEtO DE lEItuRA
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Companhia de Palhaços
Autor: Júlio Margarida • Ilustrações: Rubem Filho
52 páginas • ISBN: 978-85-7153-306-6 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Amizade; ternura

O texto focaliza amizade e companheirismo na realização do sonho de um mundo melhor. 
Uma história singela, que emociona pela clareza e alcance de sua mensagem. Os diálogos 
contribuem no trabalho com sentimentos nobres. Indicado para ser lido e encenado por lei-
tores em processo de automatização da leitura.

Solidariedade

Texto poético e imagético, que trabalha as muitas possibilidades de leitura. É verso brincan-
do de conversa, é conversa brincando de verso, neste livro de poesia e de circo. As cenas e 
personagens circenses encantam com suas magias e possibilidades entre o real e o mundo 
da imaginação.

A noite é um Circo Sem lona
Autor: Antonio Barreto • Ilustrações: Suryara Bernardi
56 páginas • ISBN: 978-85-7153-342-4 • Formato: 17,0 x 24,0 cm • 4x4 cores
Temas: Circo; reflexões a respeito da vida 

Individualidades PROJEtO DE lEItuRA
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O Gato na Gota
Autor: Eunice de Melo • Ilustrações: Jader de Melo
44 páginas • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Liberdade; Fantasia

Edgar, o gato de uma renomada bruxa do Bosque Escuro, levava a vida se distraindo com 
livros de histórias e receitas de magia. Um dia Edgar foi atingido por uma rara lágrima da de-
sastrada bruxa e acabou encoberto por uma gota. Amedrontado e preso na gota, Edgar, com 
a ajuda do seu amigo Lobo Vermelho, vive aventuras na floresta do Bosque Escuro em busca 
de um feitiço mais poderoso para quebrar a magia da bruxa e sair da gota. 

Aventura

A Coruja e o Mondrongo
Autora: Claudia Nina • Ilustrações: Renam Penante
44 páginas  • Formato: 16,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Amizade; autoconhecimento

Os dias na escola não eram fáceis para a menina Coruja, que ganhou esse apelido por causa 
das grossas lentes dos óculos que espremiam seus olhos. Os recreios eram solitários e sem 
amigos, até que um novo aluno, o Mondrongo, chega para animar os recreios e dar cor a vida 
da Coruja, que, junto ao amigo, vive grandes histórias na “floresta dos náufragos sobreviven-
tes”.

Bullying
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Pianíssimo - A história de um Piano Encantado
Autor: Tim Rescala • Ilustrações: Mario Vale
24 páginas • ISBN: 85-7153-073-4 • Formato: 21,0 x 21,0 cm  •  4x4 cores 
Temas: Liberdade; música

O autor, músico e artista, Tim Rescala, enfoca os anseios e conflitos de uma aluna de piano, 
perante a professora autoritária, e o despertar de seu dom musical. Já encenado em teatro, o 
texto trabalha a valorização do músico e do instrumento piano. Os diálogos dos personagens 
são divertidos e marcados pelos impasses durante a aprendizagem da música clássica. 

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	PRêMIO MAMBEMBE - MElhOR tEXtO InFAntIl.Aprendizado de música

Passarim
Autora: Marilene Godinho • Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-187-0 • Formato: 20,0 x 23,5 cm  • 4x4 cores 
Tema: Solidariedade

A história de um pássaro, que nos remete ao sentimento de solidariedade. No texto, Passarim, 
com seu canto, neutraliza os efeitos de um espantalho, fazendo com que outros pássaros ve-
nham se alimentar na plantação. Desperta o sentimento de valorização do próximo e ressalta 
a autoestima. 

Cumplicidade

Animagens
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Marlette Menezes
28 páginas • ISBN: 85-7153-138-2 • Formato: 20,5 x 21,5 cm  • 4x4 cores 
Temas: Animais; poesia

Palavras e desenhos que, juntos, formam poemas surpreendentes. Por meio de versos de rara 
sensibilidade, o livro trata da beleza, das peculiaridades e mistérios dos animais. 

Poemas sobre animais
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O teatro na aprendizagem escolar exerce um papel marcante como  
fator de desinibição, e mesmo como recurso estético e estimulante para a arte. 
A COLEçãO DRAMATuRGIA reúne três peças da autora Rita de Blasiis, com 
roteiros infantojuvenis prontos para serem representados por  
alunos do Ensino Fundamental ou Médio.

A Bailarina de Cristal
Autora: Rita de Blasiis • Ilustrações: Ferruccio
32 páginas • ISBN: 85-7153-086-6 • Formato: 14,0 x 21,0 cm •  1x1 cor 
Tema: Amizade

Balé

um Menino de Oco de  
árvore
Autora: Rita de Blasiis • Ilustrações: Ferruccio
32 páginas • ISBN: 85-7153-084-X • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Ecologia

Meio ambiente

O Auto do Sapo Mágico 
Autora: Rita de Blasiis • Ilustrações: Ferruccio
16 páginas • ISBN: 85-7153-085-8 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Mágica

Amizade
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um Fio de Camelo
Autora: Branca Maria de Paula • Ilustrações: Eva Furnari
16 páginas • ISBN: 85-7153-048-3 • Formato:  21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores 
Tema: Perseverança

Texto criativo e fantasioso que traz à tona aspectos importantes para a formação da personalidade da 
criança, como a perseverança e o desejo de mudar o estabelecido. Sugere a criação de soluções aos 
desafios e problemas do cotidiano. 

Perseverança •	PRêMIO hEnRIQuEtA lISBOA, 1989.

Bráulio - O livro em Branco
Autor: Celso Vieira • Ilustrações: Celso Vieira
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-242-7 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 2x2 cores 
Temas: Autoconhecimento; deficiência visual

Narrativa sobre a inclusão e deficiência visual. Conta a história de um livro. Celso Vieira utiliza ele-
mentos metalinguísticos para compor uma narrativa rica e interessante acerca da trajetória de um 
livro – de seu “nascimento” na gráfica até as mãos do leitor. Vem repleto de questões a respeito do 
autoconhecimento e da aceitação de peculiaridades. 

Deficiência visual

De Cá pra Cá
Autora: Mônica Versiani Machado • Ilustrações: Tereza V. Machado
24 páginas • ISBN: 85-7153-045-9 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Conflitos; cotidiano

Livro para refletir sobre as diferenças de vida na cidade e no meio rural. O texto faz um paralelo entre 
a vida no campo e na cidade, enfatizando os sonhos e as perspectivas de vida das pessoas. Trabalha 
contrastes, angústias, desejos e encontros, trazendo como questão as experiências do cotidiano.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO.Vida no campo e na cidade

O	Peru	que	Nasceu	30	Dias	Antes	do	Natal	
Texto e ilustrações: Sebastião Nuvens
16 páginas • ISBN: 85-7153-102-1 • Formato: 20,5 x 21,5 cm • 4x4 cores 
Tema: Tradições

Um jovem peru descobre que seu destino é ser assado e tragado no dia de Natal. Muito assustado, 
resolve mudar o fim da história, fazendo a maior confusão com as palavras e as frases. Até as interroga-
ções e as exclamações viram personagens. 

Convenções sociais tEXtO EM CAIXA AltAA

Relações de afeto

O Boi da Cara Branca
Autor: Jorge Fernando dos Santos • Ilustrações: Cláudio Martins
12 páginas • ISBN: 85-7153-131-5 • Formato: 20,0 x 21,0 cm  • 4x4 cores 
Tema: Amor

Narrativa que aborda aspectos do relacionamento e conflitos amorosos de interesse dos pré-adoles-
centes. O texto explora rimas e sons, criando um jogo de palavras. As ilustrações suscitam interesse e 
interpretações. Sugerem leituras paralelas à narrativa. Livro colorido, com ricos desenhos. 
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Brasil, 500 Anos de Esperança
Autor: Flávio Berutti •  Ilustrações: Mario Vale
28 páginas • ISBN: 85-7153-115-3 • Formato: 20,0 x 26,0 cm • 4x4 cores 
Tema: História do Brasil

História do Brasil, de seus 500 anos de luta, derrotas e vitórias. O enfoque criativo e carica-
turado das ilustrações tempera os questionamentos éticos da história de índios, negros e 
imigrantes no cenário brasileiro. O senso crítico permeia o texto de modo a torná-lo um rico 
material paradidático.

Colonização no Brasil

O Mistério de Ouro Preto
Autora: Cristina Ávila • Ilustrações: Sérgio Luz
32 páginas • ISBN: 85-7153-167-6 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Inconfidência Mineira; Brasil Colônia

A autora e historiadora nos mostra, com delicadeza e senso histórico, fatos do Brasil colônia. 
O texto narra um passeio por Ouro Preto, onde crianças, observando o patrimônio cultural da 
cidade, buscam conhecer os Inconfidentes Mineiros e conhecer a nossa história.

Patrimônio Cultural de Ouro Preto

Aprendiz de Barroco
Autora: Maria Lysia C. de Araújo •  Ilustrações: Carti & Emídio Almeida 
24 páginas • ISBN: 85-7153-156-0 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 2x2 cores  
Temas: Barroco; preservação

O livro faz uma viagem cultural a um grande patrimônio histórico. Quase um glossário, que 
pincela os detalhes do Barroco. Leva o leitor a descobrir as influências do passado na atuali-
dade, e entender que a arte reflete a cultura de uma época ou de um lugar.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2004.Arte Barroca

1888: O negro torna-se Igual na lei, Mas...
Autor:  Flávio Berutti • Ilustrações: Mario Vale
48 páginas • ISBN: 978-85-7153-231-1 • Formato: 14,5 x 21,0 cm  • 1x1 cor 
Tema:  O negro na sociedade atual

Este livro traz uma importante reflexão acerca da Abolição da Escravidão, condição do negro 
na sociedade brasileira contemporânea. O texto narra a preparação de colegas de uma turma 
para a apresentação de um trabalho de História. A pesquisa para a encenação de uma peça 
teatral sobre o tema da escravatura constitui o pano de fundo usado pelo autor na aborda-
gem de fatos históricos, em uma linguagem informativa e, ao mesmo tempo, descontraída. 

Escravidão e seus desdobramento

PROJEtO DE lEItuRA
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Relação mãe x filho

O Elefantinho Valente
Autor: Ronaldo Boschi • Ilustrações: Rubem Filho
ISBN: 978-85-66653-09-0 • 56 p. • 18 x 23cm • 4x4 cores 
Temas: Encontro; amizade; família.

Peça teatral infantil recontada por conhecido diretor e ator de teatro, para ser lida e ence-
nada por leitores iniciantes. Sensível narrativa sobre a história de um elefantinho, dado 
de presente ao filho do rei Caneco-Canequinho. Porém, a distância provoca saudades de 
sua mãe e o elefantinho resolve partir para reencontrá-la.Texto para ser lido e encenado.

Seca do sertão

O Vendedor de Cordel
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Suryara Bernardi
ISBN: 978-85-66653-12-0 • 28 p. • 20 x 26cm • 4x4 cores
Temas: O ecossitesma do sertão nordestino; seca; cordel.

No livro, a riqueza do texto literário enfatiza a sonoridade e o ritmo da linguagem escrita, 
ora em forma de cordel, ora em prosa. A narrativa relata situações vividas e imaginárias, 
descrevendo sentimentos e a dura realidade do sertão nordestino. Os diálogos poéticos 
do personagem Carcará com a Lua e a Estrela expressam seus anseios, ressaltados nas 
cores das belíssimas imagens que ilustram o texto.

O Incrível Mundo dos nínuys
Autores: Antônio Navarro & Zu Escobar • Ilustrações: Jovan de Melo
ISBN: 978-85-66653-01-4 • 72 p. • 18 x 23 cm • 4x4 cores
Tema: Fantasia; aventura; respeito pelo meio ambiente.

Duas narrativas envolventes são tecidas, simultaneamente, para descrever um mundo 
mágico, personagens fantásticos e a aventura de três amigos – Doroteia, Nicolinos e 
Débora. A peculiaridade da linguagem alegórica que perpassa o texto convida o lei-
tor a participar da trama, instigando-o a se envolver com sentimentos e objetivos tra-
tados. As descobertas e emoções vividas pelos protagonistas incentivam o gosto pela  
leitura.

literatura fantástica

Em Cena: O Julgamento do Chocolate
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações: Cris Alhadeff
ISBN: 978-85-66653-13-7 • 32 p. • 18 x 23cm • 4x4 cores
Tema: Valor nutritivo dos alimentos.

Divertido texto teatral que trabalha, de forma alegórica, ressaltando os impasses do 
julgamento do chocolate, acusado de responsável pelas cáries e a obesidade. Em um 
tribunal, os personagens defendem-se das acusações e discursam sobre os valores dos 
alimentos e a importância da higiene bucal. A riqueza dos detalhes das imagens possibi-
lita a interação do leitor com o enredo, incentivando a leitura.

Respeito às diferenças
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Raul
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós
36 páginas • ISBN: 978-85-7153-201-4 • Formato: 21,0 x 22,0 cm •  4x4 cores
Temas: A admiração entre os seres; a semelhança do código e a relação das palavras

Neste poema os anagramas “Luar” e “Raul” tornam-se mais que simples substantivos, ver-
dadeira relação de amor no ponto de interseção das letras. 

Anagramas

Ah! Mar
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós • Ilustrações: André Neves
40 páginas • ISBN: 978-85-7153-204-5 • Formato: 19,0 x 19,0 cm • 4x4 cores
Temas: Mar; geografia de Minas Gerais

“Quem vive entre montanhas ama mais o mar? É possível amar o mar sem nunca o co-
nhecer? É possível navegar a distância?” Tais perguntas permeiam o livro, como permeia 
também o amor, com seus encantos e mistérios. Ah! Mar é um poema em prosa de um 
marinheiro das montanhas em busca de seu desejo maior, encontrar seu mar; livro sobre 
os desejos, o amor e as impossibilidades.

•	CAtálOGO WhItE RAVEnS (AlEMAnhA) 2008. Montanhas de Minas Gerais

Cultura popular

Correspondência
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós • Ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-180-3 • Formato: 20,0 x 20,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Valores; Constituição x exercício da cidadania

O livro fala dos princípios constitucionais, questionamentos e reflexões. A importância 
da Constituinte na vida brasileira e o valor da ação de cada cidadão, ao elaborar-se uma 
Constituição verdadeiramente representativa do povo. A partir dessa ideia, surge um 
texto poético, simples e direto, apesar de toda a simbologia.

•	PnBE 2005. Princípios e valores da Constituição

livro das Simpatias 
Autor: Antonio Barreto • Projeto gráfico e colagens ilustrativas: Guili Seara 
ISBN: 978-85-66653-47-2 • 72 p. • 16,0 x 23,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Saber popular; Folclore.

Coletânea de simpatias em um texto poético, com surpreendentes recursos literários que 
levam o leitor a conhecer as muitas simpatias que perpassam nossa tradição oral e escrita.
Ao fazê-las, tudo é possível. Já pensou encontrar sua sereia, seu príncipe encantado ou seu 
amor que foi embora usando apenas algumas palavras mágicas? 

•	SElECIOnADO PARA O CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
•	PnlD lItERáRIO - 2020

PROJEtO DE lEItuRA
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Precioso texto literário que relata a vida de um adolescente no subúrbio de uma grande 
metrópole. Em contexto realístico, um cão atravessa a trama do conto; uma turma de 
amigos transmite seus sentimentos e sonhos. Tudo acontece em certa manhã cheia de 
emoções... A narrativa apresenta anseios e experiências de vidas marcadas pela amiza-
de, pela solidariedade, pela esperança...

Certa manhã
Autor: Daniel Oliveira • Ilustrações: Rafael Fernandes
ISBN: 978-85-66653-06-9 • 64 p. • 15 x 21,5 cm • 1x1 cor 
Temas: Cotidiano na periferia; solidariedade; esperança.

Bolas em Jogo
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Conceição Bicalho

ISBN: 978-85-66653-41-0 • 104 p. • 15 x 22 cm • 2x2 cores 
Temas: Relato de experiências vividas; amizade.

“Neste livro, Libério Neves – autor e poeta, mostra que controla bem a sua bola, ou seja, 
a palavra.” Começa a rolar a bola no campo da memória, fazendo jogadas enviesadas, 
instigando a leitura pela delicadeza do texto e riqueza literária.

Godi – um Menino Chamado liberdade
Autor: Fábio Ferreira • Ilustrações: Diogo Carneiro

ISBN: 978-85-66653-38-0 • 68 p. • 15,5 x 22cm • 1x1 cor
Tema: Aspectos históricos dos tempos da escravidão.

O texto trabalha dados históricos dos tempos da escravidão no Brasil, com riqueza li-
terária e encantamento, bem ao gosto dos adolescentes. O menino Godi, personagem 
desta história, vivia num engenho de cana-de-açúcar. De sua mãe herdou a condição 
de escravo e, de seu desejo de liberdade, retirava forças para superar os desafios que 
encontrava em seu caminho. O livro cria um elo entre o contrassenso dos fatos e a poesia 
das aspirações humanas.
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lembranças de um diário
Autora: Michelem Fernandes • Ilustrações: Laura Barreto
ISBN: 978-85-66653-11-3 • 80 p. • 15,5 x 21,5 cm • 1x1 cor
Temas: Cotidiano; relações familiares.

As páginas de um diário intercalam as descrições do dia a dia de uma adolescente, tra-
zendo lembranças de momentos significativos e emocionantes: a mudança de casa, a 
separação dos pais, as novas amizades e a descoberta do amor... O enredo leva o leitor 
a compreender o valor e os significados das experiências vividas, a compreensão dos 
momentos atuais, provocando novos sentimentos em relação ao passado. 

Diário adolescente

Amizade

Memórias

Conto baseado em fatos históricos •	PnlD lItERáRIO - 2020

PROJEtO DE lEItuRA
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Contribuir para aprimorar a formação dos leitores constitui 
o objetivo da SéRIE CuRTIçãO. Ler por prazer e de forma 
livre pode se tornar uma legítima distração!

O Mistério da Caverna da Coruja Vegetariana
Autor: Assis Brasil • Ilustrações: Ferruccio
24 páginas • ISBN: 85-7153-017-3 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Temas: Preservação; extinção dos animais

Ecologia

Dom Chicote sem Mancha e seu 
Amigo Balança-a-Pança
Autora: Maria do Carmo Brandão • Ilustrações: Carlos J. Nunes
24 pp. • ISBN: 85-7153-053-X  • Formato: 14,0 x 21,0 cm  • 1x1 cor 
Temas: Liberdade; gênero paródia

Paródia

Boi, Boiada, Cobra Assustada
Autora: Márcia Batista • Ilustrações: Mirella Spinelli
24 páginas • ISBN: 85-7153-071-8 
Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Contato com a natureza

Aventura

O lápis Mágico
Autor: Kleber Garcia Campos • Ilustrações: Mirella Spinelli
32 pp. • ISBN: 85-7153-060-2 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Magia do desenho

Desenho e imaginação

Memória dos Cães
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Carlos Jorge Nunes
32 pp. • ISBN: 85-7153-061-0 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Relação com animais

Mundo animal
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Marginal à Esquerda 
Texto e ilustrações: Angela-Lago
60 páginas • ISBN: 978-85-7153-224-3 • Formato: 15,5 x 21,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Música; talento; drogas
O texto descreve a realidade e a superação de um adolescente violinista. Angela-Lago 
conta a história de Miúdo, um garoto que encontra, na música, sua verdadeira vocação. 
Morador da periferia, vive o contexto de uma dura realidade. O arrojado projeto gráfico 
do livro une-se à fugacidade das ilustrações, levando-nos a mergulhar numa atmosfera 
envolvente e onírica. O livro também possui edições em espanhol, Marginal a la Izquier-
da e em inglês, Marginal to the Left. 

•	PRêMIO ACADEMIA BRASIlEIRA DE lEtRAS - MElhOR lIVRO InFAntOJuVEnIl DE 2010.
•	PRêMIO JAButI - CAtEGORIA IluStRAçãO DE lIVRO InFAntIl E JuVEnIl - 2010.
•	PRêMIO JAButI - CAtEGORIA lIVRO JuVEnIl, 2010.
•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl - CAtEGORIA JOVEn, PElA FnlIJ, 2010.
•	hORS-COnCOuRS - CAtEGORIA JOVEM, PElA FnlIJ, 2010.
•	PnBE 2010.
•	kIt lItERáRIO 2010 - BElO hORIzOntE.

Questão social - drogas

Pedacinho de Pessoa
Pedacinhos de poemas de Fernando Pessoa (Alberto Caeiro) • Ilustrações: Angela-Lago
28  páginas • ISBN: 85-7153-094-7 • Formato: 15,0 x 19,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Sensação; criação; poesia
Na magia dos desenhos, oito preciosos versos de Fernando Pessoa ganham vida e ex-
pressão. Mostram ao leitor os encantos das imagens criadas pela leitura da poesia, que 
podem brotar das palavras. O livro é também o convite à criação de textos ou ilustrações, 
a partir da obra de autores renomados.  

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
Momento criativo - poesias

Charadas Macabras
Texto e ilustrações: Angela-Lago
40 páginas • ISBN: 85-7153-182-X • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 2x2 cores
Temas: Charadas e criatividade; tradição oral
A proposta deste livro consiste em promover a interação do leitor com o texto, em clima 
de delicioso suspense. Não há quem resista, na penumbra de suas páginas, à busca de 
soluções para as charadas, divertindo-se com o humor e a ousadia da narrativa. Sua lei-
tura faz dele um instrumento incentivador do ato de ler. As emoções e o raciocínio lógico 
vão temperar todo o texto.

Enigma

O Personagem Encalhado 
Autora: Angela-Lago • Ilustrações: Angela-Lago
24 páginas • ISBN: 85-7153-181-1 • Formato: 14,0 x 15,0 cm • 1x1 cor
Tema: A angústia no ato da criação
O livro fala sobre o ato da criação artística. Quando a imaginação não se enlaça com as 
possibilidades da simbolização, ao produzir e criar um texto, tudo fica obscuro, confuso 
e meio perdido. Isto nos mostra a autora, pontuando a angústia diante do ato da criação, 
tão vivida no exercício de escrever. O texto surpreende, com imagens ousadas, produ-
zidas em computador. Além do texto principal, um subtexto se desenha no fundo das 
páginas.

Processo criativo
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Leituras rápidas, de conteúdo forte, encontram-se na SéRIE VIAGEM.  
São cinco livros que reúnem temas variados, como mistério, carência afetiva, crítica social, etc. Os textos podem ser 
trabalhados a partir do Ensino Fundamental II, constituindo uma ótima dica de leitura e divertimento.

Vera Mentirosa
Autora: Stela Maris Rezende • Ilustrações: Maria de L. Ramos
16 páginas. • ISBN: 85-7153-015-7 • 2x2 cores • Formato: 14,0 x 22,0 cm 
Tema: Primeiro amor

Prova de Inocência
Autora: Rosângela Ribeiro • Ilustrações: Maria de L. Ramos 
16 páginas • ISBN: 85-7153-133-1• 1x1 cor • Formato: 14,0 x 22,0 cm 
Temas: Relacionamento; valores

Sol com Chuva
Autora: Elza Beatriz • Ilustrações: Ferruccio 
16 páginas • ISBN: 85-7153-075-0 • 3x3 cores • Formato: 14,0 x 22,0 cm 
Tema: Relacionamento amoroso 

A Cabeça do Pato
Autor: Vanderlei Timóteo • Ilustrações: Maria de L. Ramos
16 páginas • ISBN: 85-7153-019-X • 2x2 cores • Formato: 14,0 x 22,0 cm 
Temas: Cotidiano; conflitos

E Foram Felizes para Sempre
Autor: Rauer Ribeiro Rodrigues • Ilustrações: Carlos Murilo
16 páginas • ISBN: 85-7153-013-0 • 2x2 cores • Formato: 14,0 x 22,0 cm 
Temas: Política; questões sociais

Era uma Vez... uma Rosa
Autora: Rosa Fernandes • Ilustrações: Ana Telles
16 páginas • ISBN: 85-7153-047-5 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Diferenças sociais e individuais

O livro ressalta questionamentos existenciais e a valorização de padrões de estética. O texto bus-
ca, na majestosa e soberana rosa, provocar uma reflexão sobre a beleza, a vaidade e a solidão. 
Apesar de a rosa ser bela e dos cuidados do jardineiro, ela se sente isolada e triste no jardim. 

Diferenças sociais e individuais

Mais com Mais Dá Menos [2ª EDIÇÃO]

Autor: Bartolomeu Campos de Queirós
Ilustrações e projeto gráfico: Marcelo Drummond e Marconi Drummond

32 páginas • ISBN: 978-85-7153-261-8 • Formato: 18,0 x 31,0 cm • 4x4 cores
Temas: Competitividade; solidariedade

Os impasses de uma criança perdida nos anseios de tudo querer são tecidos pelo autor, em pro-
funda reflexão que explora os recursos literários apreciados na adolescência, com entrelaçamento 
do real e do imaginário. Uma história que faz pensar. Novo projeto gráfico e ilustrações modernas 
e instigantes traduzem a angústia vivida pelo personagem principal na busca de valores mate-
riais, em detrimento de outros valores importantes para a vida.

•	kIt lItERáRIO - PREFEItuRA DE BElO hORIzOntE - 2012.
•	PnBE 2014. Valores morais x Valores materiais

5º
 E

 6
º 

 A
N

O
S 

- E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

II

50



No silêncio das pinturas deste livro, o percurso e o drama vivido por cidadãos brasileiros de 
grupos indígenas, aproximam a poesia de fatos duros e realistas de nosso tempo. As cenas 
convidam o leitor a refletir sobre as questões sociais marcadas pela falta de voz em narrativa 
visual, que indaga, emociona e possibilita muitas leituras. Este primoroso projeto, constitui 
um belo recurso para a conscientização de problemas vividos pelos povos nativos em nossa 
sociedade.

Chão de Barro
Narrativa e ilustrações: Mario Vale
32 páginas • ISBN: 978-85-7153-339-4 • Formato: 22,0 x 30,0 cm • 4x4 cores
Temas:  Questão social; cotidiano indígena

Festa do Calendário
Autor: Alexandre de Castro Gomes • Ilustrações:  Cris Alhadeff
44 páginas • ISBN: 978-85-7153-251-9 • Formato: 18,0 x 23,0 cm • 4x4 cores
Temas: Datas comemorativas; dias da semana; meses do ano

Este livro reúne dias da semana, meses do ano e datas comemorativas, com personagens 
interessantes que dão o tom de suas personalidades. Há uma jovem, chamada Maio, que é 
louca pra se casar; um jovem, chamado Sábado, que só pensa em esportes e baladas, e outros 
conhecidos do nosso calendário que também foram convidados. Todos se acham presentes 
neste livro-festa, repleto de humor e imaginação.

Datas e o cotidiano

•	 PnBE 2006.
•	 PRêMIO O MElhOR lIVRO DE IMAGEM 2007 PElA FnlIJ.
•	 ACERVO FDE - SP.
•	 kIt lItERáRIO 2009 - BElO hORIzOntE.

A linha do Mario Vale
Cartuns: Mario Vale • Projeto Gráfico: Guili Seara
88 páginas • ISBN: 85-7153-194-3 • Formato: 22,5 x 27,0 cm • 1x1 cor
Temas: Reflexão sociopolítica; cotidiano 

Neste livro o artista organiza uma coleção de cartuns feitos por uma linha que se desenrola 
ao longo das páginas, sem que estas, na construção do sentido, sejam dependentes umas das 
outras. O cartum propicia a criação da poesia e também da denúncia, do humor, da ironia, 
sem retirar o foco do cotidiano, das questões da humanidade; é, por isso, um texto, geralmen-
te, compreendido em diferentes culturas e sociedades. 

Cartum: Cotidiano

Pinturas: Questões sociais do indígena

A Bola que Rola
Organizador: Ronald Claver • Ilustrações: Cláudio Martins
60 páginas • ISBN: 85-7153-168-4 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Futebol; formação de valores

Nesta coletânea as poesias vão além da ordenação de palavras em rimas, sons e métricas. 
O autor nos faz refletir sobre acontecimentos da vida e deixa-nos indagações. O tempo e o 
espaço recriam sentidos e emoções, ao gosto de todas as idades.

textos sobre futebol•	PnBE 2009.

6º
 E

 7
º 

 A
N

O
S 

- E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

II

51



6º
 E

 7
º 

 A
N

O
S 

- E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

II

Olhos de Gude
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Liliane Romanelli
20 páginas • ISBN: 85-7153-139-0 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 1x1 cor

História envolvente entre três crianças. Ela, linda, com olhos de gude; eles apaixonados, 
com os corações sufocados por um sentimento ainda indecifrável. O primeiro amor, os 
primeiros arrepios, emoções à flor da pele.

Relacionamento afetivo

nick Cão: o Fim
Autora: Lucia Castello Branco • Ilustrações:  Maria José Boaventura
48 páginas • ISBN: 978-85-7153-208-3 • Formato: 22,0 x 11,0 cm • 1x1 cor

O texto trabalha a relação de uma menina e seu cão, no momento em que descobre que ele vai 
morrer. Angustiada, conta-nos essa experiência, que a faz conhecer os silêncios e o que estes 
dizem. Revela também segredos, angústia e alegria, e mostra-nos como nem todo fim é doloroso 
e como, também, nem tudo precisa acabar.

Convivência com animais de estimação

Romance histórico

Patos selvagens
Autor: Samuel Medina • Capa: Renato Marciano
ISBN: 978-85-66653-40-3 • 124 p. • 15,5 x 22,5cm • 2x2 cores
Tema: Romance sobrenatural.

Bem ao estilo dos contos clássicos, com riqueza de elementos fantasmáticos, o romance narra 
os mistérios ocultos em um lago assombrado pela imagem de uma bela jovem. Quando Neri-
to, um corajoso aventureiro, passa a se envolver com o enigma, decide lançar-se em busca de 
respostas. Qual será o seu destino?
O leitor é levado a acompanhar Nerito em sua emocionante jornada.                                       

•	SElECIOnADO PARA COMPOR O ACERVO BáSICO FnlIJ - 2015 - CAtEGORIA JOVEM.

Romance escrito para adolescentes, que narra dados históricos sobre a Revolta dos Alfaiates, 
com boas pitadas de suspense, coragem e amizade. Tudo começa quando Soninha inventa 
presentear sua querida avó com algo especial no dia de seu aniversário, mas não imagina que 
acabaria vivendo os dias mais surpreendentes de sua vida. Ela e seu primo Carmo descobrem 
uma passagem para o passado, que os levará para um tempo distante.

Além da parede mágica 
Autor: Manuel Filho • Capa: Michelle Santos 
ISBN: 978-85-66653-42-7 • 120 p. • 14,5 x 22 cm • 1x1 cor 
Temas: Aspectos históricos da Revolta dos Alfaiates; suspense.
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De Repente, Repente 
Autora: Andréa Diogo • Ilustrações: Laura Barreto
96 páginas • ISBN: 978-85-7153-283-0 • Formato: 13,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Amizade; tradição oral

O texto faz referência à oralidade dos repentes, em um grupo de amigos de escola. Descubra 
os muitos recursos de nossa língua e interaja com uma turma que se diverte com as rimas e 
os trocadilhos.

•	CAtáLogo	Do	brAsIL	NA		boLogNA	ChILDreN´s	book	FAIr	-	2013

trocadilhos

O Dragão Pifão
Autor: Daniel Chutorianscy •  Ilustrações: Carti
16 páginas • ISBN: 85-7153-112-9 • Formato: 20,5 x 21,0 cm  • 4x4 cores 
Temas: Dependência química e tratamentos

O tema do alcoolismo, metaforizando a situação da fuga, e os problemas da bebida são tra-
tados neste texto. A narrativa faz um alerta para os danos e aponta os possíveis meios de 
solução. Enfatiza a solidariedade e apresenta os projetos de assistência a esta questão. 

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2000. Alcoolismo x tratamento

Peço a Palavra
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Carti

24 páginas • ISBN: 85-7153-171-4 • Formato: 13,5 x 21,5 cm • 1x1 cor
Tema: Comunicação

Eis a palavra escrita no tempo e no espaço. A palavra falada originando a palavra escrita, 
e a palavra escrita perpetuando a língua falada. Aqui a palavra redimensiona seu próprio 
significado, sendo liberdade, amor, ódio, conquistas, comunicação. Afinal, a palavra re-
nasce a cada tempo, possibilitando sempre a expressão e a representação. 

Palavra falada e escrita

trocando Gato por lebre ou Menino por Vaca
[edição bilíngue: português-espanhol]
Autor: Alberto Yañez • Tradutor: Bartolomeu Campos de Queirós  
Ilustrações: Sandra Bianchi • 36 páginas • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: O poder da imaginação; diferenças culturais; autoconhecimento

O texto aborda as características de um povo e o desejo de conhecer o diferente. Neste 
livro um menino cubano queria saber se existiam iglus, anacondas, cítaras, maçãs e tu-
fões fora dos contos e dicionários. Impulsionado pela vontade de novas descobertas, ele 
decide ser... uma vaca suíça! 
Esta história, em edição bilíngue, desenvolve-se em mágica e emocionante viagem, com 
destino final ao autoconhecimento do personagem. 

•	kIt lItERáRIO BElO hORIzOntE, 2012.
•	 PROGRAMA MInhA BIBlIOtECA - SãO  PAulO - 2011. Diferenças culturais

6º
 E

 7
º 

 A
N

O
S 

- E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

II

53



Preservação do verde

Os Jardins
Texto e ilustrações: Monica Sartori
16 páginas • ISBN: 85-7153-178-1 • Formato: 22,0 x 26,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Jardins; preservação da natureza

Neste livro as palavras poéticas descrevem os encantos dos jardins. O resultado artístico das ilustra-
ções reflete a sensibilidade do olhar da autora e o mundo singelo da natureza. Significa um tributo aos 
jardins e às plantas domésticas, em nosso cotidiano.

Animais

Poemas Minimalistas
Autora: Simone Pedersen • Ilustrações: Mário Silva
68 páginas •  ISBN: 978-85-7153-291-5 •  Formato: 25,0 x 17,0 cm • 4x4 cores
Temas: Figuras de linguagem • animais

Como um gavião que rasga o céu com suas garras para ver o que há do outro lado, você abrirá a reali-
dade e enxergará outra dimensão a cada poema minimalista. Elegantes cigarras tocam jazz no jardim 
e formigas atletas nadam em gotas de orvalho pela manhã. O livro também possui edição em inglês, 
Minimalist Poems, alemão, Minimalistische gedichte e em espanhol Poemas Minimalistas.  

•	PNbe	2013.
•	CAtáLogo	Do	brAsIL	NA		boLogNA	ChILDreN´s	book	FAIr	-	2013.
•	CAtáLogo	Do	brAsIL	NA	FrANkFurt	book	FAIr	-	2013.

Poesia e artes plásticas

Canção da Menina Descalça
Autora: Iêda Dias •  Ilustrações: Vários ilustradores
80 páginas • ISBN: 85-7153-066-1 • Formato: 15,5 x 22,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Poesia • criatividade • memória

O texto trabalha a linguagem poética dialogando com outras expressões artísticas presentes nas ilus-
trações, que são pinturas e esculturas de artistas renomados. Lembranças, angústias, alegrias e inda-
gações compõem a temática dos poemas, ricos de sentidos e bem ao gosto de leitores adolescentes 
apreciadores das muitas formas de arte.

Convivência

A Bicicleta Encantada
Autor: Libério Neves • Ilustrações: Isabel Cristina Passos 
20 páginas • ISBN: 85-7153-140-4 • Formato: 20,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Solidariedade • brinquedos •  identidade

Uma pequena bicicleta, única existente na cidadezinha, é monopolizada por seu dono, um garoto que 
cobrava aluguel dos meninos para andarem nela. As crianças que alugavam a bicicleta acabavam em 
confrontos com seus pais. Os impasses ocorridos são traçados por meio de uma linguagem poética.

Por Parte de Pai
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós •  Capa: Paulo Bernardo Vaz
76 páginas •  ISBN: 85-7153-109-9 •  Formato: 13,5 x 21,5 cm • 1x1 cor 
Temas: Lembranças; relações familiares

Recriando os cenários e acontecimentos da infância, o autor trabalha o tema família e lembranças, em 
um registro de fatos, ora poéticos, ora curiosos. Nas experiências de vida de um menino, emergem 
afeto, saudades e cumplicidade entre avô e neto. 

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ
•	hORS COnCOuRS FnlIJ
•	PRêMIO ORíGEnES lESSA
•	SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE
•	FDE - GOVERnO DO EStADO DE SãO PAulO
•	kIt lItERáRIO DE BElO hORIzOntE - 2009
•	PnBE 2011

lembranças de família
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história em Quadrinhos

Ilíada de homero: tradução em Quadrinhos 
Autores: Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, Andrezza Caetano, Paulo Corrêa & Piero Bagnariol
Ilustrações: Piero Bagnariol  • 112 pp • ISBN: 978-85-7153-310-3 • Formato: 21,0 x 28,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Literatura Grega; Quadrinhos

Neste livro, as possibilidades das narrativas em quadrinhos são usadas em prol da me-
lhor fluência, da maior compreensão e absorção do texto original em todas as suas 
nuances. Os autores se propuseram a utilizar os quadrinhos como um idioma gráfico, 
que trouxesse aos olhos e à compreensão a riqueza literária do poema, sem abandonar 
traços importantes do velho Homero. Para tanto, recorreram a um referencial iconográfi-
co que vai desde os vasos gregos ao uso cuidadoso da paleta de cores.

O texto, ao estilo do gênero cordel, descreve a história de Raimundo, homem impregna-
do de pura sensibilidade. A narrativa mobiliza a memória e as emoções, ao detalhar as 
representações fantasiosas e as aspirações dos personagens. O ritmo do texto prende a 
leitura, tanto pelo suspense quanto pela riqueza literária da tessitura da escrita. 

O Dia em que Raimundo Viu a luz do Céu
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Thaís Mesquita
100 páginas • ISBN: 978-85-7153-340-0 • Formato: 13,5 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Autoconhecimento; fantasia 

Cordel

Francisco
Autora: Iêda Dias • Ilustrações: Demóstenes Vargas
36 páginas • ISBN: 85-7153-104-8 • Formato: 18,0 x 18,0 cm  •  4x4 cores 
Temas: Poesia; criação; haicais

Poema composto de 21 estrofes, que traz, de forma lírica, a questão da transitoriedade 
da vida por meio da relação eu-mundo, de Francisco de Assis – personagem que, para 
a autora, revela-se a manifestação da própria poesia. O texto privilegia “o dentro das 
coisas”, “o sentido profundo do mistério da vida”, a musicalidade das palavras na sutileza 
e precisão da poesia. 

Valores franciscanos

Dois Sabores
Autores: Frei Cláudio Van Balen & Nice Muannis Villar • Ilustrações: Martha Marquez
192 páginas • ISBN: 85-7153-119-6 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 2x2 cores
Temas: Receita • alimento espiritual

Os ingredientes desta obra unem a sabedoria dos monges à mistura do que há de melhor das 
tradicionais receitas orientais, com as delícias da cozinha mineira. O autor Frei Cláudio reparte 
com os leitores o pão do bem-viver, que nutre a alma e fortalece o espírito. Mostra a forma 
espiritual de ir à mesa que propicia o pão nosso de cada dia.

Reflexão sobre o ato de se alimentar
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Amores em Pré-Estreia
Autora: Neusa Sorrenti • Ilustrações: Mirella Spinelli

64 páginas • ISBN: 978-85-7153-289-2 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 2x2 cores
Tema: Sentimentos amorosos

Este irresistível livro se aventura num campo menos explorado em nosso mercado editorial: 
a poesia para adolescentes. Pouco explorado, mas muito fértil: que jovem não gosta (mes-
mo que escondido) de um bom poema romântico? Uma declaração de amor? Um rasgo de 
desejo, um desabafo de aflição, uma confissão de ciúmes? Os poemas deste livro trabalham 
com expressividade poética os amores vividos na adolescência, os encantos e o afeto que 
perpassam as relações.

•	kIt lItERáRIO PREFEItuRA DE BElO hORIzOntE - 2015. Amor adolescente

Minerações
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós • Ilustrações: Paulo Bernardo Vaz
24 páginas. • ISBN: 85-7153-040-8 • Formato: 21,0 x 21,0 cm • 4x4 cores 
Temas: Meio ambiente e homem

O livro enfoca a relação do homem com a natureza. A sensibilidade poética do autor toca no 
íntimo de cada um e faz sentir, ouvir e respeitar a natureza. Livro habilmente ilustrado, que 
nos revela momentos de beleza literária e visual.

•	PRêMIO FnlIJ - ORíGEnES lESSA.
•	InDICADO PARA O PRêMIO JAButI.
•	PRêMIO APCA.

O homem e a natureza

Por um triz - Poeminhas & Melodias
Autora: Ana Elisa Ribeiro • Projeto gráfico e Ilustrações: Guili Seara
76 páginas • ISBN: 978-85-7153-350-9 • Formato: 13,0 x 21,0 cm • 4x4 cores
Temas: Poesia; sentimentos

Neste livro, os poemas da escritora e poetisa Ana Elisa Ribeiro, dialogam com as colagens 
ilustrativas de Guili Seara e despertam, no leitor, os sentimentos que brotam dos versos. O 
projeto gráfico diferenciado proporciona um diálogo surpreendente com os poemas. Segun-
do a autora, poesia é algo muito próximo de nós, e Por um triz é um convite aos adolescentes 
para reconhecerem nas palavras e entrelinhas, os poeminhas e melodias. #partiucurtirpoesia?

Sentimentos

Contos do cotidiano

Isto também Passará
Autora: Angela-Lago • ISBN: 978-85-66653-39-7 • 120 p. • 17 x 21cm
4x4 cores • Gênero: Conto 
Tema: Respeito à individualidade.

Coletânea de textos adoráveis em páginas coloridas. Surpreende pela delicadeza dos relatos 
vividos ou imaginados. A renomada autora Angela-Lago transforma em momentos poéticos, 
pequenos acasos, narrando elementos da fantasia como se fosse realidade, e o real como se 
fosse ficção. Os temas trabalhados nos contos proporcionam muitas possibilidades de refle-
xão sobre o cotidiano.

•	SElO AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ - 2015 - CAtEGORIA JOVEM.
•	SElECIOnADO PARA O CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
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•	SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE.
•	ACERVO GOVERnO DO EStADO DO ESPíRItO SAntO.
•	kIt lItERáRIO BElO hORIzOntE - 2010.

PROJEtO DE lEItuRA

56



Os livros relacionados a seguir acham-se reunidos na  
COLEçãO PREMIADOS por reunirem, em comum, aprovações  
de comissões julgadoras constituídas por especialistas.  
O critério para selecioná-los passou pelo reconhecimento da 
qualidade literária de cada título.

O Domador de nuvens
Autor: Vanderlei Timóteo • Ilustrações: Ferruccio
32 páginas • ISBN: 85-7153-063-7 • Formato: 16,0 x 22,0 cm 
1x1 cor • Temas: Filhos • Separação do casal

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl / FnlIJ.
•	SAlAS DE lEItuRA BIBlIOtECAS ESCOlARES - FAE.
•	GOVERnO DO EStADO DO ESPíRItO SAntO.

Superação

Alice de A a z 
Autor: Adriano Messias • Ilustrações: Mônica Vaz
108 páginas • ISBN: 978-85-7153-287-8 • Formato: 15,5 x 22,0cm • 1x1 cor
Temas: Adolescência • amor pelos livros

Este belissímo romance do autor Adriano Messias, conta a história de uma Alice diferente, e 
ao mesmo tempo igual a muitas outras adolescentes, em um mundo nada mágico. Pobre, 
desamparada, lidava com a violência do pai e as mesmices da mãe; sem recursos materiais, 
mas cheia de vontade de crescer, queria ganhar independência. Era apaixonada por livros. 
Certo dia, encontrou a imagem e a biografia de uma mulher que se tornou emblemática para 
ela: Josephine Baker. Quem seria aquela linda negra? Onde encontrá-la? Esta é a personagem 
deste romance cheio de agruras e encantamentos. Encante-se também.

•	PNbe	2013.

O Mistério dos Assaltantes 
Mascarados
Autor: Lourenço Cazarré • Capa: Carlos Reis
60 páginas • ISBN: 85-7153-096-3 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Temas: Segurança • polícia

Suspense policial

Casa, Família & Cia.
Autora: Maria Heloísa Martins Dias • Ilustrações: Raquel Lourenço
80 páginas • ISBN: 85-7153-095-5 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Tema: Conflitos entre gerações

Relações familiares

Convivência familiar

Manhas Comuns
Autora: Mônica Versiani Machado • IIlustrações: Marilda Castanha
40 páginas • ISBN: 85-7153-081-5 •Formato: 14,0 x 21,0 cm  
1x1 cor • Temas: separação dos pais

•	AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	PRêMIO JOãO DE BARRO - 1988.

Relacionamento familiar
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Contos Contidos
Autora: Maria Lúcia Simões
72 páginas • ISBN: 85-7153-093-9 • Formato: 21,0 x 21,0cm • 1x1 cor
Temas: Reminiscências • prosa poética

Esta coletânea de contos produz a sensação de que as pequenas intimidades presentes em 
cada texto ficaram guardadas, contidas no tempo, até se maturarem e se apresentarem da 
forma em que as lemos hoje: absolutamente fortes e maduras. Livro impactante pela força da 
verdade contida que se explicita de uma só vez e de modo definitivo.

•	 PRêMIO ORíGEnES lESSA - O MElhOR PARA O JOVEM - FnlIJ 1996.
•	 PRêMIO nACIOnAl AutOR-REVElAçãO - FnlIJ 1996.
•	 AltAMEntE RECOMEnDáVEl PARA O JOVEM - FnlIJ 1996.
•	 APRESEntADO nA FEIRA IntERnACIOnAl DE BOlOGnA - ItálIA.
•	 PnBE 2009.

Poesia de Gente Grande
Autor: Vanderlei Timóteo • Ilustrações: Márcia Franco
48 páginas • ISBN: 85-7153-113-7 •  Formato: 14,5 x 19,0 cm • 2x2 cores
Temas: Adolescência • poesia

Nesta coletânea, as poesias vão além da ordenação de palavras em rimas, sons e métricas. O 
autor faz refletir sobre acontecimentos da vida e deixa-nos indagações. O tempo e o espaço 
recriam sentidos e emoções, ao gosto de todas as idades.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2000.
•	obrA	PremIADA	CoNCurso	30	ANos	DA	FNLIJ.

Canção do Asilo 
Autora: Maria da Graça Rios • Ilustrações:  Maira Kistermann Chiodi 
52 páginas • ISBN: 85-7153-196-X • Formato: 15,0 x 19,0 cm • 1x1 cor
Temas:  Solidariedade com idosos • memórias 

Obra em prosa poética sobre as lembranças de Benvinda. Das inconstâncias da memória, 
vê-se surgir o cachorrinho Jimmy Hendrix. Muitos outros personagens permeiam o conto e 
criam diálogos intertextuais com poetas, artistas e cineastas. Um toque sobre as questões do 
idoso na atualidade. 

Poesia e reflexão

Romance histórico

Recordações

Sentimento implícito

Maurícia
Autor: Adriano Messias
Projeto gráfico e Ilustrações: Marcelo Drummond & Marconi Drummond
ISBN: 978-85-66653-43-4 • 124 p. • 15,5 x 22,5cm • 2x2 cores
Temas: Aspectos históricos do Brasil holandês; Relações amorosas.

Caprichoso projeto editorial com um texto primoroso e já reconhecido por sua qualidade 
literária. O romance, que se passa no séc. XVII, narra as aventuras de um adolescente no cha-
mado Brasil holandês. É em Maurícia, cidade localizada na então Capitania de Pernambuco, 
que Joaquim Manuel, protagonista desta história, conta sua vida à medida que escreve suas 
memórias. O texto proporciona ao leitor conhecer fatos históricos e costumes da época.

•	SElECIOnADO PARA O CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
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O Fino do Conto
Organizadora: Alciene Ribeiro Leite
96 páginas • ISBN: 85-7153-018-1•  Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: ética • relacionamento interpessoal • política

Quinze contos de diferentes autores com os mais diversos temas: Brasil pós-moderno e suas 
mudanças políticas, anseios, preocupações do dia a dia, visitas ao shopping e amor. São his-
tórias inovadoras e instigantes. O estilo do conto moderno é indicado para leitores do Ensino 
Médio e vestibulandos.

O Passageiro do Arco-íris
Autor: Maxs Portes • Ilustrações: Carti
76 páginas • ISBN: 85-7153-148-X  • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1cor
Tema: Relacionamento neto/avô

Texto poético sobre o relacionamento de um menino e seu avô. O avô revela seus segredos, 
sabedoria e experiência de solidão que emocionam o neto. Comovente leitura que mostra 
lições de vida, passadas de geração em geração nos diálogos familiares. 

•PrêmIo	1ª	bIeNAL	Do	LIvro	De	beLo	horIzoNte.

A Escolha 
Autor: Júlio Margarida • Ilustrações: Laura Barreto
52 páginas • ISBN: 978-85-7153-285-4 • Formato: 13,0 x 21,0cm  • 1x1 cor
Temas: Adolescência • drogas
A partir de: 12 anos

Texto teatral sobre a problemática de um jovem ante a tentação de experimentar as drogas. A 
procura por uma sensação desconhecida, as muitas opções que encontra para experimentar, 
a dúvida, e a pergunta: o que você deseja? Qual é a melhor escolha? Nesta peça, os diálogos 
objetivos entre ALGUÉM e a FIGURA expõem a importância das escolhas e o compromisso 
com os desejos. O leitor é convidado a se colocar como protagonista da narrativa e a refletir 
sobre suas opções e as possíveis consequências das mesmas. 

A questão das drogas

Moíko - O Menino que Meditava
Autor: Ricardo Melo • Ilustrações: Carti
56 páginas • ISBN: 85-7153-146-3 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Meditação • aprendizado

Surpreendente texto que enfoca a meditação como forma de crescimento espiritual. A his-
tória de Moíko, um menino portador de necessidades especiais, nos leva a refletir os valores 
da vida e os sentimentos. O diálogo pontua o valor da troca de experiência e do aprendizado 
pela convivência entre gerações.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001.

troca de experiências entre gerações

Valores e sentimento

Contos do cotidiano
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O Misterioso Desaparecimento do Cão Peri
Autor: Guido Heleno • Ilustrações: Rafael Fernandes
88 páginas  • ISBN: 978-85-7153-288-5 • Formato: 14,0 x 21,0cm • 1x1 cor
Temas: Relações familiares • amor pelos animais

O romance trabalha o sentimento vivido pelo personagem ao perceber a ausência de seu 
amigo cão no momento em que a família se muda para outra cidade. História levada em clima 
de suspense bem conduzido; rica de situações poéticas e comoventes. O final, surpreendente, 
constitui o clímax de beleza do texto.

Amor pelos animais

O Incrível Rapto de Rosabela
Autor: Carlos Augusto Segato • Ilustrações: Carti

80 páginas • ISBN: 85-7153-120-X  • Formato: 14,5 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Suspense • mistério

Em linguagem bem ao gosto juvenil, com mistério e suspense, os personagens envolvem-se 
na trama de uma história surpreendente e romântica. Um sequestro? Um rapto por amor? O 
que afinal aconteceu a Rosabela? O tema estimula leitores em fase de descoberta do prazer 
da leitura.

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001. Mistério

Sacopenapan
Autora: Ana Teresa Jardim • Ilustrações: Rafael Fernandes

96 páginas • ISBN: 978-85-7153-284-7 • Formato: 14,0 x 21,5cm • 1x1 cor
Temas: História • Geografia • Copacabana

Vicente acaba de se mudar, com seus pais, para um bairro do Rio de Janeiro, Copacabana, 
que já foi chamado de Sacopenapan. Certo dia, ele entra em uma loja de antiguidades que, 
na verdade, é o portal de acesso a um mundo paralelo, onde encontra um diário misterioso 
escrito algumas décadas atrás. Para resolver as charadas que o livro propõe, Vicente vai andar 
pelas ruas do bairro e desvendar alguns de seus mistérios. 

história da cidade do Rio de Janeiro

Das razões inquietas 
Autor: Maxs Portes • Projeto gráfico: Guili Seara • Ilustrações: Goya 
ISBN: 978-85-66653-44-1 • 140 p. • 15,5 x 23 cm • 4x4 cores
Temas: Anseios amorosos; reflexões existenciais.

Livro belo e instigante, escrito em linguagem poética que devassa o mundo das relações 
amorosas e seus conflitos. As ilustrações, pinturas de Goya, refletem os sentimentos e inquie-
tações descritas pelo autor, que pressionará o leitor por sua força lírica.

•	SElECIOnADO PARA O CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
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A Menina de Cabelo Azul
Autora: Ivana Versiani • capa: Cláudio Martins
104 páginas • ISBN: 85-7153-097-1 • Formato: 14,5 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Família • memória

A história de primos e primas, reunidos em uma fazenda. Leitura envolvente, temperada com 
dose de mistério e suspense, e bons detalhes de terror, tão ao gosto dos adolescentes. Perce-
bem-se, nessa obra literária, motivos de reflexão sobre a vida familiar: preconceitos, valores, 
histórias da família por meio de documentos, objetos e fotos.

Férias x amizade entre primos•	PnBE 2006.PROJEtO DE lEItuRA

Aventureiros da Serra
Autora: Tereza Cristina Malcher Campitelli • Ilustrações: Mário Silva
92 páginas • ISBN: 978-85-7153-290-8 • Formato: 15,0 x 21,5cm  • 1x1 cor
Temas: Amizade • saúde • superação • aventura

Companherismo

Roberto se encanta por uma bicicleta de trilha azul-perolizada, que pertence a Tiago, novo 
morador de seu prédio. Quando se conhecem, Roberto se surpreende com a fragilidade do 
vizinho, e mais ainda, quando descobre que Tiago estivera hospitalizado e que ganhara a bi-
cicleta dos avós para usá-la quando se recuperasse. Roberto, então, preocupa-se com o novo 
amigo e colabora no que pode para sua recuperação. Aventura, surpresas e dificuldades, em 
meio ao sentimento de solidariedade, dão o tom de emoção e suspense a esta narrativa.

A Garota da Oceania 
Autor: Carlos César Ferreira • Ilustrações: Alexandre Santos
108 páginas • ISBN: 978-85-7153-282-3 • Formato: 15,5 x 22,0cm • 1x1 cor
Temas: Amizade • suspense

Jovens leitores vivenciam curioso suspense com este livro. A cada página uma dúvida, uma 
surpresa, uma sensação diante dos conflitos e anseios nessa turma de amigos que buscam 
conhecer a nova moradora do bairro. Desvendar seus segredos e incluí-la no círculo de ami-
zade cria no leitor a sensação de que, naquele lugar, algo de novo acontece a cada instante.

Suspense

Desiderare
Autora: Lucia Castello Branco • Ilustrações: Glória Campos
28 páginas • ISBN: 85-7153-100-5 • Formato: 19,0 x 21,5 cm • 4x4 cores 
Temas: Desejo • criação • reinvenção

Um poema sobre o desejo do pai, o desejo da filha e o desejo de histórias. Texto movimen-
tado, que abarca a dimensão do desejo de recriar, renovar, reinventar, velar e desvelar... Obra 
enriquecida com ilustrações modernas e inovadoras.

•	 AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ. Desejo
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Buscando conquistar leitores em fase de aprimoramento, a RHJ oferece  
a COLEçãO RHJOVEM. Romances curtos e instigantes encantam aqueles 
que procuram, no mundo da ficção, momentos de lazer. 

Missão Secreta na  
transamazônica
Autor: Assis Brasil • Ilustrações: Ferruccio
96 páginas • ISBN: 85-7153-036-X • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor  
Tema: Projeto: Transamazônica

O Sonho das Pedras
Autor: Vanderlei Timóteo • Ilustrações: Ferruccio
60 páginas • ISBN: 85-7153-055-6 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor 
Temas: A mulher na sociedade • costumes

Pele de Jambo
Autora: Raquel Naveira • Ilustrações: Raquel Lourenço
52 páginas • ISBN: 85-7153-098-X • Formato: 15,0 x 21,0 cm 
1x1 cor Temas: Relações sociais • culturais

nem tudo Foi Carnaval 
Autora: Rosângela Vieira Rocha • Ilustrações: Suryara Bernardi
68 páginas • ISBN: 978-85-7153-286-1 • Formato: 16,0 x 22,0 cm • 1x1 cor
Temas: Carnaval • amizade • primeiro amor

Sublime e agradável relato em primeira pessoa sobre as experiências vividas por uma turma 
de amigas nos dias de carnaval, ressaltando com encantamento e realismo as inquietações e 
anseios bem ao ritmo dessa festa. As muitas descobertas experimentadas pelas personagens, 
ora proibidas, ora admiradas, permitem ao leitor emocionar-se com os amores, as fantasias e 
o clima de carnaval na descrição divertida da narradora.

Amizade na adolescência

Contrastes regionais

Mulher x sociedade patriarcal

Aspectos da Região Amazônicas
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Menino Passarinho
Autora: Sueli Maria de Regino • Ilustrações: Suryara Bernardi

96 páginas • ISBN:  978-85-7153-247-2 • Formato: 15,5 x 21,5 cm • 1x1 cor
Tema: Abandono

Texto delicado e repleto de detalhes denunciando inquietações e anseios de uma criança em 
condição de abandono. A narrativa aponta as possibilidades de romper os limites e os percal-
ços da vida, e perpassa os sentimentos que ficam entre a saudade e o que é vivido. 

Solidariedade•	PnBE 2012.

Encontros
Autor: Luís Giffoni • Capa: Angela-Lago
40 páginas • ISBN: 85-7153-099-8 • Formato: 14,5 x 21,0 cm •  1x1cor
Temas: Experiências novas • adolescência

A viagem à Grécia muda a visão de mundo de um jovem, causando incertezas e angústias. O 
mundo descoberto na viagem interfere em suas relações, tornando-o questionador. O texto 
mostra a importância das descobertas para os adolescentes em seu desenvolvimento social 
e psicológico.

•	PRêMIO DO GOVERnO DO EStADO DA BAhIA.
•	OBRA SElECIOnADA PElO GOVERnO DO EStADO DO ESPíRItO SAntO.

Descobertas da adolescência

Memórias de uma Pizza
Autor: Tiago de Melo Andrade • Ilustrações: Emídio Almeida
88 páginas • ISBN: 85-7153-163-3 • Formato: 14,5 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Valores atuais;  família cidadania

Surpreendente livro que ressalta a importância da educação e da família na formação dos 
jovens. Dialoga com o leitor, abordando situação de seu dia a dia. Promove uma reflexão dos 
valores atuais, passando mensagens de civismo e de cidadania. 

Formação de valores

Contos de passagem
Autora: Maria Lúcia Simões • Projeto gráfico e Ilustrações: Marcelo Drummond & Marconi Drummond

ISBN: 978-85-66653-46-5 • 156 p. • 15 x 25 cm • 2x2 cores
Tema: Respeito à individualidade.

A autora narra fatos e sentimentos de sua infância, transformando-os em contos poéticos. 
Nos textos, percebe-se um misto de fantasia e realidade em que a memória dos tempos de 
criança pode não ser exatamente o real, o vivido. Coletânea de textos ricos em recursos lite-
rários e repletos de sentimentos.

•	SElO AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ - 2015 - CAtEGORIA JOVEM.
•	CAtálOGO DO BRASIl nA BOlOGnA ChIlDREn’S BOOk FAIR - 2015.
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todos Acordamos um Dia
Autora: Ediméia Faria •  Ilustrações: Carti
64 páginas • ISBN: 85-7153-121- 8 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1cor
Temas: Ecologia •  folclore

Entrelaçando fantasia e cultura brasileira, a autora cria uma história rica em questões sociais 
e ecológicas. O livro alimenta a fantasia e conduz à reflexão, resultando num texto multidisci-
plinar, atraente para crianças, jovens e adultos.

Maruim
Autor: Maxs Portes • Capa: Valéria Lutfi
96 páginas • ISBN: 85-7153-195-1 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Regionalismo • construção de valores 

Narrativa que flui deliciosa, temperada pelo sentir mais rude e mais tenro do homem dos 
campos, das montanhas, das largas fazendas e dos miúdos distritos. Romance de costumes 
provincianos que convergem para o homem na problemática de sua condição comum, em 
cenário de uma cidadezinha do interior com suas pequenas paixões e grandes intrigas. 

Convite à reflexão

lua Cheia de Sol
Autor: Ronald Claver • Ilustrações: Carti
84 páginas • ISBN: 85-7153-188-9  • Formato: 15,0 x 20,0 cm • 1x1 cor
Temas: Cotidiano • imaginário

Diversas histórias saem do imaginário e percorrem o caminho da poesia e artimanhas do 
mundo. O leitor se envolverá, no livro, com palavras simples e encantadoras.

Imaginação poética

As Fatias do Mundo
Autora: Nilma Lacerda • Ilustrações: Regina Yolanda
52 páginas • ISBN: 85-7153-105-6 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1cor
Temas: Mundo adulto e mundo infantil 

A autora oferece duas leituras que nos mostram a necessidade e o desejo de saciar a fome. 
Os textos desenvolvem-se lado a lado com as lembranças e o cotidiano. Sua riqueza literária 
leva o leitor a desvendar o sentido da vida, reinventando momentos e entrelaçando passado 
e presente.

•	 PRêMIO JAButI DE lItERAtuRA InFAntOJuVEnIl.
•	 AltAMEntE RECOMEnDáVEl FnlIJ.
•	 PRêMIO ORíGEnES lESSA - O MElhOR PARA JOVEnS.
•	 ACERVO FDE - SãO PAulO.

lembranças

Reflexões do homem do campo
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Condão do Gira-Mundo
Autora: Alciene Ribeiro Leite • Ilustrações:  Ferruccio
48 páginas • ISBN: 85-7153-035-1 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Origem e transformação da vida • fantasia

A Brisa e o lenço
Autor: Manoel Lobato • Ilustrações: Ferruccio
48 páginas • ISBN: 85-7153-033-5 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Violência urbana • cotidiano

Apenas um Pássaro Bobo
Autor: Roberto Maciel • Ilustrações: Ferruccio
48 páginas • ISBN: 85-7153-016-5 • Formato: 14,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Amizade

O convívio prazeroso e alegre com o livro ao longo dos anos de escolaridade,  
livre de pressões, representa fator decisivo no estabelecimento e manutenção do 
hábito de ler. Pensando nisso, a SéRIE MAIORIDADE foi elaborada, visando  
a uma conquista madura e duradoura de leitores.

O Vermelho da Maçã 
Autor: José Roberto de Amorim • Ilustrações: Mônica Vaz
196 páginas • ISBN: 978-85-7153-293-9 • Formato: 14,5 x 22,0cm  • 1x1 cor
Temas: Relação amorosa • desencontros

As aventuras e as muitas formas de saborear os prazeres da vida, narradas de modo que as 
sensações vividas pelos personagens questionam o leitor sobre os valores e as experiências 
amorosas passageiras, sem ligar para seus significados. Belo romance para jovens leitores se 
apaixonarem.

Amores passageiros

Insegurança nas grandes cidadesContos do cotidiano

Contos fantásticos
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Austrália - uma história para Contar
Autor: Fábio Amaro • Capa: Maxs Portes
144 páginas • ISBN: 85-7153-117-X • Formato: 15,5 x 22,5 cm • 1x1 cor
Temas: Relato • intercâmbio

Relatos de aventuras, de sonhos e experiências constituem formas valiosas de repensar a vida: 
nossas escolhas e oportunidades. O autor, ao narrar emoções e fatos vividos no intercâmbio, 
convida-nos a esse exercício. A leitura do relato vem permeada de experiências e temperada 
de lembranças, saudades e sentimentos de amor pela família. Precioso instrumento de leitura 
lúdica e educativa.

Pretérito Quase Perfeito
Autor: Ronaldo Guimarães • Capa: Leonardo Paiva Pacheco
160 páginas • ISBN: 85-7153-177-3 • Formato: 15,0 x 21,5 cm • 1x1 cor
Temas: Aspectos sociopolíticos • Belo Horizonte

Os protagonistas são quatro velhinhos transviados e intempestivos, à beira dos 80 anos, 
amigos inseparáveis desde a infância, que carregam segredos inconfessáveis. Com leveza e 
humor, o autor leva-os a vivenciar fatos pitorescos da vida social, política e cultural de Belo 
Horizonte, à época, jovem capital. O livro faz uma saudosa viagem, narrada em tom de humor 
e linguagem que emociona. 

Meu Amigo Azul / 
Paixão em Preto e Branco
Autores: Flávio Berutti e Ronald Claver  
Ilustrações: Mario Vale 
72 páginas • ISBN: 85-7153-145-5 
Formato: 15,0 x 21,5 cm • 2x2 cores 
Temas: Futebol • paixão 

•	ACERVO FDE - SãO PAulO - 2001.

Dois autores adversários no futebol juntam-se para realizar um projeto de livros: dois em um. 
Por intermédio da literatura, levam para os leitores o gosto, a vibração e o entusiasmo pelo fu-
tebol. Nos dois textos, a torcida, o fanatismo, o campeonato e títulos de vencedor misturam-
-se ao romantismo e ao lirismo. Mostram certa correspondência entre a paixão pelo futebol 
e a paixão amorosa.

Viagens: vivência com outras culturas

Segredos guardados

Paixão amorosa x paixão pelo futebol
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O Mundo hoje - história, Geografia e Atualidades
Autores: Fábio Amaro, Flavio Berutti e Lafayette Tourinho • Ilustrações: Carti
80 páginas • ISBN: 85-7153-164-1 • Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: Paradidático • Geografia • História

Fatos em destaque na mídia, divulgados no mundo inteiro e neste livro, vêm colocados em 
pauta para uma reflexão profunda e crítica. Por meio da releitura de notícias, o leitor com-
preenderá as relações entre os mais diversos fatos em destaque. O texto propõe a assimilação 
significativa e integral do conhecimento, a fim de estimular a criticidade e desenvolver valo-
res socioculturais. O livro apresenta, ao final, atividades, uma relação bibliográfica e sites de 
busca.

niemeyer no Futuro
Autor: Ronaldo Guimarães • Ilustrações: Mário Silva
ISBN: 978-85-7153-248-9 • Formato: 15,5 x 21,5 cm • 148 páginas • 2x2 cores
Temas: Ficção científica • arquitetura

No distante século 23, mais precisamente no ano 2220, um saudoso cientista inventa a 
sonhada máquina do tempo. Mas este desafio possui um motivo especial, o inventor quer 
voltar ao passado para conhecer as obras de seu xará – o arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, 
Oscar Pereira nos levará às mais incríveis aventuras, promovendo contatos inusitados entre 
seus viajantes e alguns ilustres brasileiros, como Juscelino Kubitschek e o próprio Niemeyer.

história Atualidades 2000
Autor: Flávio Berutti • Ilustrações: Mario Vale
72 páginas • ISBN: 85-7153-114-5 
Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: História • atualidade

história Atualidades 2001
Autor: Flávio Berutti • Ilustrações: Cláudio Martins
76 páginas • ISBN: 85-7153-118-8 
Formato: 15,0 x 21,0 cm • 1x1 cor
Temas: História • atualidade
Reunião de fatos e acontecimentos em pauta nos anos 

2000 e 2001. Leitura histórica reflexiva deste período, de forma sistematizada e contextuali-
zada. A proposta dos livros redimensiona os momentos em questão. Vai além de um trabalho 
pedagógico; marca, relata e reflete o início histórico do novo milênio.

Viagem no tempo

Acontecimentos mundiais

Fatos históricos
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Fios da infância - Entrelaçamentos no início da 
vida: didática para professores em Creches
Autores: Marilia Dourado, Leticia Monteiro, Alba Bezerra, André Fernandes & Daniele Meyer 
ISBN: 978-85-7153-351-9  • Formato: 20,5 x27,5 cm • 160 p
Temas: Educação Infantil, Creche, BNCC

Aproximar-se dos bebês e das crianças bem pequenas é um contínuo processo de entrega 
à inteireza da vida, à presença atenta, à descoberta e reinvenção do mundo. Exige atenção, 
ação educativa, cuidado. Sobretudo, muitas possibilidades de expressão e criatividade. Esta 
publicação é um convite à partilha de experiências e saberes com educadores do Brasil e do 
mundo, a partir de vivências reais de práticas pedagógicas que possibilitam a construção do 
conhecimento em um processo contínuo de ação-reflexão-ação, conectadas à infância em sua 
potência e beleza. Uma proposta de viver o currículo da Creche de forma viva, inédita, artesa-
nal, singular e fluida e de provocar as aprendizagens das crianças de forma significativa tanto 
para elas e suas famílias como para nós, educadores.

Fios da infância - teias da vida: didática para 
professores em Pré-Escolas
Autores: Marilia Dourado, Leticia Monteiro, Alba Bezerra, André Fernandes & Daniele Meyer 
ISBN: 978-85-7153-352-6  • Formato: 20,5 x27,5 cm • 184 p
Temas: Educação Infantil, Pré-Escola, BNCC

Propiciar na ação cotidiana a ideia de criança enquanto ser potente e capaz, valorizando no 
ambiente e em cada ação e relação as suas linguagens e expressões próprias. Isso é o que se 
propõe esta obra, concebida em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (2017), 
para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, em diálogo com escolas que possuem um diálogo com 
a Abordagem Reggio Emilia – Itália, das cinco regiões do Brasil e de outros países da América 
Latina. Como interlocutor dialógico entre as práticas educativas do leitor e outras experiências 
que possam apoiar a construção de um cotidiano educativo fluido e integrado, este livro susci-
ta que o conhecimento seja construído a partir de investigações reais, funcionais, significativas 
e transformadoras para todos, adultos e crianças.

Ciranda de traços e letras na Pré-Escola
Autoras: Ninfa Parreiras & Cristiane Granville
ISBN: 978-85-7153-354-7  • Formato: 20,5 x27,5 cm • 176p
Temas: Educação Infantil, Pré-Escola, BNCC

Este é um livro-semente para os educadores e professores das crianças pequenas, na Pré-Esco-
la. Palavras e imagens saltam das páginas deste livro que passeia pelas cinco regiões brasilei-
ras. Uma obra que prepara o terreno que antecede o Ensino Fundamental, com apresentação e 
discussão de leis, linhas pedagógicas, correntes filosóficas e psicológicas. Além de acolhimen-
to com acalantos, cantigas, brincadeiras e jogos, as crianças pequenas precisam da aproxima-
ção afetuosa aos textos e suportes impressos e digitais com cantigas, histórias, lendas, mitos 
e poemas. Abordamos a literatura para a infância, por meio de livros comentados, sugeridos 
e nas palavras de profissionais dos quatro cantos do país com suas experiências singulares.

Acalanto de Brincadeiras e Interações na Creche
Autoras: Ninfa Parreiras & Cristiane Granville
ISBN: 978-85-7153-354-7  • Formato: 20,5 x27,5 cm • 240p
Temas: Educação Infantil, Creche, BNCC

Os bebês e as crianças bem pequenas precisam de colo e de acalantos. Um colo que os receba 
com respeito e comprometimento pedagógico dos educadores e professores. Acalantos para 
brincarem, interagirem, experimentarem, compartilharem experiências. Um espaço que traga 
um embalo de brincadeiras em conversa com as necessidades lúdicas das crianças. E que aten-
da às expectativas das famílias. As creches e escolas de Educação Infantil podem ser espaços 
de acolhimento e de educação comprometida com as demandas singulares dos bebês e das 
crianças bem pequenas.



uma Pitada de Poesia em cada Dedo de Prosa
Cartilha do Escrever
Autor: Ronald Claver
116 páginas • ISBN: 978-85-7153-237-3 • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores

Do Ventre ao Colo, do Som à literatura 
livros para Bebês e Crianças
Autora: Ninfa Parreiras • Ilustrações: Mirella Spinelli
240 páginas • ISBN: 978-85-7153-303-5 • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores

Confusão de línguas na literatura:  
O que o Adulto Escreve, a Criança lê
Autora: Ninfa Parreiras
184 páginas • ISBN: 978-85-7153-236-6  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores
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leitura literária & Outras leituras:  
Impasses e Alternativas no trabalho do 
Professor
Autora: Vera Maria Tietzmann Silva
216 páginas • ISBN: 978-85-7153-233-5  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores

leitura é Fundamental 
Desafios na Formação de Jovens leitores
Autora: Maria Luiza Batista Bretas
104 páginas • ISBN: 978-85-7153-302-8  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores

Da Escola para Casa: Alfabetização
Autoras: Zoé Rios & Márcia Libânio • Ilustrações: Conceição Bicalho 
& Alice Bicalho
132 páginas • ISBN: 978-85-7153-235-9 • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  
2x2 cores

Depois do silêncio - Escritos  
sobre Bartolomeu Campos de Queirós
Organizadoras: Lucilia Soares & Ninfa Parreira
148 páginas • ISBN: 978-85-7153-315-8  • Formato: 16,5 x 24,0 cm 
•  1x1 cores

Caminhos e Encruzilhadas
Autora: Stella de Moraes Pellegrini
168 páginas • ISBN: 85-7153-190-0  • Formato: 14,0 x 21,0 cm •  1x1 
cores
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Autoras: Zoé Rios & Márcia Libânio • Ilustrações: Mirella Spinelli
116 páginas • ISBN: 978-85-7153-304-2• Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

novas Mineiranças
Autor: Fábio Lucas
Capa: Guili Seara
ISBN: 978-85-66653-50-2 • 192 p. • 14 x 21 cm • 1x1 cor
Gênero: Ensaio  
Temas: Literatura Mineira; Literatura brasileira; memórias.

novas tecnologias para ler e Escrever: 
Algumas Ideias Sobre Ambientes e Ferramentas 
Digitais na Sala de Aula
Autora: Ana Elisa Ribeiro
136 páginas • ISBN: 978-85-7153-294-6  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

letramento Digital em 15 Cliques
Organizadoras: Ana Elisa Ribeiro & Ana Elisa Costa Novais
192 páginas • ISBN: 978-85-7153-313-4  • Formato: 15,5x 22,0 cm •  1x1 cor

linguagem, Discurso e Cultura: Múltiplos  
letramentos, tecnologias, literatura e Ensino
Org.: Ana Lúcia de Campos Almeida, Cilene Margarete Pereira & Paulo Roberto 
Almeida
264 páginas • ISBN: 978-85-7153-305-9  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

Meio Ambiente em Cena
Organizadores: Adriana Angélica Ferreira &  Eliano de Souza M. Freitas
Ilustrações: Mario Vale & Mirella Spinelli
292 páginas • ISBN: 978-85-7153-297-7  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

Ecossocializar: Argumentos para o Jovem  
Cidadão Socioambiental
Autora: Nádima de Macedo Paiva Nascimento
180 páginas • ISBN: 978-85-7153-311-0  • Formato: 15,5 x 22,0 cm •  1x1 cor

A Agricultura Familiar Alimentando o Brasil
Autora: Fani Mamede
136 páginas • ISBN: 978-85-7153-309-7  • Formato: 15,5 x 22,0 cm • 1x1 cor

Construindo o Conhecimento: Ecologia
Autores: Rosilene Siray Bicalho & Paulo de Oliveira
104 páginas • ISBN: 978-85-7153-232-8  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  4x4 cores

O trabalho de Campo como Estratégia  
Pedagógica no Ensino de Jovens e Adultos
Autores: Rosilene Siray Bicalho, Eliano de S. M. Freitas, Alexandre Alves Gomes & 
Fádua P. de Barcelos
224 páginas • ISBN: 978-85-7153-299-1  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores
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Contribuições para a Formação do Cidadão
Autores: Euclides Guimarães Neto, José Luis Braga Guimarães e Marcos Arcanjo 
de Assis
172 páginas • ISBN: 978-85-7153-301-1  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

A Mediação de Conflitos no Cenário Escolar
Autora: Zoé Rios • Ilustrações: Mirella Spinelli
116 páginas • ISBN: 978-85-7153-314-1  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  1x1 cor

Recursos Públicos para Escolas Públicas:  As Políticas 
de Financiamento da Educação  Básica no Brasil e a 
Regulação do Sistema Educacional Federativo
Autoras: Marisa R. T. Duarte & Geniana Guimarães Faria
148 páginas • ISBN: 978-85-7153-249-6  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  2x2 cores

Para Gostar de história
Autores: Flávio Berutti, Igor Santos & Adhemar Marques
200 páginas • ISBN: 978-85-7153-295-3 • Formato: 15,7x 22,0 cm • 2x2 cores

história – Atualidades para o Enem
Autores: Flávio Berutti & Adhemar Marques
172 páginas • ISBN: 978-85-7153-296-0 • Formato: 15,7x 22,0 cm •  2x2 cores

Ensinar e Aprender história
Autores: Flávio Berutti & Adhemar Marques
188 páginas • ISBN: 978-85-7153-234-2 • Formato: 15,7x 22,0 cm •  2x2 cores

Comunidades Quilombolas:  
Espaços de Resistência
Autores: Flávio Berutti, Andrezza Lisboa & Igor Santos • Ilustrações: Mirella Spi-
nelli
92 páginas • ISBN: 978-85-7153-312-7  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  1x1 cor

Pensando no Enem − história Atualidades
Autores: Flávio Berutti & Adhemar Marques
180 páginas • ISBN: 978-85-7153-308-0 • Formato: 15,7x 22,0 cm •  2x2 cores

A Cana-de-Açúcar como tema para o Ensino das 
Ciências humanas e da natureza
Autores: Rosilene Siray Bicalho, Eliano de Souza M. Freitas,  
Francisco de Assis Batista & Paulo de Oliveira
166 páginas • ISBN: 978-85-7153-300-4  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  4x4 cores

Ação e Reação: Ideias para Aulas Especiais  
de Química
Autores: Mayura M. M. Rubinger & Per Christian Braathen
Ilustrações: Mayura M. M. Rubinger & Mário Silva
292 páginas • ISBN: 978-85-7153-298-4  • Formato: 15,7 x 22,0 cm •  4x4 cores
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Sua Alteza a Divinha
Autora: Angela-Lago • Ilustrações: Angela-Lago
ISBN: 978-85-7153-225-0 • Formato: 13,5 x12,5 cm • Duração: 17 min. 14 seg. 
Temas: Folclore • adivinhas.

Versão em áudio de um conto folclórico que desperta, com humor, a curiosidade e 
a reflexão. Os recursos vocais dos intérpretes se entrelaçam com a transitoriedade 
da narrativa, valorizando e contextualizando os personagens de maneira bastante 
divertida. Conheça o livro impresso, que também possui edições em espanhol, Su 
Alteza, la Adivina e em inglês, Her Highness The Riddle-Maker. 

Advinha: folclore

De Morte!
Autora: Angela-Lago • Ilustrações:  Angela-Lago
ISBN: 978-85-7153-226-7 • Formato: 13,5 x12,5 cm • Duração: 15 min. 34 seg. 
Temas: Morte • humor.
Angela-Lago nos apresenta uma narrativa a partir de duas histórias do folclore. O 
conto enfoca o momento da morte de um velho homem que, ao receber como 
recompensa o direito de fazer três pedidos, trapaceia, engana. O final da história é 
engraçado e divertido. 

Folclore

Correspondência
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós • Ilustrações: Angela-Lago
ISBN: 978-85-7153-227-4 • Formato: 13,5 x12,5 cm • Duração: 14 min. 52 seg. 
Tema: Valores contidos na Constituição x exercício da cidadania.
O audiolivro fala dos princípios constitucionais, questionamentos e reflexões. A 
importância da Constituinte na vida brasileira e o valor da ação de cada cidadão, 
ao elaborar-se uma Constituição verdadeiramente representativa do povo. A partir 
dessa ideia, surge um texto poético, simples e direto, apesar de toda a simbologia.

A importância da Constituição

Quem Salta Mais longe?
Autor: Ronaldo Simões Coelho • Ilustrações:  Ferruccio
ISBN: 978-85-7153-230-4 • Formato: 13,5 x12,5 cm • Duração: 6 min. 32 seg. 
Tema: O poder do incentivo e da confiança: amizade.
Ronaldo Simões Coelho traz uma movimentada história de uma perereca e um me-
droso grilo. Com diálogos divertidos e muitas rimas, o audiolivro trabalha as pos-
sibilidades de vencer as dificuldades e a importância do incentivo. Enfoca valores 
como respeito ao outro, autoestima, amizade, solidariedade e confiança.

Amizade
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