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LANÇAMENTO

Igual ou diferente,  
depende do olhar 
da gente
Autora: Ellen Pestili
Ilustrações: da autora
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Letra e Cor
Assunto específico: diversidade.
Assuntos: diversidade; comportamento; infância; 
egoísmo; sociabilidade.

A história narra como é o dia a dia de uma escola 
na floresta, que tem alunos de todos os tamanhos, 
pelos e plumagens. Uns mais pescoçudos, como é 
o caso da ema; outros, narigudos, como o taman-
duá; e até um visitante estrangeiro, o elefante!  
Com mais este título da Coleção Letra e Cor, que 
aborda temas pertinentes ao universo infantil, a 
autora Ellen Pestili mostra como a vida é diversa 
e que, na escola, seja a da floresta deste livro, seja 
a da realidade, é possível conviver com as dife-
renças e respeitá-las.
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Horta, pomar e 
jardim, brincadeira 
não tem fim
Autora: Ellen Pestili
Ilustrações: da autora
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Letra e Cor
Assunto específico: meio ambiente.
Assuntos: respeito; cidadania; animais; ecologia.

No jardim, tudo acontece e de tudo aparece: há flo-
res de várias cores e odores. No pomar, há árvores 
frutíferas por toda parte. Dá até para brincar com 
suas formas e sabores. Lá também há bichos: la-
garta que vira borboleta, abelha colhendo pólen e 
muitos passarinhos a revoar! Todos adoram visitar 
os lugares mais verdes, seja do campo, seja da cida-
de. Mais um título da Coleção Letra e Cor, voltada 
aos leitores em formação da Educação Infantil, esta 
obra incentiva, de maneira divertida, a curiosidade 
das crianças quanto nossa fauna e flora.

LANÇAMENTO
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Quem vai e vem um  
jeito sempre tem
Autora: Ellen Pestili
Ilustrações: da autora
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Letra e Cor
Assunto específico: transporte.
Assuntos: cotidiano; identidade pessoal.

Carro, ônibus, navio, avião, as próprias 
pernas... Há vários meios de transporte, 
mas qual deles deve ser usado depende 
de onde se quer chegar. É com base nesse 
tema que o livro mostra as várias possibili-
dades de locomoção e faz o pequeno leitor 
pensar, de forma lúdica, nas maneiras mais 
adequadas de ir a diferentes lugares.

Finalista do Prêmio Jabuti 2014 
Categoria Didático e Paradidático

Cada casa casa  
com cada um
Autora: Ellen Pestili
Ilustrações: da autora
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Letra e Cor
Assunto específico: casas.
Assuntos: cotidiano; identidade pessoal.

O rato mora na toca, a abelha, na colmeia, 
e o cachorro, na casinha. E o sapo, onde 
mora? Como é a casa do sapo? Com um 
texto simples e lindas ilustrações, Ellen 
Pestili mostra que cada um tem sua mora-
dia. Pode ser grande, pequena, de madeira, 
perto da árvore ou na lagoa. O que impor-
ta é que todos se sintam bem onde vivem.

Selecionado para o PNLD 2014 
(Voltado ao PNAIC – Pacto 
Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa)
Finalista do Prêmio Jabuti 2014 
Categoria Didático e Paradidático

Sinto o que sinto  
com cinco sentidos
Autora: Ellen Pestili
Ilustrações: da autora
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Letra e Cor
Assunto específico: sentidos.
Assuntos: cotidiano; identidade pessoal.

Música suave e ruídos de máquinas, super-
fícies ásperas e macias, gosto de chocolate 
e de limão... Nossos sentidos nos proporcio-
nam as mais diferentes sensações: algumas 
boas, outras nem tanto. De forma lúdica,  
o livro desperta a atenção do leitor para os 
cinco sentidos. Assim ele pode, aos poucos, 
descobrir as sensações de que gosta.

Finalista do Prêmio Jabuti 2014 
Categoria Didático e Paradidático
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O bolo de chocolate
Autora: Pilar Ramos
Ilustrações: Maria Rosa Aragó
Tradução: Nadja Grecov
Formato: 22,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Primeiras Leituras
Assunto específico: cinco sentidos.
Assunto: ciências (sentidos).

Olfato, tato, audição, visão e paladar são 
os cinco sentidos de nosso corpo. Este livro 
mostra, por meio de uma situação cotidiana, 
como duas crianças vão aprender mais coisas,  
e de maneira divertida, sobre cada um desses 
sentidos fundamentais em nosso dia a dia.

As nuvens
Autora: Pilar Ramos
Ilustrações: Montserrat Tobella
Tradução: Nadja Grecov
Formato: 22,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Primeiras Leituras
Assuntos específicos: aventura; natureza.
Assunto: geometria (tamanhos e formas).

Eli e seus companheiros fazem uma excur-
são a uma montanha, acompanhados por 
dois monitores. Em contato com a nature-
za, aprendem a observar as formas e os ta-
manhos de tudo: os caminhos são retos e 
fazem curvas, o Sol é um círculo grandão... 
e até as nuvens podem ter formas bem di-
vertidas. Você já pensou ver um dinossauro 
voando, tranquilo, pelo céu?

A escola de Inês
Autora: Pilar Ramos
Ilustrações: Maria Teresa Ramos
Tradução: Renata Lara de Moraes Boim
Formato: 22,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Primeiras Leituras
Assunto específico: rotina escolar.
Assuntos: aprendizado; amizade; escola.

Vamos acompanhar um dia inteiro da pe-
quena Inês em sua rotina escolar. Desde o 
momento em que chega à escola até a volta 
para casa, a garota aprende muitas coisas e 
descobre como é bom poder ir para um lu-
gar onde encontra diversos amigos e faz 
inúmeras descobertas!
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O navio
Autora: Pilar Ramos
Ilustrações: Horacio Elena
Tradução: Nadja Grecov
Formato: 22,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Primeiras Leituras
Assuntos específicos: Brincadeiras; 
reflexão.
Assunto: reciclagem.

A chegada de uma caixa enorme à casa de 
Rodrigo e Cláudia é só o começo de uma 
tarde cheia de brincadeiras e reflexões.  
É a embalagem da nova cama de Cláu-
dia, mas se transformará em um navio 
improvisado que divertirá os dois irmãos.  
Além disso, eles aprenderão como é im-
portante a reciclagem de objetos, mate-
riais e resíduos para fazer com que a Terra 
se mantenha limpa e saudável.

Um longo dia
Autora: Pilar Ramos
Ilustrações: Horacio Elena
Tradução: Nadja Grecov
Formato: 22,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Primeiras Leituras
Assuntos específicos: Família; cidadania.
Assunto: ciências (partes do dia).

Um dia inteiro de atividades intensas,  
o passeio de uma família no qual se apren-
dem muitas coisas e um merecido descan-
so à noite. Cada parte que compõe um dia é 
mostrada para ensinar como ele funciona, 
desde o nascer do Sol até a hora de dormir.

De bem com a vida
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Horacio Elena
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Coleção: Hoje Tem História!
Assunto específico: aceitação pessoal
Assuntos: comportamento; identidade 
pessoal; sentimentos.

Filó, uma joaninha muito vaidosa, arrumou- 
-se toda para visitar sua tia, mas parece que 
todos os bichos da floresta tiraram o dia 
para dar palpites sobre sua roupa... Filó fica 
triste e cansada, mas a tia Matilde vai lhe en-
sinar a ficar de bem com a vida. Uma refle-
xão interessante é provocada pelas atitudes 
dos personagens dessa divertida narrativa.
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Pega esconde
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Sandra Ronca
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Coleção: Hoje Tem História!
Assuntos específicos: convivência; medo.
Assuntos: amadurecimento; animais; 
cidadania; comportamento.

Chote é um ratinho corajoso, que todo dia 
sai de sua toca e encontra um objeto dife-
rente, que pode servir-lhe de algum modo. 
Uma folha de papel vira um brinquedo, um 
lenço vira um lençol, e assim por diante.  
No entanto, um dia Chote descobre que 
tudo aquilo tem dono, o que o fará re-
pensar suas atitudes. Com uma narrativa  
deliciosa, o livro estimula a reflexão sobre  
o que é nosso e o que é dos outros.

Quantos bichos?
Autores: Fernando de Almeida,  
Mariana Zanetti e Renata Bueno
Ilustrações: dos autores
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Recortando Histórias
Assuntos específicos: numerais ordinais; 
Matemática.
Assunto: animais.

É possível contar todos os bichos da Terra?  
De quantos números a gente precisa?  
Dá para somar 2 + 3 e ter 5 tartarugas? Em 
cada página, animais de todo tipo são enu-
merados em uma divertida mescla entre 
bichos e números, ensinando os pequenos 
leitores a contar nos dedos, somar e orga-
nizar as coisas. O trabalho artístico com re-
corte e colagem complementa a proposta 
lúdica do livro.

Selecionado para o programa 
Minha Biblioteca 2011 
Prefeitura de São Paulo

A E I O... UAU!
Autores: Fernando de Almeida,  
Mariana Zanetti e Renata Bueno
Ilustrações: dos autores
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Recortando Histórias
Assuntos específicos: vogais;  
língua portuguesa.
Assunto: cotidiano.

Dá para formar palavras só com vogais?  
Parece que não, mas essas letrinhas bá-
sicas fazem parte do nosso dia a dia.  
Sozinhas, resolvendo-se entre si, ou acom-
panhadas, graças às suas amigas consoan-
tes, elas povoam o alfabeto e tornam ainda 
mais sonora nossa língua, tão boa de es-
crever e de falar. Com exemplos divertidos, 
combinações engraçadas e uso de recorte 
e colagem, os autores brincam com o fasci-
nante mundo das vogais e do alfabeto.
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Deu branco!
Autores: Fernando de Almeida,  
Mariana Zanetti e Renata Bueno
Ilustrações: dos autores
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Recortando Histórias
Assuntos específicos: cores; Ciências.
Assunto: cotidiano.

Dá para imaginar um mundo sem cores? 
Azul, verde, vermelho, amarelo, preto, 
branco... Tem cor alegre, tem cor triste... 
Quantas cores tem o arco-íris? E quantas 
cores cabem dentro da cor branca? Brin-
cando com o universo das cores, elemento 
que desperta a curiosidade de crianças e 
adultos, o pequeno leitor irá pintar o sete 
na leitura deste colorido livro, que tem sua 
proposta lúdica complementada com o 
trabalho artístico de recorte e colagem.

Pra lá e pra cá!
Autores: Fernando de Almeida,  
Mariana Zanetti e Renata Bueno
Ilustrações: dos autores
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Recortando Histórias
Assuntos específicos: opostos; 
Matemática.
Assunto: cotidiano

As crianças gostam de fazer comparações. 
Dá para ser comprido e curto ao mesmo 
tempo? E quem está triste, depois pode 
ficar feliz? Grande, pequeno, novo, ve-
lho... Por meio da história do gato Tonico, 
vamos aprender que os opostos existem, 
nem sempre se atraem, e saber que com-
parar é muito legal. O trabalho com recor-
tes e colagens complementa a divertida 
proposta deste livro, feito especialmente 
para os pequenos leitores.

 Selecionado para o PNBE 2012

Tarsila e o  
papagaio Juvenal
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Nilton Bueno
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Ler Arte para Pequenos
Assunto específico: Tarsila do Amaral.
Assuntos: arte.

O quadro Vendedor de frutas, da artista bra-
sileira Tarsila do Amaral, é ponto de parti-
da para contar a história do papagaio Ju-
venal, uma ave muito divertida que adora 
comer frutas e fazer amizades. Apresentan-
do ainda outras telas de Tarsila, atividades 
e curiosidades sobre o quadro, a proposta 
das autoras é aliar texto a imagens a fim 
de incentivar os pequenos leitores a, desde 
cedo, ter um maior contato com a arte. 

Selecionado para o PNLD 2013 
Obras complementares
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Van Gogh e o  
passarinho Téo
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Taline Schubach
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Ler Arte para Pequenos
Assunto específico: Van Gogh.
Assunto: artes.

A obra do pintor holandês Van Gogh, espe-
cialmente o quadro O quarto de Van Gogh 
em Arles (1889), é o ponto de partida des-
te belo e divertido livro. Criando uma nova 
história a partir do momento em que o 
quadro foi pintado, as autoras brincam 
com inúmeras possibilidades, a fim de tor-
nar o trabalho com a arte ainda mais pra-
zeroso para os pequenos leitores. O livro 
também apresenta atividades, curiosida-
des e outras obras do artista. 

Renoir e a  
borboleta Marieta
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Ler Arte para Pequenos
Assunto específico: Renoir.
Assunto: artes.

O quadro Rosa e Azul, do pintor Renoir, é a 
fonte de inspiração para este livro. Contan-
do a história de uma divertida borboleta, 
as autoras pretendem estabelecer diálogo  
entre artes plásticas e texto verbal, facili-
tando a apresentação dos grandes artis-
tas da humanidade aos pequenos leitores.  
A ponte se faz também por meio de outras 
ilustrações inspiradas pelo quadro. O livro 
traz ainda atividades divertidas e enrique-
cedoras, que vão ajudar a criança a estar em 
contato desde cedo com o melhor da arte.

Picasso e o macaco Zézé
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Ler Arte para Pequenos
Assunto específico: Picasso.
Assunto: artes.

Neste livro, o quadro Arlequim com guitarra 
(1918), de Pablo Picasso, é o mote para con-
tar a história do divertido e sonhador ma-
caco Zezé. Criando uma nova interpretação 
para o momento em que o quadro foi pin-
tado, as autoras aliam texto e imagem para 
incentivar os pequenos desde cedo a ter um 
maior contato com a arte. O livro traz tam-
bém atividades e curiosidades sobre o qua-
dro, além de outras obras de Pablo Picasso.
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Peixinho Dourado  
vai passear
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; coragem/
valentia; família.
Assunto: aventura.

Peixinho Dourado vivia tranquilo com sua 
família no fundo do mar, mas resolveu um 
dia arriscar-se a nadar mais longe. Foi pa-
rar na praia, onde as crianças o recolheram 
e o puseram no aquário. Pobre peixinho... 
Mas tudo volta a ser como antes e Peixinho 
Dourado agora tem muito a contar sobre 
suas fantásticas aventuras.

Pluminha procura amigos
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: amizade; animais; 
aventura; sociabilidade.
Assunto: liberdade.

Quando Pluminha, um lindo passarinho, 
fica livre da gaiola, sai em busca de novas 
amizades, mas sua jornada se revela mais 
difícil do que imaginava. Parece que nem 
todos estão dispostos a ser amigos... O pas-
sarinho acaba chegando à casa de Aninha e 
lá vai descobrir não só a amizade, mas tam-
bém a verdadeira liberdade.

Onde está a mamãe?
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: amor/afetividade; 
animais; aventura.
Assunto: família.

Os patinhos estavam saindo do ovo quan-
do avistaram Paulinho. Pensaram que o me-
nino era a mãe deles e passaram a segui-lo 
para todo lado. Preocupado, Paulinho saiu 
com eles em busca de uma mamãe mais 
adequada. No final, depois de muita procu-
ra, tudo parece ficar bem resolvido e em seu 
devido lugar.
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Girafinha Flor  
faz uma descoberta
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: amadurecimento/
descobertas; animais; sociabilidade; 
solidão; solidariedade/união.
Assunto: amizade.

A doce girafinha Flor estava se sentindo 
muito sozinha. Achou que não tinha ami-
gos, que não tinha ninguém e decidiu ir à 
cidade buscar um remédio para esse pro-
blema. Porém, o remédio estava bem ali,  
e ela conseguiu perceber a tempo como 
era cercada de bondosos amigos. A girafi-
nha fez uma excelente descoberta!

A tartaruga infeliz
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; amizade; 
autoestima; aventura; sociabilidade.
Assunto: aceitação pessoal.

Bilila não era feliz porque não gostava de seu 
casco duro. A tartaruga olhava seus amigos 
peludos e macios e sonhava em ser como 
eles. Certa vez, durante um passeio, Bilila 
percebeu que ter um casco como o dela era 
muito mais vantajoso. Na hora da tempes-
tade, nada melhor do que um guarda-chuva 
natural para proteger do temporal.

Aviso ao Rei Leão
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; aventura; 
coragem/valentia; solidariedade/união.
Assunto: astúcia.

Galo-ló e sua turma de amigos empena-
dos foram atrás do Rei Leão para avisá-
-lo de um tiro de canhão muito suspeito.  
No caminho, encontraram a Raposinha- 
-Espertinha, que quis enganar as aves e bo-
tá-las em um caldeirão. Mas as aves eram 
bastante espertas. No fim das contas, de-
ram uma bela lição na raposa, esquecen-
do-se até da missão.
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O canguruzinho fujão
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; aventura;
disciplina/comportamento; liberdade; 
trânsito/transporte.
Assuntos: curiosidade.

O canguruzinho vivia no zoológico com sua 
mamãe, mas, de tanto ouvir falar do mun-
do lá fora, ficou curioso e quis fugir para 
conhecer a vida além da jaula. Ele só não 
esperava arrumar tanta confusão, afinal de 
contas a vida na cidade não é nada tranqui-
la, e o pequeno canguru vai acabar dese-
jando voltar para casa, para o conforto da 
bolsa da mamãe canguru.

O coelhinho desobediente
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; aventura;
disciplina/comportamento; família.
Assunto: desobediência.

Maneco é um coelhinho levado que, na au-
sência da mamãe Coelha, acaba desobede-
cendo a uma ordem dada por ela. A esperta 
Dona Onça estava rondando a toca, e não 
deu outra: levou o coelhinho para passear e 
para jantar... A sorte é que a mamãe Coelha 
sabia bem como lidar com a Onça. No final 
de tudo, pelo menos, o coelhinho desobe-
diente aprendeu uma lição.

Um cachorrinho  
para Kakau
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: cachorros; 
afetividade.
Assunto: animais de estimação.

O papai quis atender a um pedido especial de 
sua filha Kakau. Saiu em busca de um lindo  
cachorrinho para a menina. Mas, na hora 
de escolher, quem disse que conseguiu fi-
car com apenas um? Kakau ficou maravilha-
da com tanto cachorro diferente e, no fim, 
o melhor mesmo foi poder fazer um belo 
gesto dando novos lares aos cachorrinhos. 
Kakau ficou muito feliz com seu presente!
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O gatinho perdido
Autora: Therezinha Casasanta
Ilustrações: Gaiola
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças e Bichos
Assuntos específicos: animais; 
aventura; bicho de estimação; busca; 
comportamento.
Assunto: disciplina.

Lelinha estava chegando da escola quando  
viu o gatinho perdido. Quis ficar com ele, 
mas a mamãe a orientou dizendo que 
não se deve ficar com o que não é nosso.  
A menina saiu em busca do verdadeiro dono 
do gato: perguntou aqui, ali e acolá, mas 
ninguém sabia de nada. Após uma grande 
aventura, Lelinha terá uma ótima surpresa 
no final da história.

A fazenda Bem-te-vi
Autora: Márcia Glória Rodriguez Dominguez
Ilustrações: Rebeca Simone
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Bichos e Rimas
Assuntos específicos: agricultura; 
alimentação; ecologia.
Assunto: animais.

Logo cedo, todos acordam com o cantar do 
galo garnisé. Na fazenda, em pouco tem-
po, já estão todos de pé fazendo suas ati-
vidades do dia a dia. Vaca, galinhas, patos, 
cavalo... A rotina do campo ganha mais 
vida com o barulho dos bichos.

E não tinha briga não!
Autora: Márcia Glória Rodriguez Dominguez
Ilustrações: Rebeca Simone
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Bichos e Rimas
Assunto específico: amizade; animais; 
preconceito; sociabilidade; solidariedade/
união.
Assunto: tolerância.

Feito cão e gato eles viviam, dividiam o 
mesmo prato e dormiam no mesmo balaio. 
Brincavam juntos, se davam bem. Tem al-
guma coisa errada aí! Como pode o cachor-
ro e o gato não brigarem? Pois é, esses eram 
diferentes e entre eles não tinha briga não.
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O pintinho adotivo
Autora: Márcia Glória Rodriguez Dominguez
Ilustrações: Rebeca Simone
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Bichos e Rimas
Assuntos específicos: animais; família.
Assunto: bicho de estimação.

A mamãe trouxe da feira um novo morador: 
um pintinho, que piava muito e queria mui-
ta atenção. À noite, o bichinho não deixou 
ninguém dormir, mas o papai arranjou uma 
solução: o pintinho foi pro quintal e lá se 
acalmou, pois o cachorro General o adotou.

Pantanal em notícias
Autora: Márcia Glória Rodriguez Dominguez
Ilustrações: Rebeca Simone
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Bichos e Rimas
Assuntos específicos: animais; Geografia; 
trabalho.
Assunto: ecologia.

O repórter chega ao Pantanal para mostrar 
ao mundo a riqueza desse lugar. Logo atrai 
a atenção de todos os bichos, que querem 
dar sua contribuição e sair na foto. Todos 
saem fazendo pose: a jiboia, o tamanduá, 
o tatu, a capivara, a arara...

A minhoca Filomena
Autora: Márcia Glória Rodriguez Dominguez
Ilustrações: Rebeca Simone
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Bichos e Rimas
Assuntos específicos: animais; 
autoestima; poesia; sociabilidade.
Assunto: aceitação pessoal.

Filomena não estava satisfeita em ser mi-
nhoca e ficar por aí só rastejando e moran-
do em um buraco, mas quando resolveu re-
clamar da sorte percebeu que sua vida não 
era tão ruim assim... Não fosse sua casa um 
buraco na terra, a esta altura já estaria en-
chendo o papo do carijó.
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O esquilo esquisito
Autora: Regina Siguemoto
Ilustrações: Ivan Zigg
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 16
Coleção: BUM-QUE-TE-BUM-BUM-BUM!
Assuntos específicos: amizade; animais; 
solidariedade.
Assunto: distração.

Camilo era mesmo muito distraído. Outro 
dia, saiu para passear e esqueceu onde mo-
rava. Ia pra lá, ia pra cá e cada vez ficava 
mais complicado. Não fossem os amigos, o 
esquisito esquilo estaria perdido até agora.

O toró
Autora: Regina Siguemoto
Ilustrações: Ivan Zigg
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 16
Coleção: BUM-QUE-TE-BUM-BUM-BUM!
Assuntos específicos: amizade; animais.
Assunto: aventura.

Os bichinhos do jardim são sempre surpreen- 
didos pela enchente. Vira e mexe o toró 
inunda tudo, arrasta a formiguinha, leva 
embora o caracol e carrega o tatu. No final 
se descobre que o cachorro Quico é que tem 
culpa nessa história toda. Por que será?

 Selecionado para o PNBE 2012

Bum-Que-Te- 
-Bum-Bum-Bum
Autora: Regina Siguemoto
Ilustrações: Ivan Zigg
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 16
Coleção: BUM-QUE-TE-BUM-BUM-BUM!
Assuntos específicos: animais; aventura.
Assunto: perseverança.

Uma historinha divertida, na qual Maria 
Rita, uma “mosquita”, tenta a todo custo 
picar a hipopótama Sarita. Mas não vai ser 
tão fácil assim matar a fome. Maria Rita vai 
ter de mudar sua estratégia para garantir 
o almoço.
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Vida dura de borracha
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Livro Animado
Assuntos específicos: arte; ciências.
Assunto: reciclagem.

Esta é a história de uma borracha que vai 
sempre apagando aqui e ali os pequenos 
erros do dia a dia no papel, nunca esque-
cendo suas origens no distante seringal.  
A borracha, porém, um dia perde a utilida-
de. Deixando de executar sua única fun-
ção, ela não serve para mais nada. Será? 
Com esta narrativa cheia de sensibilidade, 
a autora vai ensinar que sempre podemos 
descobrir novos valores para as coisas.

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2009

Sim Não
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Elma
Formato: 25 × 20,5 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: amadurecimento/ 
descobertas; disciplina/comportamento.
Assunto: língua portuguesa.

As palavras Sim e Não resolveram conversar 
para saber por que as pessoas gostam mais 
do Sim e menos do Não. Com uma linguagem 
poética, Jussara Braga apresenta a quantida-
de de coisas que a palavra Sim possibilita e, 
ao mesmo tempo, mostra que o Não é uma 
palavra muito necessária. E as duas palavras, 
depois de tanto brincar, vão para casa des-
cansar – elas moram no alfabeto.

Susto no quintal
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Sami e Bill
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 16
Assuntos específicos: amizade; 
convivência; sons dos animais.
Assuntos: animais; cotidiano.

Os bichos do quintal estavam aprovei-
tando mais um dia tranquilamente, dan-
do seus piados e cocoricós, quando o ca-
chorro chegou fazendo a maior barulheira, 
querendo brincar com alguém. E agora, o 
que será que aconteceu? Com lindas ilus-
trações, o livro de Nye Ribeiro explora de 
maneira divertida os sons e os hábitos dos 
bichos do quintal.
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Abraços beijados,  
beijos abraçados
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Sami e Bill
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Assunto específico: poemas.
Assuntos: fantasia; língua portuguesa; 
poesia.

O vizinho que ouvia o rádio agora mia e 
late no telhado. A marchinha de Carna-
val, tão barulhenta, apaixonou-se por um 
silencioso psiu. A ambulância e o palhaço 
vão passear no Himalaia, enquanto a sire-
ne e a buzina vão à praia. Em breves poe-
mas, Jonas Ribeiro brinca com as palavras 
de modo que causa uma reviravolta na or-
dem das coisas. É por meio dessas situa- 
ções inusitadas e divertidas que o leitor 
percebe sons e rimas, conhecendo diferen-
tes formas de versos.
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LANÇAMENTO

O plano de Celeste
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Silvana Rando
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: cidadania.
Assuntos: cidadania; literatura; escola; biblioteca.

Em uma nova aventura, a espevitada Celeste se vê 
diante de outro problema, mas desta vez ela utili-
za sua criatividade e perspicácia para enfrentá-lo 
de uma maneira diferente: com seu caderninho de 
anotações e muita imaginação, ela inventará um 
superplano. Quer saber qual? Nesta história, Telma 
Guimarães traz novamente a cativante persona-
gem Celeste e suas artimanhas para abordar a im-
portância dos livros e dos espaços destinados a eles.
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A economia de Maria
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Silvana Rando
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: educação financeira.
Assuntos: consumismo; consumo; 
disciplina/comportamento; família.

As gêmeas Helena e Maria ganharam lin-
dos cofrinhos da madrinha. Mas uma das 
meninas não quer nem saber de guar-
dar dinheiro, comprando tudo o que vê,  
enquanto a outra, desde pequena, já sabe 
poupar, imaginando que economizar só vai 
fazer bem. Por meio de uma história que 
demonstra que saber gastar sem exageros 
é a melhor forma de lidar com o dinheiro, 
este divertido livro discute um tema bas-
tante atual: a educação financeira.

Selecionado para o PNLD 2013  
Obras complementares

A árvore contente
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: árvore genealógica.
Assuntos: família; sociabilidade.

Era o dia de fazer a árvore genealógica na 
escola e a professora pediu que a turma  
caprichasse. Mas em que galhos acomo-
dar a nova esposa do papai e o irmão que 
acabou de nascer mas que não é filho da 
mamãe? As crianças ficaram em dúvida, 
mas logo se deu um jeito. Afinal, as famí-
lias são diferentes, mas nelas há espaço de 
sobra para o amor, o carinho e a compreen- 
são. Uma árvore assim, toda misturada,  
só poderia ficar: bem contente!

A invenção de Celeste
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Silvana Rando
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: mentira.
Assuntos: bicho de estimação; disciplina/
comportamento; escola; verdade.

A professora pediu que a turma trouxesse 
fotos de seus bichinhos de estimação. Mas 
Celeste não tem um, e agora? O jeito foi 
tirar uma foto do Chocolate, o simpático  
cachorro do vizinho, e dizer que era dela.  
Mas será que mentir é mesmo a melhor 
solução? Essa invenção vai acabar gerando  
ainda mais problemas. Celeste vai desco-
brir como é importante dizer sempre a ver-
dade e que a mentira, sempre, tem pernas 
bem curtas. 
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Festa de aniversário
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: bicho de estimação.
Assuntos: amizade; animais; criatividade.

Uma menina resolve comemorar seu ani-
versário de maneira diferente e animada: 
cada convidado dever vir acompanhado do 
seu animal de estimação. A confusão está 
armada! O gato pula em cima do porqui-
nho, que pula na mesa do bolo... Mostran-
do que sempre há espaço para ideias cria-
tivas, a verdadeira animação da festa ficou 
por conta dos bichos!

É meu!
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Lie A. Kobayashi
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: egoísmo.
Assuntos: amadurecimento; cidadania; 
descobertas; amizade. disciplina/
comportamento; escola; sociabilidade; 
solidariedade; união; ética.

É dia do brinquedo na escola. Uma boneca-
-faz-tudo, um gato que mia e pula e um ur-
sinho que repete tudo o que ouve... a cada 
semana Patrícia leva alguma coisa diferen-
te, o que seria muito divertido se ela em-
prestasse e dividisse os brinquedos com os 
colegas. Mas isso logo muda. Com a ajuda 
do ursinho, ela percebe que ser egoísta não 
é nada divertido.

Amigos de verdade
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Silvana Rando
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: amizade.
Assuntos: comunicação; egoísmo; 
sociabilidade.

Bento não está nem um pouco a fim de sair 
de casa, apesar dos inúmeros convites para 
brincar no parquinho do prédio. Ele prefere 
navegar na internet, cuidar de seu bichinho 
virtual, ver e-mails e jogar videogame sozi-
nho. Mas, lá embaixo, a diversão está ro-
lando solta, com muita pipoca, pião, batata 
quente, corre cutia... Será que ainda dá tem-
po de descer e curtir os amigos de verdade?
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Boneco da paz
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Lie A. Kobayashi
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: diferenças.
Assuntos: amizade; inclusão; disciplina/
comportamento; preconceito/intolerância; 
sociabilidade/solidariedade; união.

Ana convida Miguel e Bárbara para brinca-
rem em sua casa. No momento de escolher 
a brincadeira, já começa o problema. Ana 
e Bárbara acabam se entendendo, mas Mi-
guel fica de lado, fora da diversão. Sozinho, 
logo percebe que brincar sem as amigas 
não tem a menor graça. Como mudar essa 
situação? Este livro mostra que as crianças 
podem lidar com os conflitos próprios da 
idade e sempre encontram soluções diver-
tidas para resolvê-los.

Menina não entra
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: preconceito.
Assuntos: autoestima/aceitação 
pessoal; cidadania; diferenças/inclusão; 
identidade pessoal/origens; intolerância; 
sociabilidade; solidariedade/união.

Quando alguns amigos resolvem formar 
um time de futebol, convidam vizinhos 
e parentes. Mesmo assim ainda falta um 
jogador. Começa o dilema: quem poderia 
ser? Surge a ideia de convidar uma meni-
na. Uma menina no time? Nem pensar! – 
é o que a maioria acha da ideia. Mas logo 
os amigos mudam de opinião. Assim que 
veem Fernanda mostrar suas habilidades, 
percebem que estavam completamente 
equivocados e que o preconceito não leva 
a vitória alguma, dentro e fora de campo.

Um brinquedo diferente
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: ciúme.
Assuntos: disciplina/comportamento; 
família; preconceito/intolerância; 
sociabilidade.

Tudo começa quando Thiago ganha um 
“presente” do qual parece não gostar: uma 
irmã. O menino, que já era agressivo com as 
crianças menores, fica morrendo de ciúmes 
da irmã caçula. Como mudar o comporta-
mento do filho? Deixando o preconceito 
de lado, os pais lhe dão um brinquedo di-
ferente e especial, mostrando que amor e 
cuidado são conquistas diárias, acessíveis  
a todos, sem exceção.
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Meu amigo Etevildo
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Coleção: Coisas de Criança
Assunto específico: aceitação.
Assuntos: amizade; autoestima; 
diferenças/inclusão; ponto de vista; 
preconceito/intolerância; solidariedade/
união.

Um novo aluno na classe sempre causa 
curiosidade. Ainda mais quando esse alu-
no é Etevildo, um garoto especial, que qua-
se nada se parece com os outros colegas. 
Cabelo espetado, altura acima da média 
e uma mochila esquisita ajudam a deixá-
-lo ainda mais diferente. Mas, quando um 
amigo fica doente, Etevildo mostra que 
gestos de verdadeira amizade às vezes po-
dem vir daqueles que menos esperamos. 

Amor que vai,  
amor que vem
Autora: Regina Rennó 
Ilustrações: da autora
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Livro Animado
Assuntos específicos: saudade;  
animal de estimação.
Assuntos: morte; perda; sentimentos.

Amamos nossos pais, nossos amigos, nos-
sos animais de estimação, alguns objetos e 
diversas outras coisas que, na maioria das 
vezes, estão ao nosso redor. No entanto, 
algumas delas podem desaparecer quando 
menos esperamos. É apenas por meio de 
ilustrações que a história de uma garoti-
nha que perde seu grande amigo salta aos 
olhos do leitor. Assim, Regina Rennó cons-
trói uma narrativa visual delicada que en-
sina os leitores a lidar com a perda daquilo 
que é importante.

Seu Rei Boca de Forno
Autora: Rosinha 
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Akpalô – Cultura popular
Assunto específico: parlenda
Assuntos: rimas; brincadeiras; cultura 
popular; língua portuguesa; oralidade.

Afinal, o que são parlendas? Quem já ouviu 
“um, dois, feijão com arroz” e “corre, cutia, 
na casa da tia” sabe o que é. Esses versi-
nhos rimados costumam fazer parte de 
brincadeiras e estão presentes em várias 
culturas há muito tempo. Certamente nos-
sos pais, avós e bisavós já brincavam com 
parlendas. Neste livro, a brincadeira boca 
de forno, oriunda de uma famosa parlen-
da, é o mote para a diversão e para mostrar 
toda a criatividade da cultura popular.
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É doce mesmo?
Autora: Renata Bueno 
Ilustrações: da autora
Formato: 16,2 × 23 cm
Páginas: 46
Coleção: MAS...
Assunto específico: comportamento.
Assuntos: comportamento; humor.

A princesa é sempre uma boa menina? 
O gatinho não é sempre fofo, ainda mais 
quando alguém mexe em sua comida. 
Neste livro da coleção MAS..., a autora nos 
mostra que até mesmo os personagens 
mais doces têm um lado amargo.

É sempre assim?
Autora: Renata Bueno 
Ilustrações: da autora
Formato: 16,2 × 23 cm
Páginas: 46
Coleção: MAS...
Assunto específico: comportamento.
Assuntos: comportamento; humor.

Não... não é sempre assim. O pirata não 
quer mais sua perna de pau e o tapete voa-
dor está cansado de ir e vir... morre de pre-
guiça! Este livro incrível nos mostra que 
tudo pode mudar.

Quem tem medo?
Autora: Renata Bueno 
Ilustrações: da autora
Formato: 16,2 × 23 cm
Páginas: 46
Coleção: MAS...
Assunto específico: comportamento.
Assuntos: comportamento; humor.

Será que o Lobo é tão assustador assim? E o 
que faz o Urubu ficar tão fofinho? E a Mula 
sem cabeça, o que será que ela faz quando 
sente fome? É pra ter medo ou não é? De 
forma lúdica e com ilustrações superdiver-
tidas, Renata Bueno mostra aos leitores que 
até os seres que parecem ser mais malvados 
e bravos também podem ser simpáticos.



26

1O
 a

n
o

Co
le

çã
o 

M
eu

 P
eq

ue
n

o 
M

un
do

Criança diz cada coisa...
Autora: Mailza de Fátima Barbosa
Ilustrações: Silvana Rando
Formato: 25 × 20,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Meu Pequeno Mundo
Assuntos específicos: humor; palavras; 
infância.
Assuntos: comportamento; infância; 
língua portuguesa.

Asfixiado por oxigenado, baunilha por pal-
milha. Trocar as palavras é algo comum no 
cotidiano infantil, principalmente quando 
as crianças não sabem a forma correta de 
expressar o que pretendem dizer. Essas si-
tuações, geralmente, são bastante engra-
çadas e alguns exemplos foram registra-
dos neste livro, que aborda a comicidade 
dessas ocasiões bastante inusitadas.

Adulto diz cada coisa...
Autora: Mailza de Fátima Barbosa
Ilustrações: Roni
Formato: 25 × 20,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Meu Pequeno Mundo
Assunto específico: amadurecimento.
Assuntos: descobertas; família; fantasia; 
infância.

O personagem principal desta história é 
um menino esperto e curioso que está às 
voltas com as confusões que os adultos 
causam em sua cabeça. Adulto diz cada 
coisa engraçada, diferente, inusitada. Para 
a criança que está aprendendo a lidar com 
o mundo complexo da linguagem, cada 
dia é uma nova descoberta. Tudo parece 
complicado de entender, mas quase toda 
criança – assim como o menino deste livro 
– sabe interpretar e sentir direitinho o sig-
nificado do carinho, do amor e do respeito.

Breno, o esquentadinho
Autora: Mailza de Fátima Barbosa
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 25 × 20,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Meu Pequeno Mundo
Assunto específico: infância.
Assuntos: intolerância; respeito; 
brincadeiras; mudança.

Breno é um garotinho que ficava bravo por 
qualquer motivo. Quando não achava um 
brinquedo, quando perdia no video game 
ou, ainda, quando recebia uma bronca por 
algo que não tinha feito. Um dia, porém, 
quando todo mundo esperava que Breno 
tivesse uma reação negativa por causa de 
uma partida de futebol, ele surpreendeu 
a todos, ao demonstrar que estava ama-
durecendo e que podia ser mais tolerante 
com as situações adversas. 
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A descoberta de Miguel
Autora: Marilurdes Nunes 
Ilustrações: Lie A. Kobayashi
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: comunicação.
Assuntos: família; meio ambiente; solidão.

Este livro traz uma importante reflexão so-
bre um péssimo hábito da vida moderna:  
a educação dos filhos por meio da televi-
são, substituindo a convivência diária dos 
pais com a criança pelo rápido contato após 
o trabalho. Miguel, depois de ficar sem TV 
por um tempo, descobre um mundo novo 
ali bem pertinho, dentro de seu próprio 
quintal, recheado de aventura e diversão, 
no qual ele ainda não havia reparado.

A revolta dos livrinhos
Autores: Lielba Ramos e  
Aldo Domingos dos Santos
Ilustrações: Lie A. Kobayashi
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: escola.
Assuntos: cidadania; ciências; história; 
geografia; matemática; língua portuguesa.

Na escola Recriar, tudo parecia normal:  
os alunos frequentavam as aulas e, nos mo-
mentos de lazer, divertiam-se na sala de TV, 
no salão de jogos, no parquinho… Mas e a 
biblioteca? Por que ficava sempre tão vazia? 
A escola nunca mais foi a mesma depois 
que os livros resolveram protestar contra o 
abandono que sofriam e mostrar a impor-
tância que deveriam ter na vida de todos os 
alunos. Esta obra traz a história de uma ver-
dadeira revolução que serviu para mostrar 
que os livros são fundamentais, desde cedo, 
para ajudar a formar pessoas mais prepara-
das para a vida.

A borboleta e a minhoca
Autora: May Christina Cunha de Paiva 
Ilustrações: Gaiola
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 16
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: aceitação pessoal.
Assuntos: animais; autoestima; fadas/
bruxas; perseverança; desejo de mudança.

A Borboleta e a Minhoca não estavam nada 
satisfeitas com o que eram. Uma vivia que-
rendo ser a outra... Até o dia em que uma 
fada resolve ajudar e realiza a tão desejada 
mudança. Rapidamente o que era sonho vi-
rou uma enorme decepção. May Christina 
Cunha de Paiva nos mostra, por meio de 
uma linguagem poética, que mesmo quan-
do as coisas não saem como imaginamos a 
experiência nunca é em vão. Muitas vezes, 
tentar é mais importante do que acertar.
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No mundo da lua
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Alexander Santos
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 16
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: organização.
Assuntos: amadurecimento/descobertas;
comportamento/preconceito.
Acompanha audiolivro

Vítor vivia se esquecendo das coisas. O brin-
quedo na casa de alguém, a lancheira no 
pátio da escola... O que fazer para ajudá-lo? 
Esta é a história de um menino distraído e 
da solução simples e criativa encontrada 
pelos pais para a falta de atenção do filho e 
para ajudá-lo a ser mais organizado.

Um teatro diferente
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Chris Borges 
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 16
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: diversidade.
Assuntos: autoestima/aceitação pessoal; 
inclusão; identidade pessoal/origens; 
ponto de vista; preconceito; intolerância; 
sociabilidade; solidariedade; união; teatro.
Acompanha audiolivro

Uma professora resolve montar com a 
classe a peça João e o pé de feijão. Só que,  
na hora de escolher os personagens, apos-
ta no potencial de cada um, fugindo da ob-
viedade de chamar o aluno mais alto para 
o papel do gigante ou a mais bonita para o 
de princesa. Assim, este livro leva a acredi-
tar na diversidade como fator fundamental 
para alcançar o sucesso. Bom espetáculo!

Pirata de palavras
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 16
Coleção: De Palavra em Palavra
Assunto específico: língua portuguesa.
Assuntos: amadurecimento/descobertas; 
aventura.

Sempre com papel e caneta azul nas mãos, 
Heitor está pronto para copiar as pala-
vras que encontra pela frente, imaginando 
que, ao reuni-las, poderá criar uma gran-
de aventura. Porém, um dia descobre que 
não só de palavras se faz uma história, mas 
também de imaginação, sonho e fantasia. 
E é com essa descoberta que o pirata de 
palavras se torna pirata de aventuras.

Selecionado para o PNLD 2010  
Obras complementares
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Cinco trovinhas  
para duas mãozinhas
Autora: Tatiana Belinky
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Assunto específico: infância.
Assuntos: desobediência; disciplina/
comportamento; poesia.

Com rimas divertidas, inteligentes e mui-
to ritmo, Tatiana Belinky conta engraçadas 
histórias do universo infantil. As travessu-
ras, as curiosidades, os medos e as desco-
bertas do mundo da criança estão presen-
tes neste livro recheado de boa poesia e 
fascinantes ilustrações.

Hug Dug e a  
noite misteriosa
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor 
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Assunto específico: diferenças.
Assuntos: homem das cavernas; 
alimentação; medos; caça.

Hug Dug é um homenzinho das cavernas 
bastante diferente. Diferente porque gos-
tava de manter sua caverna bem limpinha 
e de cultivar sua própria horta. Exercitava-
-se regularmente e também era uma ho-
menzinho romântico. Mas tinha uma coi-
sa da qual Hug Dug tinha medo. Ele sentia 
medo do escuro. 

Ele é Fante?  
Um estranho na Amazônia
Autor: Jótah
Ilustrações: do autor
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 24
Assunto específico: Floresta Amazônica
Assuntos: animais; curiosidade; 
sociabilidade; aceitação; indígenas.

Um animal grande e diferente está pas-
seando em plena floresta amazônica. Por 
ali, nem ariranha, nem tucano, peixe-boi 
ou piranha; nem onça-pintada, nem pa-
pagaio, nem boto ou macaco-aranha; nin-
guém daquela floresta conhecia criatura 
tamanha? Nesta divertida história, Jótah 
passeia pelo universo da Amazônia e re-
vela que um estranho, por maior que seja, 
pode não ser uma ameaça.
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Lua cheia de poesia
Autora: Neusa Sorrenti
Ilustrações: Tatiana Paiva
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Assunto específico: comemoração.
Assuntos: festa/espetáculo; aventura;
animais; música; astronomia; folclore.

A Lua resolveu dar uma grande festa no 
céu e convidou seres de todos os cantos da 
Terra. Para que nada desse errado, as Três 
Marias foram encarregadas das músicas e 
outras constelações também ensaiaram 
seus números musicais. Só o dragão, que é 
muito mal-humorado, não ficou interessa-
do. O espetáculo durou a noite toda, e os 
animais que não puderam ir ficaram acom-
panhando da floresta tudo o que aconte-
cia lá no céu. Além de boa música, também 
teve dança, teatro e, claro, muita poesia!

A alegre vovó Guida,  
que é um bocado distraída
Autora: Tatiana Belinky
Ilustrações: Ana Terra
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 16
Assunto específico: disciplina.
Assuntos: distração; memória; poesia; 
velhice/avós. 

Essa vovó é mesmo muito distraída: tro-
ca tudo de lugar, faz uma confusão dana-
da com os objetos, esquece e mistura um 
monte de coisas. Neste livro, recheado 
com a divertida poesia de Tatiana Belinky 
e as engraçadas ilustrações de Ana Terra,  
conheça essa carismática vovó, que só não 
se esquece de uma coisa: conquistar a to-
dos com seu jeitinho todo atrapalhado. 
Não é mesmo uma graça essa vovozinha?

Selecionado para o programa 
Minha Biblioteca 2011 
Prefeitura de São Paulo
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Josefina quer  
ser bailarina
Autora: Claudia Souza
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 25 × 21,5 cm
Páginas: 32
Assunto específico: imaginação infantil.
Assuntos: imaginação; dança; comportamento.

Josefina quer porque quer ser bailarina. Seus pais 
a matriculam nas aulas de balé, mas nada de a 
menina aprender a dançar. E nem adianta tro-
car a escola de dança, Josefina não quer fazer as  
atividades propostas, muito menos acompanhar a 
turma. Então, por que Josefina continua querendo 
ser bailarina? Uma história sobre o que somos e 
queremos ser, ainda que seja apenas imaginação. 

LANÇAMENTO
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Amanda no país  
das vitaminas
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Fabiana Salomão
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 40
Coleção: Aventuras de Amanda
Assunto específico: alimentação.
Assuntos: ciências; saúde; comportamento.

Amanda não gosta de comida. Na hora da fome, 
seus alimentos favoritos são salgadinhos e outras 
guloseimas nada saudáveis. Por isso, o corpo dela 
está sofrendo... Faltam vitaminas essenciais para 
sua saúde. Um dia ela vai parar dentro da gaveta 
da geladeira e, com os legumes e verduras que lá 
vivem, descobre algo muito importante para sua 
alimentação. Em edição renovada, Amanda no país 
das vitaminas ganha projeto gráfico moderno com 
ilustrações de Fabiana Salomão, e integra a nova 
Coleção Aventuras de Amanda.
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ABC do trava-língua
Autora: Rosinha
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Akpalô – Cultura Popular
Assuntos específicos: alfabeto; oralidade; 
rimas; trava-línguas; Língua portuguesa.
Assunto: cultura popular.

O cabrito Carlito namora a cabra Clara;  
se Carlito encontra Clara, cora a cara de Car-
lito e a cara de Clara cora. Não tem quem 
não enrole a língua falando frases assim, 
por isso mesmo os trava-línguas são tão di-
vertidos. Encontrados em várias culturas, 
eles brincam com os sons das letras do alfa-
beto, e quem quiser pode inventar um, des-
de que leve em consideração o mais impor-
tante: quanto mais travar a língua, melhor!

Selecionado para o PNLD 2014 
Voltado ao PNAIC – Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa

Amanda no país  
da consciência
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Dawidson França
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Saúde
Assuntos específicos: amizade; dengue.
Assuntos: cidadania; Ciências; 
solidariedade.

Amanda está preocupada: é o primeiro dia 
de aula e sua melhor amiga não foi à es-
cola. Mais tarde, Amanda descobre que 
ela está com dengue. Assustada, logo vai 
procurar mais respostas sobre a doença, 
decidindo ajudar no combate ao mosqui-
to transmissor e conscientizar mais e mais 
pessoas. Neste livro da Coleção Saúde, com 
o auxílio de Amanda, o autor trata de dois 
assuntos sérios: a nossa saúde e a dengue, 
além de ensinar que a conscientização ain-
da é a melhor forma de prevenção dessa 
doença.

O cágado e a fruta
Autora: Rosinha
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Akpalô – Cultura Popular
Assuntos específicos: animais; esperteza; 
frutas.
Assuntos: cultura popular; folclore.

Esta fábula indígena, recontada por Rosi-
nha, trata da história de uma fruta muito 
especial, desejada por todos. No entanto, 
apenas os que sabem seu nome podem 
comê-la. A feiticeira, a única da floresta 
que sabe o nome da fruta, não ajuda nin-
guém, e algo inusitado sempre acontece a 
todos aqueles que a procuram para tentar 
descobrir o nome. Porém, o cágado, muito 
esperto, sabe uma forma de não esquecer 
a preciosa informação, mas alguns aconte-
cimentos aguardam o animal.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2015
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Luz de dentro ou de fora?
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Maurício Veneza
Formato: 20,5 × 20,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: opostos.
Assuntos: amadurecimento; 
comportamento; família; identidade 
pessoal; saúde.

O que um menino e um vagalume podem 
ter em comum? No caso de Vitor e Lume, o 
medo. Vitor não gosta do escuro e só quer 
dormir de luz acesa, e Lume fica com sua lu-
zinha fraca toda vez que sente medo. Mas 
não é apenas isso; ambos possuem tam-
bém uma luz interior, que lhes dá coragem 
para enfrentar os medos. No entanto, como 
descobri-la e usá-la? É por meio de duas his-
tórias diferentes, mas que se relacionam, 
que Nye Ribeiro mostra como o medo pode 
se tornar força interior quando superado.

Chapeuzinho Vermelho - 
Little Red Riding Hood
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Elisabeth Teixeira
Formato: 30 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: BiClássicos Infantil
Assuntos específicos: obediência;  
perigo; atenção.
Assuntos: infância; família;  
meio ambiente.

Depois que a Vovó ficou doente, Chapeu-
zinho Vermelho obedeceu à mamãe e foi 
levar-lhe uma cesta com deliciosos doces 
e bolos. O lobo até tentou estragar esse 
feliz encontro. Mas um solidário lenhador 
chegou bem na hora e conseguiu salvá-las 
de um final que poderia ter sido muito tris-
te. Recontado em português e inglês, esse 
clássico dos contos de fada vai continuar a 
ser presença marcante na vida dos peque-
nos leitores.

Os três porquinhos - 
The Three Little Pigs
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Elisabeth Teixeira
Formato: 30 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: BiClássicos Infantil
Assuntos específicos: amizade;  
paciência; preguiça.
Assunto: solidariedade.

O lobo estava só à espreita esperando 
por qualquer descuido dos porquinhos.  
Ele bem que tentou! Não fossem a paciên-
cia, a perseverança e a rapidez do terceiro 
porquinho, o mais astuto entre os três ir-
mãos, o lobo poderia ter levado a melhor, 
mas o que ele teve foi um final bem quente, 
isso sim! As crianças vão se divertir e apren-
der muito com essa clássica história, que 
vem recontada aqui em português e inglês.
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Revolução no formigueiro
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Maurício Veneza
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: sociedade
Assuntos: animais; cidadania; 
comportamento; solidariedade.

Em um formigueiro cheio de regras e onde 
todos trabalham duro vive Sofia, uma for-
miguinha curiosa que quer descobrir como 
é o mundo. No entanto, as regras do for-
migueiro não permitem que ela faça isso, e 
então ela passa a questionar: Qual é o sen-
tido de levar uma vida sem conhecimento 
e diversão? Com isso, Sofia irá propor mu-
danças, mas a rainha do formigueiro não 
gosta nada da ideia...

O mistério da bola  
de espinhos
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: julgamento.
Assuntos: animais; comportamento; 
inclusão; família; sentimentos; preconceito.

Mesmo sendo apenas um filhote, o coelhi-
nho Tongo já se mostra bastante esperto 
e corajoso. Quando surge um perigo ron-
dando a toca da família, ele se oferece para 
tentar solucionar o mistério. Como o coe-
lhinho se sairá nessa missão? Nesta histó-
ria, o leitor descobre que nem sempre fa-
zemos um julgamento correto dos outros 
e que, ao agirmos sem preconceito, pode-
mos fazer grandes amigos.

Jeito de ser
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Maurício Veneza
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: ponto de vista.
Assuntos: comportamento; Identidade 
pessoal; preconceito.

Pense em você, em sua personalidade e ca-
racterísticas. Agora, imagine: se você fos-
se um bicho, que bicho seria? Se fosse uma 
planta, qual seria? E se fosse uma casa, que 
tipo de casa seria? O texto de Nye Ribeiro 
trabalha a individualidade e a diversidade, 
com questionamentos que fazem os leitores 
pensarem em si mesmos e nos outros, en-
quanto as divertidas ilustrações de Maurício 
Veneza ajudam a visualizar a diversidade.
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A invasão dos abelhudos
Autor: Rogério Borges
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos específicos: astúcia; violência.
Assuntos: solidariedade

Todos viviam muito bem e tranquilos na 
comunidade no meio da floresta. Um dia, 
porém, um bando de invasores resolve ti-
rar o sossego do lugar. Mas a esperteza de 
um menino ajudará a botar para correr es-
ses intrusos bastante abelhudos.

O menino que tinha  
quase tudo
Autor: Rogério Borges
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos específicos: amizade;  
infância; sociabilidade.
Assunto: família.

Ele tinha um quarto cheinho de brinque-
dos, uma casa grande e repleta de gente 
para servi-lo. Mas faltava algo... Lá fora, o 
dia ensolarado convidava para um passeio, 
e a descoberta de novas amizades dará um 
novo sentido à vida do menino. Neste livro, 
quem cria o texto verbal é o leitor, que es-
creve nas linhas e nos balões, imaginando 
como a história aconteceu e dando mais 
vida à narrativa.

As aventuras do  
Capitão Sardinha
Autor: Rogério Borges
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos específicos: animais; astúcia.
Assunto: aventura.

Explorar o fundo do mar é o destino des-
se simpático capitão. Mas nem tudo é só 
beleza nesse mundo tão desconhecido: as 
profundezas também têm seus perigos. 
Como será que nosso amigo e seu fiel com-
panheiro vão sair dessa aventura?
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Dona Fofoca
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Atitude
Assunto específico: fofoca.
Assuntos: comunicação;  
comportamento; sentimentos.

A fofoca é assim: começa inocente, peque-
na e, quando percebemos, está grande e 
fora de controle. O boato, o disse me disse 
e os mexericos são coisas do dia a dia, mas 
é importante aprender como evitá-los. Por 
meio de um divertido texto e atividades 
instigantes, a autora se direciona às crian-
ças de forma leve e oportuna para falar de 
um tema bastante sério.

A pequena grande viagem
Autor: Rogério Borges
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assunto específico: surpresa.
Assuntos: aventura; ciências.

Um menino e um cientista embarcam em 
uma fascinante viagem por um mundo em 
que tudo é muito, mas muito grande. Mas, 
no caminho desses pequenos grandes 
viajantes, há algo que os faz interromper  
a jornada. O que será?

Manuela
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Atitude
Assunto específico: adoção.
Assuntos: família; preconceito.

Manuela é uma menina que foi adotada 
muito pequena e, aos poucos, foi se dando 
conta de que a cor de sua pele é diferente 
da de seus pais. A partir daí, a autora, de for-
ma poética, levanta questões importantes 
para a família, ressaltando o respeito como 
fundamento essencial dessas relações.
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O bonequinho de massa
Autora: Mary Buarque
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: desobediência.
Assuntos: amadurecimento;  
aventura; comportamento.

A teimosia de Juquinha vai causar gran-
des estragos... Quando a família toda sai 
de casa e o menino fica com a cozinheira, 
ele resolve fazer o seu tão desejado bone-
quinho com a massa dos pastéis do jantar.  
O bonequinho de massa ganha vida e sai 
por aí aprontando muita confusão. Juqui-
nha percebe, então, que sua desobediência 
resultou em um enorme problema. Tudo 
acaba bem, mas Juquinha aprende que de-
sobedecer aos pais não é uma boa ideia.

A gargalhada do jacaré
Autora: Elza César Sallut
Ilustrações: Jótah
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: curiosidade.
Assuntos: alimentação; animais; aventura; 
esportes e jogos; paz.

O macaco Chispa mora em uma pitanguei-
ra na beira do rio e, na margem oposta, 
em cima de uma bananeira, vive Timbó.  
Os dois têm um desejo comum: experi-
mentar as frutas da árvore do outro, po-
rém entre eles... Bem, entre eles há o rio, 
e no rio mora um enorme jacaré, que pa-
rece bravo e assustador. Lições de como 
as diferenças podem aproximar amigos e 
a importância de valorizarmos aquilo que 
temos estão presentes nessa divertida his-
tória de Elza César Sallut.

Teté o anjo amigo
Autora: Maria Lúcia Ribeiro de Andrada
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: anjos.
Assuntos: amizade; aventura; 
comportamento; solidariedade.

Do alto de sua nuvem, Teté, um bondoso 
anjinho, observa as crianças brincando.  
Até o dia em que, mesmo com medo da re-
ação delas, resolve fazer amizade. Ao ficar 
amigo das crianças, Teté ensina a impor-
tância de praticar boas ações e de respeitar 
as diferenças para fazer novas amizades. 
Com essa história, Maria Lúcia Ribeiro de 
Andrada aborda o tema do preconceito e 
da intolerância com as diferenças.
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Quem pegou  
minhas pintas?
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 25 × 21 cm
Páginas: 24
Coleção: Que Animal!
Assunto específico: surpresa.
Assuntos: animais; autoestima;  
meio ambiente; solidariedade.

Uma onça, depois de um sonho terrível, 
acorda com muita sede e vai até a lagoa be-
ber água. Quando vê sua imagem refletida, 
dá um miado assustado. Estava sem suas 
pintas! Mas quem teria interesse em roubá-
-las? Seriam os outros animais pintados da 
floresta? Mas outra grande surpresa aguar-
dará essa onça desconfiada... Nessa diver-
tida narrativa sobre a importância da soli-
dariedade, os pequenos leitores também 
aprenderão que não devemos julgar e tirar 
conclusões precipitadas sobre os outros. 

O coelho e o sapo
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 25 × 21 cm
Páginas: 24
Coleção: Que Animal!
Assunto específico: gratidão.
Assuntos: animais; autoestima; 
preconceito; solidariedade.

Um coelho, que conta muita vantagem, 
não para de atormentar um pobre sapo di-
zendo que tem orelha, rabinho, pelo macio 
e uma cenoura suculenta. O sapo, mesmo 
chateado com essa amolação toda, oferece 
abrigo ao coelho durante uma forte chu-
va. No dia seguinte, nem sinal de gratidão. 
Logo que pode, o coelho começa a ataza-
nar novamente o amigo. Saiba qual a solu-
ção que o sapo encontrou para acabar de 
vez com essa chateação!

O concurso das aves
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 25 × 21 cm
Páginas: 24
Coleção: Que Animal!
Assunto específico: concurso de beleza.
Assuntos: animais; identidade pessoal; 
meio ambiente.

A passarada estava reunida, sem nada pra 
fazer. Para acabar com aquela monotonia, 
o periquito propõe um concurso para ele-
ger a mais bela ave da floresta. Todos topa-
ram, cada um achando que venceria com 
facilidade. O pavão apostando nas cores 
da sua cauda; o urubu, na sua imponência.  
A coruja, até então bem quietinha, propõe 
que quem continuasse se achando o mais 
bonito depois de se olhar na água da lagoa 
ganharia o concurso. Pena que o resultado 
não foi o que as aves esperavam.
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Ninguém é igual  
a ninguém
Autoras: Regina Otero e Regina Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17,5 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Ludo Ludens
Assunto específico: identidade pessoal.
Assuntos: autoestima; comportamento; 
preconceito; solidariedade.

Que ninguém é igual a ninguém todo mun-
do já sabe. A novidade do texto é que ele 
mostra como é gostoso a gente ser o que é, 
sentir o que sente e viver como vive, apesar 
da opinião dos outros. Além disso, o perso-
nagem Tim traz uma proposta lúdica mui-
to especial.

Coração que bate, sente
Autoras: Regina Otero e Regina Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17,5 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Ludo Ludens
Assunto específico: respeito.
Assuntos: comportamento; família.

No dia em que Juliana caiu da bicicleta, 
suas primas falaram de seus tombos e ma-
chucados, mas foi a vovó quem conseguiu 
cuidar dela. O texto mostra que a dor de 
cada um é única e precisa ser respeitada.

Apelido não tem cola
Autoras: Regina Otero e Regina Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17,5 × 24 cm
Páginas: 36
Coleção: Ludo Ludens
Assunto específico: direitos humanos.
Assuntos: amadurecimento; autoestima; 
comportamento; identidade pessoal; 
preconceito.

Os pais de Lívia morreram quando ela ainda 
era pequena, e seus tios acabaram se trans-
formando em seus pais. Isso nunca foi um 
problema, até quando seu avô a chamou 
de netinha ‘torta’. Ela era mesmo torta?  
Nesse livro, o leitor descobrirá que há apeli-
dos que podem magoar e atrapalhar o con-
vívio com os colegas. 
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Uma viagem  
com muitas mães
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Elma
Formato: 22 × 26 cm
Páginas: 24
Coleção: Todo Dia é Dia
Assuntos específicos: cuidado; gratidão.
Assuntos: aventura; ciências;  
meio ambiente.

Ao cair de uma árvore, uma semente co-
meça a percorrer o caminho da vida e é 
levada por diversas “mães”, como a mãe-
-árvore, a mãe-ventania, a correnteza, a 
chuva, a noite, a mãe-terra – todas se unin-
do e formando a grande mãe natureza.  
É um livro que desperta nas crianças a im-
portância do amor, do cuidado e da grati-
dão pelas pessoas que passam pela nossa 
vida, ensinando coisas belas e nos ajudan-
do a florescer.

Você pode escolher
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 17,5 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Ludo Ludens
Assunto específico: inteligência emocional.
Assuntos: identidade pessoal; 
sentimentos; solidariedade.

Por meio da história do personagem Tim, 
o livro leva a criança a fazer uma viagem 
pelos seus sentimentos e a desenvolver 
uma reflexão sobre como usar a inteligên-
cia emocional diante dos fatos do dia a dia.

Desenho de infância
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Jótah
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos específicos: crianças de rua; 
direitos humanos; injustiça social.
Assuntos: sentimentos; solidariedade.

Uma história de trânsito que poderia pas-
sar despercebida como tantas outras.  
Porém, nela, Jonas Ribeiro nos leva além.  
O desenho que o menino faz enquanto es-
pera que o tráfego flua é o desejo da criança 
de rua, que, ao recebê-lo como presente, re-
adquire o brilho nos olhos e fica – simples-
mente – feliz. Solidariedade no cotidiano.
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Brincando nas nuvens
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: André Neves
Formato: 22 × 26 cm
Páginas: 24
Coleção: Todo Dia é Dia
Assuntos específicos: brincadeiras; 
descoberta; imaginação.
Assuntos: aventura; ciências;  
identidade pessoal.

Enquanto as nuvens se divertem no céu 
formando coisas que veem, uma turma de 
crianças também brinca de descobrir o que 
aquelas nuvens estão “desenhando”. A his-
tória acontece em dois cenários diferentes. 
No céu, as nuvens brincam de “abracada-
bra”. Na terra, as crianças observam os for-
matos das nuvens e viajam na imaginação. 
A leitura do livro favorece o resgate da brin-
cadeira espontânea e criativa, o contato 
com a natureza e o prazer da descoberta.

Selecionado para o PNLD 2013 
Obras complementares

Com jeito de pai
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Rosinha Campos
Formato: 22 × 26 cm
Páginas: 24
Coleção: Todo Dia é Dia
Assunto específico: relacionamento entre 
pai e filho.
Assuntos: família; identidade pessoal.

Um menino conta como é seu pai, fala de 
suas atitudes, que ele é um ser comum, 
com raivas, doçuras e carinhos. Um pai 
que sabe educar e ser gentil. Ele é o “Pai de 
Todos”: da Luiza, do Júnior, da tia Lurdes,  
do Tonhão... A cada dia Dudu vê seu pai de 
um jeito diferente. A ilustradora mostra 
essas relações de diferença nos brinquedos 
do menino. E o abraço final é do próprio 
pai. E, na história, brincar, ser herói, amar, 
ficar bravo, errar e acertar faz parte do jeito 
de ser de um pai de verdade.

O livro encantado
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Alessandra Tozi
Formato: 22 × 26 cm
Páginas: 24
Coleção: Todo Dia é Dia
Assuntos específicos: descoberta; leitura.
Assuntos: comunicação; língua 
portuguesa; tempo.

Este livro faz um delicioso passeio pelo 
universo da leitura, suas descobertas, seus 
mistérios e o prazer do mergulho individu-
al nessa prática. Uma menina conta seu 
processo de encantamento e fascínio ao 
entrar cada vez mais fundo numa histó-
ria de seu livro encantado. Assim, tem-se 
uma imersão no universo poético, cheio de 
palavras que vão e vêm, brincando com o 
tempo, com as imagens, a leitura e o prazer 
da descoberta.
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Fazenda ponto com
Autor: Jótah
Ilustrações: do autor
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: carta enigmática; 
onomatopeia; globalização.
Assuntos: animais; comunicação.

O livro, estruturado na forma de uma carta 
enigmática, é um convite para uma grande 
festa organizada em uma fazenda, conec-
tada em várias partes do mundo pela in-
ternet. Os animais se organizam enviando 
os convites por meio de e-mails e do MSN. 
O aniversariante é o fazendeiro, que nem 
imagina a surpresa que está sendo prepa-
rada. Da vaca suíça ao canguru australiano, 
vão chegar muitos animais para celebrar a 
tão aguardada festa. 

A grande campeã
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Fabiana Salomão
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Assunto específico: amizade.
Assuntos: comportamento; competição; 
respeito; amadurecimento.

Lelê está pronta e muito ansiosa para com-
petir na Olimpíada de Voos Acrobáticos 
da Escola Gaivotas. Ela quer ganhar o prê-
mio a todo custo, ser a melhor das Gaivo-
tas, mas o que ela não sabe é que ganhará 
outro prêmio muito mais importante que 
a sua vitória na competição: a amizade. 
O livro vem com um CD com músicas que 
animam e complementam ainda mais essa 
história de amor ao próximo.

O livro do palavrão
Autora: Selma Maria
Ilustrações: da autora
Formato: 25 × 21,5 cm
Páginas: 24
Assunto específico: língua portuguesa.
Assuntos: infância; comportamento; 
humor; aumentativo; diminutivo.

Você sabe o que é um palavrão? Joãozinho, 
personagem desse livro, acha que sabe a 
resposta, e seus “palavrões” vão causar 
grandes confusões e situações inusitadas. 
Até o nome de sua irmã o menino mudou 
para um palavrão, e seus pais não gostam 
nada-nada desse seu jeito de dizer as coisas. 
João mistura tudo e, na verdade, confunde 
os aumentativos e diminutivos nessa diver-
tida brincadeira com a língua portuguesa.
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O jacarezinho egoísta
Autor: Chlóris Arruda de Araújo
Ilustrações: Gaiola
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: animais; 
solidariedade.
Assuntos: conflitos; cooperação.

Numa lagoa muito limpa e bonita morava 
um jacaré que só queria saber dele mesmo 
e não deixava ninguém aproveitar as delí-
cias da lagoa, nem mesmo beber água. Eis 
que um dia Dona Pata precisa da água... e o 
conflito começa. O texto trata da capacida-
de de compartilhar e muito mais!

Criança poeta - quadras, 
cordéis e limeriques
Autor: César Obeid
Ilustrações: Mario Bag, Ana Terra  
e Sônia Horn
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: poesia; brincadeiras.
Assuntos: infância; família;  
meio ambiente.

Por meio de quadras, cordéis e limeriques, 
a obra Criança poeta nos apresenta si-
tuações variadas, como a escolha de um 
nome, a tia que vai ao cinema com o na-
morado, a saudade de um amor que está 
longe, as brincadeiras de um pai com seu 
filho, entre tantas outras situações com 
as quais o pequeno leitor, com certeza, vai 
se identificar. Ilustrado por três diferentes 
ilustradores, o livro é um convite ao mundo 
mágico das rimas.

Meu primeiro livro
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Victor Tavares
Formato: 25 × 20,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: ponto de vista; 
literatura.
Assuntos: cidadania; família;  
língua portuguesa.

A mãe de João resolve levá-lo a uma livra-
ria para comprar seu primeiro livro. João se 
encanta com todo tipo de obra: desde as 
que falam de animais, de seres mitológi-
cos, até clássicos como Chapeuzinho Ver-
melho; livros musicais, de pano... Qual de-
les o atrairá? Espécie de parábola que narra 
o despertar do gosto pela leitura, Meu pri-
meiro livro não só estimula a criança a ler 
como também a descobrir qual é a leitura 
que toca mais de perto seu universo pesso-
al e afetivo.
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O menino que queria...
Autores: Bruna Renata Cantele  
e Daniel Ricardo Billerbeck Nery
Ilustrações: Angela Cantele Leonardi
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: direitos humanos; 
imaginação.
Assunto: cidadania.

O menino que queria… percorre o maravi-
lhoso mundo da imaginação e desvenda 
as mais belas fantasias de Augusto, uma 
criança que vive pedindo aos pais coisas 
que só existem na sua cabeça, como uma 
fatia de Lua frita com manteiga, um sorve-
te de morango com geleia de leão. Assim, 
ele inventa situações e cria personagens 
com os quais brinca e se diverte. O livro 
ainda traz dois dos dez artigos da Declara-
ção Universal dos Direitos da Criança, esta-
belecendo a ponte entre a imaginação – o 
universo lúdico – e os direitos básicos que 
a criança tem e que os adultos devem sem-
pre respeitar!

Enrolando novelo de lã
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Taline Schubach
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 24
Assunto específico: animais.
Assuntos: fantasia; poesia; linguagem.

Enrolando e desenrolando novelos de lã 
de várias cores, o simpático gato Oliver sai 
pelo seu mundo separando e juntando pa-
lavras, brincadeiras e sonhos. Neste livro, 
a autora apresenta, por meio da poesia, 
uma história divertida que irá encantar os 
pequenos, pois trabalha a linguagem de 
modo criativo, além de ser permeada de 
coloridas e alegres imagens. 

Folclorices de brincar
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Imagens: Ivan Cruz
Formato: 23,5 × 21 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: artes plásticas; 
poesia.
Assuntos: artes; infância; esportes e jogos; 
folclore.

As brincadeiras que fizeram parte de mui-
tas infâncias são tão importantes e sim-
bolizam tão fortemente nossa cultura que 
já são consideradas parte indissociável de 
nosso folclore. Amarelinha, pião, pular cor-
da e tantas outras são o mote para a arte 
visual de Ivan Cruz, que, por sua vez, inspi-
rou as autoras Mércia Leitão e Neide Duar-
te a usarem a arte poética para traduzir em 
palavras essas nossas folclorices de brin-
car. Um livro sensível e divertido que alia 
texto e imagem na valorização do nosso 
mais autêntico folclore. 
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Enquanto você não chega
Autor: Luís Dill
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 21,5 × 26 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: crianças; 
expectativa e preparativos; novo irmão; 
parentes.
Assuntos: família; infância; sentimentos.

A chegada de um bebê na família é sem-
pre muito especial, cheia de preparativos 
e expectativas. É nesse ambiente que um 
garoto arranja uma maneira especial de 
apresentar os parentes ao irmão que está 
para nascer. De maneira delicada, o autor 
aborda as relações familiares, o universo 
infantil e mostra como é gostoso ganhar 
um irmãozinho.
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Os piolhos  
da princesa
Autora: Rosinha
Ilustrações: da autora
Formato: 24 × 24 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: comportamento; 
sociabilidade.
Assuntos: infância; egoísmo; criatividade; 
individualismo e consumismo.

A vida de uma princesa não é nada fácil, pois é 
cheia de regras e poucos amigos. Ao tentar mudar 
sua rotina, a pequena e solitária princesa deste li-
vro encontra uma forma muito inusitada de se di-
vertir: ter piolhos. Mas eles não são nada agradá-
veis, como disseram a rainha e o rei. Para atender 
às exigências de sua alteza, mandar fabricar pio-
lhos de ouro parece perfeito! Por meio de uma lin-
guagem simbólica, complementada pelas belas e 
coloridas ilustrações da autora, essa divertida his-
tória leva os leitores a uma reflexão sobre criati-
vidade, individualismo e consumismo, convivência 
em grupo e amizade.

LANÇAMENTO
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Superligado
Autoras: Cassiana Pizaia, Rima Awada  
e Rosi Vilas Boas
Ilustrações: Thiago Lopes
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças na Rede 
Assunto específico: exageros no uso  
das tecnologias.
Assuntos: comunicação; fantasia; internet; 
comportamento; sociabilidade. 

Pedro vive ligado em video game, computador, ce-
lular, televisão, mas desligado das pessoas e do 
mundo a sua volta. De tanto estar sempre envol-
vido com jogos eletrônicos, nem notou quando 
começou a perder as situações simples e impor-
tantes do dia a dia, como o jogo de bola na escola, 
a piada do tio, a fotografia de família etc. Quan-
do percebeu, parecia ser tarde demais... Esse livro 
aborda os exageros no uso das tecnologias e a im-
portância de se estabelecer limites para que a saú-
de, o comportamento e o relacionamento familiar 
e social não sejam prejudicados.
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Palavras que voam
Autoras: Cassiana Pizaia, Rima Awada  
e Rosi Vilas Boas
Ilustrações: Thiago Lopes
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças na Rede 
Assunto específico: cyberbullying.
Assuntos: comportamento; conflito; autoestima; 
internet; sociabilidade; amizade; respeito.

Bruna é aluna nova na escola e ainda não conhe-
ce ninguém, mas todo mundo a reconhece. É que 
seus cabelos chamaram a atenção da turma, que só 
fala do quanto ela é esquisita. Não demorou muito 
para os comentários maldosos vazarem pela inter-
net. Agora é impossível apagá-los, até mesmo do 
coração ferido dela. Bruna precisa de ajuda, mas ela 
se fechou para todos. Então, como ajudá-la? Com 
esse enredo, as autoras encontraram um jeito sutil 
de abordar o cyberbullying e chamar a atenção dos 
pais para esse tipo de situação.

LANÇAMENTO
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Poesias para a paz
Autores: César Obeid e Jonas Ribeiro
Ilustrações: Vanina Starkoff
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assunto específico: paz.
Assuntos: poesia; tolerância; diálogo;  
diversidade cultural.

A paz, um tema caro à humanidade, virou poesia 
nas mãos criativas dos escritores César Obeid e  
Jonas Ribeiro. Com ritmo e rimas, a dupla fez poe-
mas para que as crianças se divertissem e pudes-
sem refletir sobre respeito, solidariedade e diálogo; 
frutos cotidianos da paz. Essa é a terceira produ-
ção conjunta desses autores, que já lançaram pela  
Editora do Brasil os títulos A escada transparente e 
O menino de muitas caras. As ilustrações da argen-
tina Vanina Starkoff complementam o texto, tra-
zendo muitas cores, leveza e detalhes que transmi-
tem uma sensação de paz verdadeira. 

LANÇAMENTO
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Jogando limpo
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Saúde
Assunto específico: higiene.
Assuntos: ciências; comportamento; 
saúde.

Zé Descalço era um menino que vivia doen- 
te e sem ânimo para brincar. Preocupada, 
sua mãe o aconselhava sobre a higiene, 
mas ele não ouvia. Até que uma conversa 
com um médico o fez perceber que eram 
os seus hábitos que não permitiam que ele 
se divertisse tanto quanto os outros meni-
nos da rua. 

Criança sorridente,  
feliz e contente
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Saúde
Assunto específico: saúde bucal.
Assuntos: ciências; saúde bucal.

Quando Bruna soube que sua amiga Júlia 
havia colocado aparelho ortodôntico, cor-
reu para contar a novidade para a mãe, 
cheia de vontade de usar um também. Mas 
depois de uma boa explicação sobre a saú-
de bucal, Bruna entenderá que aparelho 
não é uma questão de aparência. 

Na floresta dos  
cinco sentidos
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Saúde
Assunto específico: cinco sentidos.
Assuntos: ciências; meio ambiente; 
animais; saúde; sentidos.

Neste ano, os bichos da floresta discutirão 
sobre os cinco sentidos durante a reunião 
anual. A tarde estava propícia e todos es-
tavam preparados. Mas quais serão os ani-
mais que poderão exemplificar perfeita-
mente o tato, o olfato, a audição, o paladar 
e a visão? Nessa obra de Leonardo Mendes 
Cardoso, a plateia vai se surpreender com 
os animais escolhidos e ficarão espantados 
com um exemplo em especial. Qual será?



52

Co
le

çã
o 

Sa
úd

e 
• 

H
oj

e 
Te

m
 H

is
tó

ri
a!

3O
 a

n
o

O melhor da festa
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Bruna Assis Brasil
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Hoje Tem História!
Assunto específico: conto cumulativo.
Assuntos: comportamento; animais; conto 
cumulativo; festa, amizade.

Nesse conto acumulativo, criativo e dife-
rente, o frade de boina preta e bengala tor-
ta vai atrás do gato de unhas compridas, 
que correu atrás do rato de pelo cinzento 
que entrou na igreja onde aconteceria um 
casamento... O que eles têm em comum? 
Ora, ora... todos só querem aproveitar o 
melhor da festa! Um livro inteligente e di-
vertido para você que é fã de uma história 
bem contada.

Planeta Terra: nossa casa!
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Paulo Borges
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 40
Coleção: Saúde
Assuntos específicos: planeta Terra; 
preservação.
Assuntos: cidadania; ciências; consumo; 
cotidiano; geografia e história; meio 
ambiente; saúde.

Ressaltando a importância da preservação 
do meio ambiente, esse livro mostra ao lei-
tor a importância de cuidarmos sempre de 
nossa maior casa: a Terra. Devemos estar 
atentos ao lixo acumulado nas grandes ci-
dades, à qualidade do ar que respiramos e 
da água que consumimos, sem desperdício.

Água, fonte da vida
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: Paulo Borges
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 40
Coleção: Saúde
Assuntos específicos: água; preservação.
Assuntos: cidadania; Ciências; consumo; 
cotidiano; meio ambiente; saúde.

A água como fonte permanente da vida e 
da sobrevivência do ser humano. Essa é a 
questão central tratada pelo livro, que de-
monstra o quanto necessitamos desse ele-
mento da Natureza e o quão é importante 
sua preservação para manutenção da vida 
na Terra. Como fazê-la? Esta é a grande re-
flexão que o livro provoca.
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Cada bicho em seu lugar
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Romont Willy
Formato: 23 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Retratos da Imaginação
Assuntos específicos: comportamento; 
família.
Assuntos: amadurecimento;  
preconceito; saúde.

A família dos porcos era um exemplo de 
educação, higiene e limpeza. A família dos 
humanos, por sua vez, nem tanto. A casa 
da fazenda era uma bagunça só, faltava 
comida, o mato crescia sem parar e nada 
estava no devido lugar. O chiqueiro, ao 
contrário, era o símbolo da organização e 
do asseio. E de como as aparências enga-
nam! A família de porcos vai ter muito a 
ensinar a esses humanos porcalhões.

Uma ilha a mil  
milhas daqui
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Victor Tavares 
Formato: 23 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Retratos da Imaginação
Assunto específico: tecnologia; 
computador; avós.
Assuntos: comportamento; família; 
sentimentos; identidade pessoal.

Marcelo é um menino que adora receber 
carinho de seus avós e de ouvir as histórias 
da família contadas por eles. Mas, um dia, 
ao ganhar de presente um computador 
portátil, viaja para uma ilha muito distan-
te. Durante essa viagem, Marcelo começa 
a perceber que lhe falta algo. Será que o 
garoto conseguirá retornar para casa e en-
contrar aquilo de que sente saudade?

Os bolos gigantes
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Meri
Formato: 23 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Retratos da Imaginação
Assunto específico: bolos.
Assuntos: alimentação; família; 
sentimentos; solidariedade.

Era uma vez uma família que fazia bolos gi-
gantes para ajudar as pessoas. Todos par-
ticipavam. Crianças e adultos contribuíam 
para aquele gesto bonito, que, mais do que 
alimentar, proporcionava alegria para mui-
tas pessoas. A família boleira assim, através 
das gerações, praticava o bem, mas guarda-
va para si esse doce e mágico segredo.
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Os porquês do coração
Autores: Conceil Corrêa da Silva  
e Nye Ribeiro Silva
Ilustrações: Eduardo Albini
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Viagens do Coração
Assunto específico: curiosidade.
Assuntos: animais; morte e perda; 
sentimentos.

Mabel vivia fazendo perguntas, desde a 
hora que acordava até a hora de dormir. 
Sua curiosidade não tinha limites. Como 
presente de aniversário, ela ganha um lin-
do peixinho, que se torna seu melhor ami-
go, a ponto de saber o segredo mais precio-
so de Mabel. Um dia, porém, a menina se 
espanta ao perceber que perdeu seu amigo 
para sempre. Depois de viver uma bonita 
amizade, ela também irá aprender a supe-
rar a dor da perda.

A cidade que  
mudou de nome
Autores: Conceil Corrêa da Silva 
e Nye Ribeiro Silva
Ilustrações: Fabiana Salomão
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Viagens do Coração
Assuntos específicos: cotidiano;  
mal humor.
Assuntos: amizade; cidadania; 
preconceito; solidariedade.

Na cidade de Trovoada as pessoas mal saíam 
às ruas. Elas não conversavam, nem tinham 
amizades. Quando não estavam trabalhan-
do ou paradas no trânsito caótico, ficavam 
trancadas em casa, emburradas e carrancu-
das. Assim, o Sol, os pássaros e até as flores 
desapareceram da cidade. Mas eis que um 
dia, por causa de uma grande amizade que 
surgiu, as coisas começaram a mudar. Seu 
antigo nome já nem fazia mais sentido. O 
Sol voltou a aparecer, as flores voltaram a se 
abrir e as pessoas perceberam, finalmente, 
que a vida tem de ser vivida plenamente!

A colcha de retalhos
Autores: Conceil Corrêa da Silva 
e Nye Ribeiro Silva
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Viagens do Coração
Assunto específico: saudade.
Assuntos: família; sentimentos; 
solidariedade.

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. 
Além dos bolos e doces deliciosos que pre-
parava, vovó também era uma ótima con-
tadora de histórias. Um belo dia, quando 
o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, 
em meio a retalhos coloridos, desenhados 
e cheios de história, os dois reuniram e cos-
turaram lembranças. A partir desse dia, Fe-
lipe passou a compreender algo até então 
desconhecido: o sentido da saudade.
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Mirradinho
Autores: Conceil Corrêa da Silva 
e Nye Ribeiro Silva
Ilustrações: Thais Linhares
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 24
Coleção: Viagens do Coração
Assunto específico: árvores.
Assuntos: amadurecimento; 
comportamento; identidade pessoal; 
preconceito.

Mirradinho era uma pequena árvore que 
vivia rodeada por outras espécies famo-
sas e imponentes. Isto a incomodava, mas 
a jovem árvore sofria mais por não conhe-
cer suas raízes, família ou origem. Temia 
que esta fosse sua sina. Para sua felicidade,  
a primavera trouxe uma bela supresa que 
transformaria aquela árvore, já não mais 
mirradinha. 

João e o pé de feijão - 
Jack and the Beanstalk
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Victor Tavares
Formato: 30 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: BiClássicos Infantil
Assuntos específicos: fome; magia; perigo; 
pobreza.
Assuntos: solidariedade; fantasia.

João sai para vender uma vaca e volta com 
três feijões mágicos. A mãe briga com o 
menino e atira as sementes pela janela... 
Mal sabiam eles que por causa disso nasce-
ria um enorme pé-de-feijão, que conduziria 
João à casa de um gigante muito rico e mal-
vado. Como termina essa grande aventura? 

João e Maria - 
Hansel and Gretel
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Victor Tavares
Formato: 30 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: BiClássicos Infantil
Assuntos específicos: abandono; perigo.
Assuntos: comportamento; fantasia.

Os irmãos João e Maria são abandonados 
pelo pai e pela madrasta em uma floresta 
cheia de perigos. Lá encontram uma linda 
e convidativa casa, coberta de gostosuras! 
Quem resistiria? A apetitosa casa, porém, é 
uma armadilha da horrível bruxa que adora 
devorar crianças... Como esses dois peque-
nos heróis irão sobreviver à fome da bruxa?
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O papel de todos
Autora: Therezinha Malta 
Ilustrações: Jótah
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 32
Coleção: Gente, Terra e Vice-Versa
Assuntos específicos: papel;  
preservação da natureza.
Assuntos: aventura; meio ambiente.

Em um belo dia o mundo acordou diferen-
te: as pessoas perceberam que os livros já 
não eram mais os mesmos, nem os jornais, 
nem os documentos, até o papel higiênico 
havia mudado. Todos estavam sentindo a 
dificuldade que a falta de papel causava. O 
que teria acontecido? Por meio de versos e 
de personagens de outro planeta, Therezi-
nha Malta nos conta a história da origem 
do papel e mostra como seria difícil a nossa 
vida sem ele, além de destacar sua relação 
com a necessidade de preservar o planeta.

A redoma invisível
Autoras: Therezinha Malta  
e Inhandjara da Silva Yamamura
Ilustrações: Jótah
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 32
Coleção: Gente, Terra e Vice-Versa
Assuntos específicos: fantasia;  
planeta Terra.
Assuntos: amizade; comportamento; 
descobertas; sentimento.

O agente extraterrestre XP1 foi convocado 
para uma nova missão: entender por que 
as pessoas do planeta Terra vivem tão sós, 
isoladas, fechadas em seu mundo. Durante 
a investigação, XP1 descobre que uma re-
doma invisível foi colocada em cada terrá-
queo e, por isso, tem sido tão difícil sentir 
e interagir com o outro. Solução fácil para 
isso não há, mas as crianças da Terra po-
dem ajudar, e muito, a resolver essa triste 
situação. Você já sabe como?

A grande assembleia
Autoras: Therezinha Malta  
e Inhandjara da Silva Yamamura
Ilustrações: Jótah
Formato: 21 × 28 cm
Páginas: 32
Coleção: Gente, Terra e Vice-Versa
Assunto específico: fantasia;  
planeta Terra.
Assuntos: aventura; cidadania; Ciências; 
consumo; Geografia e história; meio 
ambiente; saúde.

A situação está insustentável na Terra. Nos-
so planeta anda cheio de lixo, poluição, su-
jeira... As pessoas não sabem mais o que fa-
zer. Mas ainda é tempo de reagir, e a ajuda 
vem do espaço sideral. O agente Lix-2 vai 
aconselhar os seres humanos e tentar cons-
cientizá-los para a importância da preser-
vação do planeta por meio da reciclagem e 
do consumo responsável.
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As brincotecas
Autora: Naava Bassi
Ilustrações: Avelino Guedes
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Brincando com a Leitura
Assunto específico: desigualdade social; 
trabalho infantil.
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
cidadania; consumo; inclusão; identidade 
pessoal; solidariedade.

Um país em forma de triângulo não pode 
ser justo para ninguém. Assim, quando 
crianças que moram no topo do triângulo 
ficam sabendo que as crianças que vivem 
na base não têm tempo para brincar, por-
que precisam trabalhar, resolvem modifi-
car essa situação. Com a participação de 
todos, o triângulo nunca mais será o mes-
mo. A autora, Naava Bassi, faz uma crítica 
ao consumo excessivo e às enormes desi-
gualdades sociais.

Um nome de cabrito
Autora: Regina Vieira
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: nomes;  
ponto de vista.
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
animais; aventura; sentimentos.

O cabritinho nasceu, mas, por ter uma cor 
um tanto indefinida, sua mãe não soube 
que nome lhe dar. Insatisfeito, ele resol-
ve sair pelo mundo à procura de um nome 
que lhe sirva. Em sua caminhada, ouve vá-
rias sugestões e entende que esta é uma 
missão não muito fácil. Nesta divertida e 
inteligente história, descobrimos que a 
busca por algo pode estar muito mais lon-
ge ou bem mais perto do que imaginamos: 
Depende de como encaramos a vida.

A brisa e a flor
Autora: Iza Ramos de Azevedo Souza
Ilustrações: Brambilla
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: flores;  
realidade; sonho.
Assuntos: amadurecimento;  
meio ambiente; sentimentos.

Descontente por ter de ficar presa ao chão 
por toda sua vida, uma florzinha segue os 
conselhos do Girassol e pede à Fada Prima-
vera que a ajude a se transformar numa 
flor voadora. A florzinha terá de passar por 
muitas dificuldades para conseguir aquilo 
que deseja; será que ela terá forças para re-
sistir aos desafios? Este livro mostra como 
a confiança e a perseverança podem aju-
dar a transformar nossos maiores sonhos 
em realidade.
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Tubarão toca tuba?
Autores: Renata Bueno e Sinval Medina
Ilustrações: dos autores
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Não É a Mesma Coisa?
Assunto específico: composição  
de palavras.
Assuntos: língua portuguesa.

Você já parou para pensar que um soldado 
tem um sol e um dado? E que no tubarão 
podemos ver uma tuba e um barão? Pois é, 
algumas palavras “guardam” outras, e brin-
car com isso é muito divertido! De manei-
ra lúdica, os livros da coleção Não É a Mes-
ma Coisa? mostram, em breves poemas, 
como pode ser interessante brincar com a 
ordem das palavras e com os diferentes sig-
nificados que elas podem ter mesmo sendo 
iguais, estimulando os leitores a continuar 
a brincadeira, promovendo uma divertida 
reflexão sobre a língua portuguesa. 

Cachorro tem dia de cão?
Autores: Renata Bueno e Sinval Medina
Ilustrações: dos autores
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Não É a Mesma Coisa?
Assunto específico: inversão de locuções.
Assunto: língua portuguesa.

Ninguém gosta quando tem uma mosca 
na sopa, mas como a mosca se sente quan-
do tem sopa nela? Todo mundo conhece 
leite de vaca, mas como será uma vaca de 
leite? De maneira lúdica, os livros da cole-
ção Não É a Mesma Coisa? mostram, em 
breves poemas, como pode ser interessan-
te brincar com a ordem das palavras e com 
os diferentes significados que elas podem 
ter mesmo sendo iguais, estimulando os 
leitores a continuar a brincadeira, promo-
vendo uma divertida reflexão sobre a lín-
gua portuguesa. 

Manga madura não  
se costura?
Autores: Renata Bueno e Sinval Medina
Ilustrações: dos autores
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Não É a Mesma Coisa?
Assunto específico: polissemia.
Assuntos: língua portuguesa.

A manga docinha da mangueira é uma de-
lícia, mas dá para comer manga de camisa 
também? Aquele macaco do zoológico é o 
mesmo que usamos para trocar o pneu do 
carro? Algumas palavras têm mais de um 
significado apesar de serem iguais, mas 
confundi-las pode ser muito engraçado... 
De maneira lúdica, os livros da coleção Não 
é a Mesma Coisa? mostram, em breves poe- 
mas, como pode ser interessante brincar 
com a ordem das palavras e com os diferen-
tes significados que elas podem ter mesmo 
sendo iguais, estimulando os leitores a con-
tinuar a brincadeira, promovendo uma di-
vertida reflexão sobre a língua portuguesa. 
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No tempo dos  
meus bisavós
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: memória.
Assuntos: família; geografia e história; 
identidade pessoal; tempo.

Se antigamente não havia forno micro-on-
das, máquina fotográfica digital, tocador de 
MP3 e outras coisas que temos atualmente, 
como as pessoas viviam? Saber como era a 
vida antes é sempre muito interessante e 
nos ajuda a entender como as coisas evo-
luíram até se tornarem o que são hoje. Com 
um texto bem humorado e divertidas ilus-
trações, Nye Ribeiro nos convida a dar uma 
espiada no passado e descobrir como era o 
dia a dia dos nossos antepassados.

Seu Gentil
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Coleção: Atitude
Assunto específico: gentileza.
Assuntos: cidadania; comportamento; 
preconceito.

Quem nunca acordou de mau humor e dei-
xou de ser gentil com as pessoas levante a 
mão! Esta é a história de Ana Raquel, uma 
menina que num dia “daqueles” se esque-
ce do bom humor e da educação. A narrati-
va mostra como enfrentar problemas cul-
tivando um dos nossos maiores tesouros: 
a boa e velha gentileza. Com atividades re-
lacionadas ao tema, o livro aborda valores 
importantes para a formação das crianças.

A lição de casa
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 32
Coleção: Convívio Social e Ética
Assunto específico: valores.
Assuntos: amadurecimento; escola;  
língua portuguesa.

Carol gosta muito das aulas da professora 
Regina, especialmente daquelas em que 
todos aprendem brincando. A professora 
faz, de vez em quando, umas brincadeiras 
divertidas com o dicionário. Um dia, os alu-
nos se deparam com uma palavra aparen-
temente simples, mas rica em significados: 
valor. A lição de casa é obter mais informa-
ções sobre ela. A partir daí, o livro mostra 
a importância dessa palavra em nosso dia 
a dia.
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A velhinha e o porco
Autora: Rosinha
Ilustrações: Ilustrações da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 32
Coleção: Akpalô – Cultura Popular
Assuntos específicos: amizade; conto 
acumulativo; oralidade; solidariedade.
Assuntos: animais; cultura popular; 
folclore; sentimentos.

Uma velhinha se sente muito só e, por isso, 
compra um lindo porquinho para lhe fa-
zer companhia. No entanto, no caminho 
para casa, o animal se recusa a atravessar 
a ponte. A velhinha, então, pede ajuda ao 
cachorro, ao fogo, à água e a vários outros 
personagens... Esse conto acumulativo, ba-
seado na história inglesa The old woman 
and her pig, divertirá a todos com seus per-
sonagens inusitados e com o mistério que 
se intensifica a cada novo fato: Será que 
a velhinha conseguirá levar o porquinho 
para casa?

 Selecionado para o PNBE 2014

Para sempre... criança
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Paulo Arthur
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: necessidades especiais.
Assuntos: inclusão; preconceito; 
solidariedade.
Acompanha CD

Crianças vão à igreja com seus pais e ficam 
em uma sala, onde rezam e aprendem coi-
sas sobre a Bíblia. Marcos, um menino dife-
rente, também frequenta esta sala, onde al-
gumas crianças riem de tudo que ele faz. No 
entanto, Bruno e alguns colegas se tornam 
amigos de Marcos, pois conseguem enten-
der melhor as dificuldades dele, que age 
como se ainda fosse uma criança pequena. 
Assim, todos percebem que o preconceito é 
prejudicial por afastar as pessoas especiais 
da nossa convivência.

Mingau e o pinheiro torto
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Sabrina Eras
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: necessidades especiais.
Assuntos: animais; comportamento; 
inclusão; preconceito.
Acompanha CD

Marcelo é um garoto com deficiência au-
ditiva e Mingau, seu fiel amigo, um gato 
com três patas. O menino e o gato não têm 
dúvida sobre qual árvore de Natal escolher 
para este ano: o pinheiro um pouco torto. 
Afinal de contas, ele é diferente, só isso! Vi-
vendo aventuras que nem imaginavam ser 
capazes, os dois mostram que suas carac-
terísticas não são limitações, apenas pe-
quenas diferenças que, em vez de negadas, 
devem ser valorizadas.
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A sementinha bailarina
Autora: Iza Ramos de Azevedo Souza
Ilustrações: Gaiola
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: sementes; 
sobrevivência.
Assuntos: ciências; comportamento; 
sentimentos.

As sementinhas estavam esperando pelo 
vento, que as levaria ao chão para germinar. 
No entanto, o destino delas, antes tão pre-
visível, muda completamente. Agora elas 
precisam lutar pela própria sobrevivência. 
Mas como conseguiriam? Neste livro, os 
pequenos leitores aprenderão os diversos 
estágios de desenvolvimento de uma plan-
ta e as condições necessárias para haver a 
germinação de uma semente. Narrando a 
história em primeira pessoa, a sementinha 
seguirá bailando para explicar de modo 
bastante lúdico e sensível a importância da 
preservação do meio ambiente.

Lápis de cor
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Assunto específico: cores.
Assuntos: artes; fantasia; infância; 
memória; poesia.

A caixa de lápis de cor permite criar um 
mundo colorido e cheio de poesia. Ela traz 
boas recordações e faz pensar sobre as infi-
nitas possibilidades no mundo do desenho 
e das cores. A autora, Regina Rennó, traz 
esta história, que instiga a reflexão sobre 
como a poesia das cores faz parte da nossa 
memória e da nossa vida.

Ri melhor quem ri...  
no fim!
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Pierre Trabbold
Formato: 25 × 21 cm
Páginas: 24
Coleção: Que Animal!
Assunto específico: aprendizado.
Assuntos: animais; autoestima; 
comportamento; preconceito; 
solidariedade.

Quando uma anta resolve dar aulas sobre 
a floresta, a maioria dos animais acha en-
graçado e caçoam muito dela e de seus alu-
nos: um burro, um jumento e um cavalo. 
Na prática, a importância do aprendizado 
é comprovada e os demais animais perce-
bem o erro cometido, matriculando seus fi-
lhotes nas aulas da anta.
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O menino que tinha  
rabo de cachorro
Autor: Maurício Veneza
Ilustrações: Michele Iacocca
Formato: 23 × 20 cm
Páginas: 32
Assunto específico: inclusão.
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
autoestima; preconceito; solidariedade.

Tuca tem um rabo de cachorro e narra o 
que essa condição singular lhe proporcio-
nou: tanto os cães quanto os meninos es-
tranham-no, já que acham que ele não é 
nem uma coisa nem outra. No início, as 
pessoas o discriminam, mas depois perce-
bem que mesmo sendo diferente ele é um 
ótimo amigo, sempre disposto a ajudar a 
todos quando necessário. Um final surpre-
endente complementa esta história.

Pretinho,  
meu boneco querido
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 40
Assunto específico: bonecos.
Assuntos: diferenças; música; preconceito; 
sentimentos.
Acompanha CD

Tudo começou no aniversário de 8 anos de 
Nininha, quando ganhou de presente um 
boneco negro como ela. Logo que chega, 
Pretinho tem de lidar com o ciúme e, prin-
cipalmente, com o preconceito dos demais 
bonecos, que não o aceitam só pelo fato de 
ele ser negro. Mas essa discriminação pode 
gerar sérias consequências... Com novo 
projeto gráfico e novas ilustrações, essa co-
movente história de Maria Cristina Furtado 
ajuda a discutir o preconceito racial e faz 
refletir sobre todas as formas de discrimi-
nação, mostrando como são infundadas.

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2009
Selecionado para o PNLD 2013 
Obras complementares

A fábrica mágica
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Cláudio Martins
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 40
Assunto específico: palavras mágicas.
Assuntos: cidadania; inclusão; 
comportamento; fadas e bruxas; fantasia; 
música; preconceito.
Acompanha CD

A Fábrica Mágica faz brinquedos mais do 
que especiais: acionados por magia, eles fa-
lam e interagem com as crianças que os ga-
nham. Certo dia, um grande incidente ocor-
reu na fábrica: os brinquedos ficaram com 
algumas deficiências. Mas isso não significa 
que eles não possam ser amados e ser tão 
mágicos como os outros. Acompanhado de 
um CD com músicas que ajudam a contar a 
história, o livro fala sobre inclusão e mostra 
como as diferenças, quando somadas, são 
partes fundamentais da vida.
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Sou do contra!
Autora: Tatiana Belinky
Ilustrações: Mariana Massarani
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Assunto específico: opostos.
Assuntos: cidadania; comportamento; 
solidariedade.

Este livro descreve de forma muito diver-
tida e irreverente alguns comportamen-
tos das crianças. Por meio de pequenas 
quadras poéticas, Tatiana Belinky conta a 
história de um menino que sempre faz o 
oposto de tudo o que manda a boa educa-
ção e parece orgulhar-se disso. Num texto 
muito divertido, a autora ironiza o perso-
nagem, mostrando que alguns comporta-
mentos não são nada legais.

Valter Valente  
e Pedro Preguiça
Autora: Tânia Alexandre Martinelli
Ilustrações: Fábio Sgroi
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Assunto específico: brigas; preguiça.
Assuntos: amizade; comportamento; 
inclusão; solidariedade.

O valentão da rua está disposto a arranjar 
mais uma briga. O preguiçoso, por sua vez, 
não quer ter muito trabalho com nada. Val-
ter Valente e Pedro Preguiça se encontram 
e a confusão está pronta pra começar. Com 
um texto divertido e inteligente, Tânia Ale-
xandre Martinelli conta a história desses 
dois meninos e de como pessoas aparen-
temente tão diferentes podem, no fim das 
contas, ter muita coisa em comum.

O dia em que uma  
cidade se desarmou
Autora: May Christina Cunha de Paiva
Ilustrações: Marcos Guilherme
Formato: 24 × 17 cm
Páginas: 24
Assunto específico: ideal.
Assuntos: aventura; cidadania; 
solidariedade; violência.

João brincava com seus amigos, todos re-
pletos de imaginação. Certo dia percebeu 
que as brincadeiras eram agressivas e vio-
lentas; soldadinho pra lá, tanque e guerras 
pra cá... Foi então que propôs a todos que 
trocassem seus brinquedos para constru-
írem novas brincadeiras e fazer da cidade 
da imaginação um lugar divertido e seguro. 
Quem sabe assim a cidade em que vive não 
se tornaria igual à cidade em que brinca?
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Cheiro de mato
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Assunto específico: férias; viagem.
Assuntos: amadurecimento; animais.

A tranquilidade e a simplicidade da vida ru-
ral são celebradas por esta história, conta-
da em versos e ricamente ilustrada pelas 
belas paisagens do campo. Uma viagem de 
férias de uma família, aparentemente vin-
da da cidade, fica mais interessante com 
as descobertas de que o cheiro do bolo de 
fubá, da pamonha e do mato é muito bom. 
Esta é uma história para enaltecer os há-
bitos simples e lembrar que preservar este 
ambiente é essencial.

E algo aconteceu  
naquele dia...
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Lúcia Brandão
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: ética; gentileza; 
honestidade; superação.
Assuntos: amizade; solidariedade.

Esta história, aparentemente singela, re-
vela como pequenos gestos podem fazer a 
diferença na vida das pessoas. Um ato de 
honestidade, uma palavra amiga, um cui-
dado especial, uma atitude generosa, um 
voto de confiança... Em apenas um dia, vá-
rias pessoas e situações vão se cruzar para 
nos mostrar como na vida não podemos, 
nunca, perder nem a fé nem a esperança.

Poemas Problemas
Autora: Renata Bueno
Ilustrações: da autora
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 40
Assuntos específicos: adivinhas; raciocínio; 
resolução de problemas matemáticos.
Assuntos: matemática; poesia.

Um texto divertido, cheio de rimas e... pro-
blemas! Os poemas deste livro vão brin-
car com a Matemática ao propor chara-
das, apresentar enigmas e elaborar contas, 
transformando os problemas em poemas 
e vice-versa. Um livro rico e recheado de 
brincadeiras matemáticas.

1º Lugar – Prêmio Jabuti 2013  
Categoria Didáticos  
e Paradidáticos
Selecionado para o PNLD 2013 
Obras complementares
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Cordelendas - Histórias 
indígenas em cordel
Autor: César Obeid
Ilustrações: Nireuda Longobardi
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 40
Assunto específico: oralidade.
Assuntos: cultura popular;  
folclore; poesia.

Imagine a junção da literatura de cordel 
com as lendas indígenas. É o que este li-
vro traz: a poeticidade das lendas indíge-
nas misturada ao dinamismo e às rimas 
dos versos de cordel. Por meio dele, o leitor 
pode encontrar, de forma diferenciada, a 
explicação para diversas situações e para a 
origem de algumas das coisas que nos cer-
cam. Além de se divertir com os fabulosos 
versos de César Obeid, o leitor ainda pode 
saciar algumas de suas curiosidades.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015

A viagem de Fofo
Autor: Telma Guimarães
Ilustrações: Mima Castro
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: cachorro; animal de 
estimação; saudade.
Assuntos: morte e perda; sentimentos.

Fofo era um cachorro muito amado por 
seus donos. Um dia, fez uma viagem da 
qual não voltou mais. Todos, tristes, co-
meçaram a lembrar dos bons momentos 
que viveram ao lado de Fofo. Eram tantas 
as histórias... Algumas homenagens foram 
feitas ao cãozinho e até Betinho, que repe-
tia tudo o que seu irmão dizia, fez suas con-
siderações. Mas algo novo virá para recu-
perar um pouco da tristeza que a ausência 
de Fofo causou.
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Maria José é,  
José Maria ia
Autora: Selma Maria
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 24
Assunto específico: gêneros gramaticais.
Assuntos: língua portuguesa; infância, 
comportamento; identidade pessoal; 
descobertas; amizade; criatividade.

Este livro mostra, de forma divertida, como vocá-
bulos aparentemente femininos ou masculinos 
não são exatamente opostos. A brincadeira prefe-
rida de Maria José e José Maria é experimentar as 
possibilidades da língua portuguesa, contando e 
recontando muitas histórias. Fáceis ou difíceis, fe-
mininas ou masculinas, misturadas, não importa; 
é com elas que eles mais se divertem! Uma brin-
cadeira divertida e repleta de imagens é o que te 
espera nesta narrativa sobre gêneros gramaticais, 
infância e poesia.

LANÇAMENTO
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LANÇAMENTO

Maioria, Minoria
Autora: Tânia A. Martinelli
Ilustrações: Veridiana Scarpelli
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Assunto específico: preconceito .
Assuntos: língua portuguesa; infância; 
comportamento; criatividade; preconceito; 
intolerância; amizade.

João Pedro é um garoto bastante curioso. Ele não 
é bom de bola, mas tem muito jeito com as pala-
vras. São elas que povoam o dia a dia desse me-
nino, fazendo com que ele entenda aquilo que 
acontece ao seu redor. Com os termos “maioria” 
e “minoria”, que surgiram ao mesmo tempo que 
um amigo foi vítima de preconceito racial, não foi 
diferente. Este livro trata os temas discriminação 
e diversidade de modo a despertar nos pequenos 
leitores importantes percepções sobre o mundo. 
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Máquinas  
do tempo
Autoras: Cassiana Pizaia, Rima Awada  
e Rosi Vilas Boas
Ilustrações: Thiago Lopes
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças na Rede 
Assunto específico: tecnologias do passado  
e do presente.
Assuntos: tecnologias; curiosidade; família; 
passado; presente.

O pai de Gabriel vive dizendo que ele é igualzinho 
ao avô José, mas o menino não entende por quê. 
Entre máquinas novas e antigas e muita curiosida-
de, os dois descobrirão que têm mesmo muito em 
comum. Nesta história, tecnologias do passado e 
do presente se encontram em uma obra sensível 
sobre a relação afetiva entre um garoto e seu avô. 
O livro enfoca a evolução tecnológica e as facilida-
des que esta nos trouxe, cada qual de acordo com 
sua época.

LANÇAMENTO
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LANÇAMENTO

A floresta 
misteriosa
Autoras: Cassiana Pizaia, Rima Awada  
e Rosi Vilas Boas
Ilustrações: Thiago Lopes
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Crianças na Rede 
Assunto específico: perigos da internet .
Assuntos: comunicação; fantasia; internet; 
comportamento; liberdade.

Mariana é uma garota conectada; usa a internet 
para tirar todas as suas dúvidas. Até que um dia, 
tal qual Chapeuzinho Vermelho, ela adentrou na 
floresta gigante e se perdeu entre árvores imen-
sas, borboletas, animais e rios. Mariana acabou 
encontrando um bicho diferente; por que não pa-
rar e conversar? Mal sabia o perigo... A floresta 
encantadora desta história é a internet – que, ao 
mesmo tempo em que oferece bons recursos, é 
um lugar repleto de riscos. Este livro traz um aler-
ta para pais que deixam seus filhos muito à vonta-
de no uso do computador e sugere como lidar com 
situações on-line ameaçadoras.
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Danite e o leão -  
Um conto das 
montanhas da Etiópia
Autor: Rogério Andrade Barbosa
Ilustrações: Ciça Fittipaldi
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: cultura popular; paciência.
Assuntos: folclore; mitos; mistério; narrativas 
fantásticas; geografia e história.

Danite estava muito feliz com seu recente ca-
samento, mas não imaginava a dificuldade que 
teria para lidar com a resistência de seu entea-
do, Beshir. Buscando conselhos, ela recorre a um 
monge que lhe propõe uma tarefa em troca da 
ajuda: trazer-lhe três fios de bigode de um leão. 
Danite precisaria de muita paciência e sagacida-
de para realizar tal feito. E qual seria o conselho 
do monge para melhorar a relação entre ela e seu 
enteado? Valeria a pena se arriscar? Recriado pe-
las mãos premiadas de Rogério Andrade Barbosa 
e Ciça Fittipaldi, o conto africano deste livro reve-
la uma cultura diferente aos leitores brasileiros e 
traz um ensinamento universal muito valioso so-
bre persistência e superação. 
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Os invencíveis
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Raquel Lourenço
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: leucemia.
Assuntos: amizade; inclusão; escola; 
preconceito; solidariedade.
Acompanha CD

Juliana estava pronta para seu primeiro 
dia de aula. Na escola, conhece Vívian, com 
quem começa uma amizade cheia de com-
panheirismo e solidariedade. Tudo estava 
bem, até o dia em que Juliana descobre 
que sua grande amiga tem uma grave do-
ença: leucemia. Mas o que à primeira vista 
parecia um problema insuperável, com a 
ajuda dos amigos – os invencíveis do cabo 
de guerra – Vívian consegue forças para lu-
tar contra a doença.

Conquista Esporte Clube
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Fê
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: deficiência física.
Assuntos: amizade; autoestima; 
inclusão; esportes e jogos; preconceito; 
solidariedade.
Acompanha CD

Davi nasceu com uma má formação na co-
luna que o impede de movimentar suas 
pernas, por isso se locomove em cadeira 
de rodas. Com a ajuda de sua família e dos 
amigos que fez na escola, aprende a supe-
rar muitos dos obstáculos para poder pra-
ticar o esporte de que mais gosta: o fute-
bol. Com perseverança, o menino dá uma 
lição de vida e ensina a importância de res-
peitar as diferenças.

Selecionado para os módulos  
de literatura PNLD/SP 2006

De olhos bem abertos
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Lúcia Brandão
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assunto específico: deficiente visual.
Assuntos: autoestima; inclusão; 
preconceito; solidariedade.
Acompanha CD

Raquel não gostava de nada nela mesma e 
se achava a menina mais feia da classe (e 
não adiantava nem tentar dizer o contrá-
rio...). Na espera de uma consulta com seu 
dentista, Raquel conhece um menino que 
tinha ido ao mesmo prédio colocar próte-
ses oculares. A menina se encanta com a 
esperteza e a alegria que Rafael demons-
tra, apesar de ser deficiente visual. Raquel 
acaba descobrindo em si mesma uma von-
tade enorme de ajudar pessoas e, assim, 
passa a gostar mais de si mesma.
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Sem açúcar, com afeto
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Jefferson Costa
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Projeto Compartilhar  
– Um Caminho para a Inclusão
Assuntos específicos: diabetes; ponto de 
vista; respeito; separação dos pais.
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
autoestima; consumo; família; morte e 
perda; preconceito; saúde; sentimentos; 
solidariedade.
Acompanha CD

Os pais de Clara estão se separando. A mãe 
da menina acha que é por causa da nova 
vizinha, que também tem uma filha, Paula. 
De tanto ouvir a mãe reclamar, Clara fica 
com antipatia de Paula sem ao menos co-
nhecê-la. Mas, aos poucos, nas brincadei-
ras no prédio e no dia a dia na escola, as 
duas se tornam boas amigas. Paula, dia-
bética, mostra que um problema de saú-
de pode ser contornado com bom humor 
e responsabilidade. Clara, por sua vez, faz 
a mãe enxergar que não devemos cultivar 
ressentimentos e que amizade e respeito 
são os melhores remédios contra prejulga-
mentos e diferenças.

As palavras do coração
Autoras: Noeli Schwaab e Cirlei Rossi
Ilustrações: Itsuo Nakashima
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 16
Coleção: Valores Humanos
Assuntos específicos: humildade; 
autoconhecimento.
Assuntos: amadurecimento; arte; 
autoestima.

Em uma pequena cidade, um velho senhor, 
que já não pode mais falar, passa a maior 
parte do seu dia pintando na sala de sua 
casa. Diariamente, as pessoas costumam 
passar por lá para cumprimentá-lo, olhar 
seus quadros e seguir para mais um dia de 
trabalho com muita tranquilidade e paz. 
Até o dia em que um antrolpólogo, que es-
tava de passagem pela cidade, ficou curio-
so com os sentimentos que a casa desse 
artista despertava nas pessoas. Será que 
ele conseguirá descobrir os segredos des-
se simpático velinho? Neste livro, a humil-
dade é apresentada como a construção do 
autoconhecimento, por meio do reconhe-
cimento de qualidades e limitações, em 
busca do bem maior coletivo.

Dona Felicidade
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: da autora
Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 24
Coleção: Livro Animado
Assunto específico: cidade grande.
Assuntos: amizade; família; sentimentos.

Por meio de uma narrativa visual, acom-
panhamos a singela história de Dona Fe-
licidade, uma senhora que, dia após dia, 
alimenta os pássaros que vêm visitar sua 
janela. Todas as manhãs, os pássaros se ali-
mentam e bebem água pelas mãos dessa 
senhora. Quando anoitece, ela se prepara 
para mais um dia de coloridas visitas em 
sua janela. Assim, Dona Felicidade não tem 
tempo de sentir-se sozinha.
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Um pai de verdade
Autor: Pedro Bloch
Ilustrações: Sérgio Guilherme Filho
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: Cotidiano
Assunto específico: separação dos pais.
Assuntos: família; sentimentos.

Rafael tem 7 anos e escreve cartas para o 
pai, que nunca conheceu. Ele vive com a 
mãe e a irmã, Carolina, até que surge Rena-
to, namorado de sua mãe, e que se trans-
forma em um pai de verdade, para ele e a 
irmã. Suas emoções mudam e nunca mais 
ele escreve cartas para o pai imaginário. 

Samba no pé
Autor: Pedro Bloch
Ilustrações: Sérgio Guilherme Filho
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Coleção: Cotidiano
Assuntos específicos: música; 
solidariedade.
Assuntos: amizade; cidadania; 
comportamento; inclusão; família; morte 
e perda; sentimentos.

A família de Leco é muito pobre, mas 
essa situação muda quando seu pai grava 
um CD que se torna um grande sucesso.  
Ao mesmo tempo, a rica família de Beto, 
amigo de Leco, sofre vários golpes e o pa-
trimônio é usado para pagar as dívidas.  
Depois de enfrentarem todos esses aconte-
cimentos, os laços entre eles se fortalecem.

Coração do lado esquerdo
Autor: Pedro Bloch
Ilustrações: Sérgio Guilherme Filho
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: Cotidiano
Assunto específico: direitos humanos; 
respeito ao próximo.
Assuntos: cidadania; cotidiano; inclusão; 
sentimentos; solidariedade.

Diana saiu com seu pai para ir ao dentis-
ta. No caminho, encontraram um homem 
caído na calçada. A menina ficou comovi-
da e quis ajudá-lo. A partir desta situação, 
o autor, Pedro Bloch, conta-nos uma histó-
ria com os diálogos de todos os que pas-
sam pelo local e nada fazem para socorrer 
o próximo.
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O castelo do Sr. Hildson
Autor: Salvador Barletta Nery
Ilustrações: Félix Reiners
Formato: 20 × 26 cm
Páginas: 32
Coleção: Sentimentos
Assunto específico: suspense.
Assuntos: aventura; comportamento; 
fadas e bruxas; folclore; mistério; 
sentimentos.

Numa sexta-feira 13, seis crianças que pas-
sam as férias num sítio saem escondidas 
pela janela do quarto, enquanto os pais dor-
mem, para invadirem a casa do misterioso 
vizinho, Sr. Hildson... Mas o que as esperam 
por lá? Será mesmo um castelo assombra-
do? Neste livro, o autor apresenta uma ma-
neira de aprendermos a conviver com o di-
ferente para superarmos nossos medos.

Selecionado para os módulos de 
literatura PNLD/SP 2001

Balançando sonhos
Autor: Salvador Barletta Nery
Ilustrações: Félix Reiners
Formato: 20 × 26 cm
Páginas: 32
Coleção: Sentimentos
Assuntos específicos: deficiente físico; 
direitos humanos.
Assuntos: amizade; comportamento; 
inclusão; família; preconceito; 
solidariedade.

Neste livro, o autor desvenda o misterioso 
universo de um menino que alegra a famí-
lia toda com sua silenciosa presença. Em 
seus sonhos, ele passeia por clássicas his-
tórias da literatura e reconhece nelas va-
lores cultivados bem ali, ao redor do seu 
balanço pendurado na goiabeira. Percebe 
também que há diferentes maneiras de di-
zer e ser compreendido.

O olhar de pincel
Autor: Salvador Barletta Nery
Ilustrações: Félix Reiners
Formato: 20 × 26 cm
Páginas: 32
Coleção: Sentimentos
Assuntos específicos: deficiente físico; 
direitos humanos.
Assuntos: cidadania; comportamento; 
inclusão; identidade pessoal; preconceito.

O olhar de pincel traz ao leitor a percepção 
de que a pessoa com síndrome de Down é 
realmente especial, porque tem muito a 
nos ensinar. O personagem deste livro nos 
faz ver a vida de forma simples. Com um 
olhar de pincel, podemos enxergar o que 
há de belo em cada ser humano: seu inte-
rior. 
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As cantigas de Lia
Autora: Rosinha
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 40
Coleção: Akpalô – Cultura Popular
Assunto específico: cantigas de roda.
Assuntos: música, dança, família, 
identidade pessoal, folclore, cultura 
popular, oralidade.

Já pensou se singelas cantigas de roda, 
como “Ciranda cirandinha”, pudessem mu-
dar sua vida? É o que acontece com Lia ao 
ver seu mundo se transformar depois de 
encontrar na praia uma concha muito es-
pecial. Mas como isso pode ter acontecido? 
A história deste livro se mistura à das can-
tigas de roda, uma das manifestações mais 
genuínas de nossa cultura popular.

Uma aventura  
no mundo de Tarsila
Autoras: Mércia M. Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Cláudio Martins, com 
reproduções das telas de Tarsila do Amaral
Formato: 21 × 27 cm
Páginas: 32
Coleção: Ler Arte
Assuntos específicos: artes plásticas; 
Tarsila do Amaral.
Assuntos: artes; aventura; fantasia.

O menino Rafa viaja pelo mundo das telas 
da pintora Tarsila do Amaral. Pelos cami-
nhos do sonho, Rafa é convidado a montar 
um barquinho, a completar uma paisagem, 
a desenhar a casa de um macaco, vivendo 
todo o universo fantástico da natureza nas 
telas da artista.

Selecionado para os módulos 
de literatura PNLD/SP 2001

O grilinho brincalhão
Autora: Luzia Machado Brandão
Ilustrações: Paulo José
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: astúcia; trabalho  
em equipe.
Assuntos: animais; mistério; sentimentos; 
solidariedade.

Um mistério ronda a mata. Os animais já 
não sabem o que fazer para descobrir de 
quem é a voz tão ameaçadora que os ater-
roriza. Um a um, os valentes animais fogem 
assustados. No entanto, a esperteza do ma-
caco e do tamanduá vai mostrar que o tra-
balho em equipe dá resultados e que nem 
sempre ser valente é a melhor solução. 
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Cores da Amazônia - 
Frutas e bichos  
da floresta
Autores: César Obeid e Guataçara Monteiro
Ilustrações: Guataçara Monteiro
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 48
Assunto específico: Amazônia.
Assuntos: frutas; animais; meio ambiente; 
natureza; ecologia.
Acompanha CD

Quem já ouviu falar em tucumã, uxi, bu-
riti? E na aperema, no guará e na sucuri? 
Neste livro, o leitor descobrirá os sabores 
e as cores de algumas frutas e as cores dos 
bichos da Amazônia, apresentados em po-
emas divertidos e imagens encantadoras, 
que trazem todo o o brilho e o colorido da 
nossa amada floresta. Um CD com músicas 
inspiradas pelos ritmos amazônicos tam-
bém acompanha este livro.

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

Alfabético - Almanaque  
do alfabeto poético
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Vários
Formato: 27,5 × 20,5 cm
Páginas: 88
Assunto específico: língua portuguesa.
Assuntos: língua portuguesa; letras  
do alfabeto.

O que podemos fazer com as 26 letras do 
nosso alfabeto? Com todas juntas, con-
tamos muitas histórias e fazemos muitas 
brincadeiras. Falam sobre o amor, o Antônio 
e a Aline; a brincadeira é de bola; o extrater-
restre Enzo; o florista Floriano e mais... Um 
livro colorido e divertido que nasceu para 
ser uma referência para quem quer ler e 
sonhar com as possibilidades infinitas que 
cada letra do alfabeto proporciona.

Contos da Terra do Gelo
Autor: Rogério Andrade Barbosa
Ilustrações: Graça Lima
Formato: 28 × 21 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: contos esquimós; 
contos e poemas; natureza; terra do gelo; 
tradição oral.
Assuntos: animais; cultura popular; 
folclore; mitos.

Por que há dia e noite? Como surgiu o ven-
to? De onde viemos? Os esquimós procu-
ram desvendar os mistérios da natureza 
e de seu povo retratando-os em contos 
que são passados de geração a geração na  
Terra do Gelo, uma região distante e fria. 
Em mais um trabalho com lindas ilus-
trações de Graça Lima, Rogério Andrade  
Barbosa nos convida a explorar um pouco 
dessa cultura, tão interessante e muitas 
vezes tão desconhecida por nós.
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A bruxinha Domitila  
e o robô SuperTudo
Autor: Edson Gabriel Garcia
Ilustrações: Nathalia Sá Cavalcante
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 48
Assuntos específicos: mudança de casa; 
superação.
Assuntos: amizade; autoestima; 
cidadania; preconceito.

A história de Domitila é o retrato do coti-
diano de uma menina que tenta se adaptar 
às novas circunstâncias ocasionadas pela 
mudança de casa de sua família. Estabele-
cer novos vínculos com a turma da nova es-
cola é sempre um exercício difícil. Este livro 
é um prazeroso demonstrativo de que as 
diferenças podem e devem ser superadas.

Palavra de filho
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: cartas; 
correspondências.
Assuntos: comunicação; família;  
fantasia; sentimentos.

Nesta emocionante história, pai e filho 
têm grande dificuldade em se comunicar, 
em falar de sentimentos e emoções. O filho 
passa, então, a escrever cartas ao pai, que 
chegam magicamente sopradas, transfor-
mando a relação dos dois, aproximando-os 
cada vez mais, modificando e intensifican-
do as relações familiares.

Histórias africanas  
para contar e recontar
Autor: Rogério Andrade Barbosa
Ilustrações: Graça Lima
Formato: 20,5 × 27 cm
Páginas: 48
Assuntos específicos: costumes africanos; 
narrativas fantásticas.
Assuntos: folclore; geografia e história; 
mitos.

Histórias para ler, contar, divertir-se e co-
nhecer um pouco dos costumes africanos 
,no qual os animais fazem parte do imagi-
nário popular. As fábulas e os contos são 
ouvidos pelas crianças em volta da foguei-
ra, enquanto o personagem cantador in-
venta sons para enriquecer as fantásticas 
narrativas. São histórias que encantam e 
despertam a imaginação.

Selecionado para os módulos  
de literatura PNLD/SP 2002 
Selo Altamente recomendável  
FNLIJ 2002 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2002 
Selecionado para o programa 
Minha Biblioteca 2010 
Prefeitura de São Paulo
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No país do Voalá
Autor: Suppa
Ilustrações: da autora 
Formato: 23,5 × 22,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: ditados populares; 
comunicação.
Assuntos: comportamento;  
língua portuguesa.

O país do Voalá-Purquapá era cheio de blá-
-blá-blá e de lenga-lenga, ou seja, falava-
-se pelos cotovelos. Porém, todos seus ha-
bitantes aprenderam que falar muito nem 
sempre é bom. Com o uso de ditados popu-
lares, este livro ressalta, de maneira diver-
tida, a importância de prestar atenção no 
que dizemos aos outros.

Formas e cores da África
Autoras: Mércia M. Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Simone Matias 
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 48
Assuntos específicos: África; avós; cultura; 
histórias; passado.
Assuntos: identidade pessoal; memória.

O livro de Mércia Leitão e Neide Duarte 
aborda a relação entre um neto e seu avô 
de origem africana. Por meio de objetos, 
como máscaras, vestimentas e histórias 
cheias de encanto e magia, o avô resgata 
seu passado e proporciona ao neto uma 
verdadeira viagem, apresentando-lhe a 
beleza, a riqueza e a diversidade da histó-
ria e da cultura do continente africano.

Selo Altamente recomendável 
FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015

O sumiço da Lua
Autor: Manuel Filho
Ilustrações: Roberto Weigand 
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: noite; lua; fantasia.
Assuntos: cultura popular; folclore.

Numa noite muito estranha, a Lua desapa-
receu do céu e todos ficaram apavorados. 
A maré não subiria... A noite perderia seu 
brilho... A mata ficaria desprotegida... Mas 
Éder e Elias, dois irmãos gêmeos, e sua pri-
ma Tri descobriram o motivo do sumiço, 
revivendo a história de Capéi, personagem 
de uma lenda indígena.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015
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Lendas indígenas
Autor: Antoracy Tortolero Araujo
Ilustrações: Bruno Gomes
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 56
Assuntos específicos: fantasia;  
lendas indígenas.
Assuntos: cultura popular; folclore.

Por suas lendas é que diversas tribos indí-
genas transmitem sua cultura e seus ensi-
namentos. Algumas narram histórias refe-
rentes à fauna e à flora da região. Já outras 
contam histórias de seus próprios povos. 
Como os primeiros homens conseguiram o 
fogo? Qual seria a origem do nascimento 
da noite? De onde surgiram os peixes e os 
outros animais? São respostas para essas 
questões que estão reunidas neste livro, 
agora em nova edição, com ilustrações tão 
belas quanto as histórias contadas.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015

Do outro lado do muro
Autora: Regina Siguemoto
Ilustrações: André Ceolin
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assunto específico: aviação;  
sonho; futuro.
Assuntos: identidade pessoal; 
comportamento; amadurecimento.

Um muro separa o universo de dois meni-
nos que acabam se conhecendo por com-
partilharem do mesmo sonho: voar. Um 
deles é perseverante e insistente quan-
to ao que deseja para si mesmo e sempre 
ajuda seus pais quando necessário. O ou-
tro, menos interessado, não possui muitas 
obrigações, já que sua vida cheia de rega-
lias lhe permite apenas brincar. Será que 
eles conseguirão realizar seus sonhos?

A escada transparente
Autores: César Obeid e Jonas Ribeiro
Ilustrações: Anabella López
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assunto específico: morte.
Assuntos: amadurecimento; família; 
identidade pessoal; morte e perda.

A vó Ninha se foi. As irmãs Sofia e Filó, 
como toda família, estão muito tristes e 
procuram um modo para lidar com a sau-
dade tão grande e levar a vida adiante. Ao 
mesmo tempo, querem encontrar uma for-
ma de confortar o vô Quinho, que há dias 
não sai do quarto. É nesse contexto que 
Sofia e Filó falam sobre a escada transpa-
rente, que nem sempre é vista por todos, 
mas leva pessoas queridas a um lugar onde 
tudo fica bem.
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Livro de papel
Autor: Ricardo Azevedo
Ilustrações: do autor
Formato: 20,5 × 27 cm
Páginas: 64
Assuntos específicos: literatura; papel.
Assuntos: artes; cidadania;  
língua portuguesa; tempo.
Acompanha CD

A partir do tema a importância do papel 
em nossa vida, Ricardo Azevedo faz poe-
mas e nos lembra de tudo aquilo que mu-
dou depois que a humanidade descobriu e 
inventou o papel. Da pipa ao caderno, do 
livro ao barquinho de jornal, o papel faz 
brinquedos, registra o pensamento huma-
no e materializa a arte de desenhar, escre-
ver e sonhar. A nova edição do livro vem 
com um CD que contém alguns dos poe-
mas deste livro musicados. São canções 
ótimas, com arranjos inteligentes e diverti-
dos, que certamente enriquecerão o traba-
lho e divertirão os pequenos leitores.

Selecionado para os módulos de 
literatura PNLD/SP 2002
Selo Altamente recomendável  
FNLIJ 2002 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2002 
Selecionado para o PNBE 2008

O menino de muitas caras
Autores: César Obeid e Jonas Ribeiro
Ilustrações: Andrea Ebert
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: cordel; provocação; 
respeito.
Assuntos: amizade; comportamento; 
poesia.

Todos os dias, lá vinha o menino grande 
com os nomes e as caras que inventava 
para o menino pequeno: era cara disso, era 
cara daquilo... Até que um dia, depois de 
uma aula sobre cordel, o menino pequeno 
criou coragem e se defendeu dos insultos 
do menino grande. As coisas se modifica-
ram naquela sala de aula, e a provocação, 
o desrespeito e o abuso deram lugar à ami-
zade, ao respeito e à tolerância.

Vovô conserta tudo
Autora: Nye Ribeiro
Ilustrações: Ana Raquel
Formato: 22 × 26 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: consertos; supresa.
Assuntos: família; morte e perda.

O vovô de Bruno é daqueles que, com jeiti-
nho, consertam tudo o que está quebrado 
em casa. No fim do ano, depois de um belo 
Natal em família, o vovô Luís não deixa jo-
garem fora o pinheirinho e, com a ajuda 
dos netos, conserva a árvore para o próxi-
mo Natal. A vida, porém, é sempre cheia de 
surpresas e, infelizmente, o próximo Natal 
não será mais como os outros. 
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A revolta das águas
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Thiago Lopes
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 56
Assuntos específicos: mitologia; 
preservação da natureza.
Assuntos: aventura; meio ambiente; 
política.
Acompanha CD

Iara e Guilherme são duas crianças brasilei-
ras que foram levadas para outro mundo, 
onde encontraram crianças de diversos paí- 
ses. Além de estarem longe de suas casas, 
todas elas serão surpreendidas com a visita 
de Poseidon, o deus dos mares, que as con-
vocará para uma missão: comunicar a seus 
governantes a enorme necessidade de sal-
var o planeta da poluição das águas e das 
mudanças climáticas. O livro vem com um 
CD com músicas que animam e comple-
mentam essa fantástica aventura.

O guardião das florestas
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 48
Assunto específico: Floresta Amazônica.
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
animais; aventura; cidadania; 
comportamento; folclore; identidade 
pessoal; meio ambiente; mitos; 
solidariedade.
Acompanha CD

Em meio à magia e aos mistérios da Floresta 
Amazônica, Jaciara vive uma aventura que 
mudará por completo sua vida. Na sua pri-
meira viagem à região, a menina conhece 
Jari, um tio que tem a sua idade e um dom 
muito especial: conversar com os animais! 
Juntos, e contando com a ajuda de um ma-
caco barulhento e do Curupira, eles irão aju-
dar a defender a floresta de pessoas que 
buscam a riqueza a qualquer custo. Conhe-
ça esse mundo fascinante que é a Amazô-
nia, suas lendas e crenças, com uma história 
em que a ética, a amizade e o respeito ao 
meio ambiente são valores fundamentais.

Flor de Maio
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Elma
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 40 
Assunto específico: esperança.
Assuntos: amizade; animais; autoestima; 
aventura; comportamento; perseverança; 
sentimentos; solidariedade.
Acompanha CD

Uma pequena borboleta está muito infeliz, 
pois nasceu com um pedaço a menos em 
uma de suas asas e por isso não consegue 
voar. Para tentar ajudá-la, surgem uma es-
perta formiga e uma cigarra tocadora de 
violão. Mas a missão não será nada fácil; 
terão de caminhar muito e passar por es-
tranhas aventuras para encontrar uma so-
lução. Apesar das dificuldades, a alegria e a 
esperança nunca as abandonam e dão for-
ças para que sigam em frente.
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Loucoliques da  
Língua portuguesa
Autor: César Obeid
Ilustrações: Luciano Tasso
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Assunto específico: limeriques.
Assuntos: língua portuguesa; limerique;  
poesia; humor.

Este livro é um convite para estudar a língua por-
tuguesa com doses de muito bom humor! Por 
meio de loucos limeriques, César Obeid aproveita 
temas comuns da disciplina para fazer uma diver-
tida brincadeira com essa forma poética. Palavras 
homônimas e parônimas, catacreses e pleonas-
mos... Tudo isso e muito mais reunido em um só li-
vro colorido e alegre, que ensina e ao mesmo tem-
po diverte os leitores.

LANÇAMENTO
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LANÇAMENTO

Silêncio de filha
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Flávio Fargas
Formato: 20,5 × 27,5 cm
Páginas: 40
Assunto específico: sentimentos.
Assuntos: comunicação; silêncio; amizade; 
família; sentimentos.

Juliana é comunicativa, mas certas confissões 
só faz ao seu diário. Quando percebe algo erra-
do, Marta, sua mãe, deixa bilhetes pelo caminho 
da filha para ajudá-la nas decisões importantes.  
Intermediado por essas anotações, o leitor conhe-
cerá o universo de afeto entre mãe e filha e a re-
lação de amor e amizade que constroem permea-
das pelo silêncio. Este lançamento de Jonas Ribeiro 
traz novamente a família de Palavra de filho, li-
vro que aborda a relação entre o pai e o irmão de  
Juliana – cada qual comunicando-se à sua maneira. 
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Viva a liberdade
Autora: Maria Cristina Furtado
Ilustrações: Biry Sarkis
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 32
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: astúcia; injustiça.
Assuntos: animais; comportamento; 
solidariedade.

Os animais da Floresta do Amor sofrem nas 
garras do novo rei, o Tigre. Para dar um bas-
ta a esta situação, o Alce e o Raposo elabo-
ram um plano no qual usam a inteligência 
e não a força. Com o sucesso do plano, os 
animais acabam reconquistando sua liber-
dade e devolvendo o trono a quem o mere-
cia de verdade, o Leão. Esta história ajuda 
a pensar sobre a importância de combater 
as injustiças e arbitrariedades sem o uso da 
violência, e sim com muita união.

Um fotógrafo diferente 
chamado Debret
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Ilustrações: Alexandre Matos  
e Ester Marciano
Formato: 25 × 21,5 cm
Páginas: 48
Coleção: Ler Arte
Assunto específico: fotografia.
Assuntos: artes; história; fotografia.

Hoje em dia basta pegar uma câmera fo-
tográfica ou um celular e registrar o mo-
mento que desejamos. Mas e antigamen-
te, como as cenas eram registradas? Neste 
livro o leitor conhecerá um pouco sobre a 
vida e a obra de Jean-Baptiste Debret, um 
pintor francês que chegou no Brasil em 
1816 e registrou nossa sociedade naquela 
época. Um verdadeiro repórter de seu tem-
po, traduzindo em imagens a história do 
povo que por aqui viveu: nossos antepas-
sados indígenas, portugueses, africanos e 
um incontável número de imigrantes que 
fez desta terra o Brasil que conhecemos.

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

Adivinha só!
Autora: Rosinha
Ilustrações: da autora
Formato: 21,5 × 25 cm
Páginas: 40
Coleção: Akpalô – Cultura Popular
Assunto específico: adivinhas.
Assuntos: aventura; fadas e bruxas; 
fantasia; cultura popular.

Charadas são legais, claro, mas João gos-
ta demais delas. Ele só pensa por meio 
de enigmas. Além disso, é apaixonado 
por uma linda princesa, que, por sua vez, 
é muito complicada. Um dia, a princesa é 
raptada, e ele decide fazer o que for preci-
so para salvá-la. Será que ele conseguirá? 
Você também pode participar da aventura 
ajudando João a resolver os enigmas desta 
história divertida e surpreendente.
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A mochila que  
pesava demais
Autora: Regina Vieira
Ilustrações: Dawidson França
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: cuidado excessivo; 
transformação.
Assuntos: amadurecimento; autoestima; 
família; sentimentos.

Pedro tinha uma mochila verde enorme, 
com espaço para tudo. Foi escolhida pela 
mãe, que a limpava diariamente guardan-
do o material da escola de forma bem orga-
nizada. Mas a mochila era muito pesada e 
dava um trabalhão enorme carregá-la para 
a escola todos os dias. Um dia, Pedro perce-
be que, ao se libertar de outros pesos em 
sua vida, como o cuidado excessivo de sua 
mãe, a mochila fica mais leve e a vida do 
menino, então, começa a se transformar...

Selecionado para o programa 
Minha Biblioteca 2009 
Prefeitura de São Paulo

O pássaro de ouro
Autora: Dalila Belmonte
Ilustrações: Taciana V. Ottowitz
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: confiança; sonhos.
Assuntos: animais; amadurecimento; 
aventura; fantasia.

Pedrinho está se mudando para uma nova 
fazenda, onde seus pais conseguiram em-
prego. No caminho, o menino se perde ao 
tentar ajudar alguns pássaros. Um deles 
é o pássaro de ouro, ser mágico que ensi-
na Pedrinho a voar. Juntos, passam por lu-
gares maravilhosos e o menino conhece o 
reino dos pássaros, onde todos prometem 
ajudá-lo a reencontrar os pais. Além des-
sas aventuras, o pássaro de ouro irá mos-
trar ao menino a importância do sonho, da 
confiança e da perseverança.

O gigante preguiçoso
Autora: Virgínia Lefrève
Ilustrações: Dawidson França
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 24
Coleção: Brincando com a Leitura
Assuntos específicos: astúcia; preguiça.
Assuntos: comportamento; fantasia; 
saúde; trabalho.

Era uma vez dois irmãos, um se chamava 
Pedro Sem Medo e o outro, João Brinca-
lhão. O primeiro quis sair de casa para cor-
rer o mundo e, em vez de bênção, pediu di-
nheiro ao pai. Em seu caminho havia um 
gigante preguiçoso e teimoso que pouco 
quis saber do dinheiro de Pedro, que logo 
voltou para casa. João resolveu usar de sua 
astúcia para tentar fazer o que o irmão não 
conseguiu. Será que havia mesmo algum 
meio de tirar o gigante preguiçoso do ca-
minho? Este livro mostra que nem sempre 
dinheiro é a solução para tudo.
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Guerra de bombons
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Gaiola
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos específicos: armas;  
direitos humanos.
Assuntos: cidadania; família; sentimentos; 
trabalho; violência.

Este livro traz o encontro entre um meni-
no engraxate e seu cliente. Desse encontro 
revela-se a confissão de uma dor difícil de 
superar e o desejo de construir um mundo 
melhor, sem nenhuma violência e nenhu-
ma arma. Com sutileza, o autor nos leva a 
almejar que a bandeira da paz esteja sem-
pre hasteada nos corações.

A cor da fome
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: André Neves
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos específicos: direitos humanos; 
fome; inconformismo.
Assuntos: alimentação; cidadania; família; 
geografia e história; identidade pessoal; 
preconceito.

Este livro toca em um dos temas mais dis-
cutidos do momento: a fome e seus resul-
tados em nossa sociedade. Jonas põe voz a 
esse tema na figura de um migrante, que 
se comunica com a família que deixou na 
terra natal, em busca de uma vida melhor. 
Sem perder a esperança, o texto desperta 
o inconformismo com a situação e fomen-
ta a possibilidade de a resolvermos.

O aniversário de Cícero
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Salmo Dansa
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos específicos: direitos humanos; 
festa de aniversário.
Assuntos: cidadania; inclusão;  
família; trabalho.

Cícero sai cedo de casa e volta tarde, como 
muitos outros trabalhadores brasileiros. 
Apesar do amor da família, as dificuldades 
são muitas na vida desse trabalhador – in-
visível no cotidiano das cidades. No entan-
to, uma simples festa de aniversário, para 
muitos algo banal e sem muita importân-
cia, renova Cícero com amor e esperança, 
ainda que ele continue enfrentando os di-
versos problemas que a vida lhe impõe.
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...Amigo não é pra  
essas coisas
Autores: Alexandra Lopes e André Mota
Ilustrações: Ana Raquel
Formato: 21 × 27 cm
Páginas: 24
Coleção: Interagindo e Rediscutindo Vidas
Assuntos específicos: abuso; vantagens.
Assuntos: comportamento; sentimentos; 
solidariedade.

Joana vivia enganando os colegas, usando 
e abusando dos sentimentos deles para ob-
ter vantagens. Mas o que acontece quan-
do acaba desmascarada? Para que servem, 
agora, as regalias de antes? E as amizades; 
persistem? Um texto reflexivo sobre com-
portamento, que fará os leitores descobri-
rem o verdadeiro sentido da amizade.

...Comprei aquilo, 
deu nisso...
Autores: Alexandra Lopes e André Mota
Ilustrações: Ana Raquel
Formato: 21 × 27 cm
Páginas: 20
Coleção: Interagindo e Rediscutindo Vidas
Assunto específico: manipulação.
Assuntos: consumo; cotidiano.

Um menino descobre a loja de Shi Li Ling e 
passa a comprar tudo o que encontra. Uma 
deliciosa fábula sobre o consumismo, de 
plena atualidade, que diverte e faz pensar, 
mostrando aos leitores como eles podem 
ser manipulados.

Pensando no × da questão
Autores: Alexandra Lopes e André Mota
Ilustrações: Ana Raquel
Formato: 21 × 27 cm
Páginas: 28
Coleção: Interagindo e Rediscutindo Vidas
Assuntos específicos: conclusão 
precipitada; ponto de vista.
Assuntos: comportamento; preconceito.

Rafa estava acostumado a tirar conclu-
sões sobre fatos e pessoas com base na 
primeira impressão. Mas muda de atitu-
de diante de um comentário feito por sua 
professora e aprende que é preciso apro-
fundar-se no assunto para criticar e che-
gar a uma conclusão.
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A cura da Terra
Autora: Eliane Potiguara
Ilustrações: Soud
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 32
Assuntos específicos: identidade pessoal; 
povos indígenas.
Assuntos: identidade pessoal; meio 
ambiente; passado; povos indígenas; 
fantasia; respeito.

Moína é uma menina muito curiosa, de ori-
gem indígena, e que adora se aconchegar 
nos braços da avó para ouvir histórias. Ela 
quer entender o sentido de sua vida, suas 
transformações. Mas uma história em es-
pecial revelará à menina o sofrimento pelo 
qual seu povo passou, as descobertas e a 
sabedoria de seus ancestrais e também 
como conseguiram a cura de um de seus 
bens mais preciosos: a terra.

Selecionado para o programa 
Minha Biblioteca 2015 
Prefeitura de São Paulo

Uma outra princesa
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Jean-Claude Alphen
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 56
Assunto específico: comportamento.
Assuntos: comportamento; trabalho; 
fantasia; humor.

Cindy é possivelmente a menina mais bela 
do reino. Depois de perder os pais muito 
cedo, vai morar com sua madrasta e passa 
os dias chorando e reclamando. Não quer 
ajudar nos serviços do castelo e nem na 
venda de pães. Um convite para um baile 
fará Cindy achar que pode mudar de vida, 
mas pode ser que as coisas não sejam tão 
simples assim de resolver...

Moiara, filha da terra
Autores: Camila Tardelli e Thiery Maciel
Ilustrações: Daniel Araujo
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 48
Assuntos específicos: identidade pessoal; 
povos indígenas.
Assuntos: identidade pessoal; memória; 
povos indígenas; amadurecimento; 
diversidade.

Moiara se sente diferente dos demais mem-
bros de sua família e quer muito saber sobre 
seu passado. Um trabalho escolar ajudará a 
menina a percorrer sua história e, mais que 
isso, a ensinará uma importante lição sobre 
orgulho e respeito. Suas raízes italianas e in-
dígenas são a confirmação de que ela é filha 
legítima desta terra. 
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Um urso branco  
em Nova York
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Bruno Gomes
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 40
Assuntos específicos: organização das 
Nações Unidas; ursos; aquecimento global.
Assuntos: meio ambiente;  
geografia e história.

Você já imaginou ouvir um discurso feito 
por um urso polar? Parece absurdo, não é? 
Mas foi o que aconteceu com ministros, 
presidentes, reis e rainhas na sede da ONU, 
em Nova York. Ao contar sua trajetória de 
vida, o urso Kim tenta chamar a atenção 
das autoridades quanto à necessidade de 
preservação do planeta e de seu hábitat. 
As geleiras estão derretendo devido ao 
aquecimento global, os oceanos estão se 
tornando cada vez mais poluídos, os ani-
mais estão sendo caçados pelos humanos 
e Kim, com seu emocionante discurso, quer 
alertar o mundo todo antes que seja tarde.

A canção de Brisa
Autora: Tânia A. Martinelli
Ilustrações: Taline Schubach
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 64
Assuntos específicos: autoritarismo; 
liberdade de expressão; conformismo; 
mudanças.
Assuntos: família; música.

Brisa é uma jovem inconformada com as 
atitudes do prefeito de sua cidade. Ela ado-
ra música, mas o prefeito proíbe os mora-
dores de cantar. O motivo? Ninguém sabe. 
O que se sabe é que, além de cantar, os mo-
radores também estão proibidos de entrar 
no bosque e de dançar no baile. No entan-
to, Brisa se enche de coragem e, determi-
nada, toma uma atitude que pode mudar o 
rumo das coisas.

Uaná, um curumim  
entre muitas lendas
Autora: Alexandra Pericão
Ilustrações: Claudia Cascarelli
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 64
Assuntos específicos: folclore brasileiro; 
literatura juvenil estrangeira; mitos de 
outras culturas; modernidade.
Assuntos: cultura popular.

Um curumim que não é índio? Este é Uaná, 
filho de pescadores, que mora no Alto Xin-
gu. Seus amigos são o Saci Pererê, o Jabuti 
e alguns outros seres reais e irreais do nos-
so folclore. Um dia, Uaná começa a viver 
aventuras no meio dos mitos e lendas do 
Brasil com os quais nem sonhava e fica fas-
cinado com sua história, sua origem e seu 
folclore. Bem-vindo ao fantástico mundo 
do folclore do Brasil em uma história con-
tada de forma surpreendente.
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Ganga Zumba
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor
Formato: 20,5 × 27 cm
Páginas: 24
Assuntos específicos: direitos humanos; 
Quilombo dos Palmares.
Assuntos: cidadania; geografia e história; 
poesia; preconceito.

Este livro fala de liberdade e luta pelo direi-
to à vida. Ganga Zumba, herói e primeiro 
líder do grandioso Quilombo dos Palmares, 
foi o rei de um povo que lutou pelo direi-
to de ser humano até o fim. Nesta história, 
ainda menino, com a ajuda de seus deuses 
ancestrais, ele sai em busca da liberdade 
para si e para o povo. Por meio de versos e 
belíssimas ilustrações, Rogério Borges fala 
um pouco da vida deste personagem que 
um dia foi rei nesta terra.

A história de João Grilo e 
dos três irmãos gigantes
Autor: César Obeid
Ilustrações: Ricardo Azevedo
Formato: 20,5 × 23,5 cm
Páginas: 64
Assuntos específicos: astúcia; contos; 
cordel; esperteza; truques.
Assuntos: comportamento; cultura 
popular; teatro.

João Grilo estava sossegado em seu canto 
quando o Rei achou que ele fosse um gran-
de herói valente. Prometeu dar a mão da 
princesa ao matuto com uma condição: te-
ria de acabar com os três irmãos gigantes 
que estavam assolando e perturbando o 
reino. Um dos mais famosos personagens 
da literatura popular mundial, João Grilo 
vai empregar muita astúcia e esperteza 
para perseguir e dar fim nos baderneiros. 
Dividido em dois momentos, contado em 
versos e em estrofes de cordel e também 
apresentado em teatro, o livro traz ain-
da projeto gráfico e ilustrações de Ricardo 
Azevedo, que dialogam e reforçam a iden-
tidade da história de César Obeid com a 
cultura popular brasileira.

A verdade é de todos
Autora: Giselda Laporta Nicolelis
Ilustrações: Faifi
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 48
Assunto específico: autoritarismo.
Assuntos: cidadania; comportamento; 
liberdade; política; sentimentos.

As coisas não estão bem no Reino de Ab-
salândia. Com um rei autoritário e preocu-
pado apenas em aumentar suas coleções 
inúteis para concorrer com o reino vizinho, 
a dívida externa e a pobreza do povo têm 
tornado Absalândia um lugar ruim para vi-
ver. Certo dia, após o surgimento do Pássa-
ro da Verdade, as coisas começam a mudar. 
A rainha, Salma, antes preocupada apenas 
em bordar seus lenços, resolve tomar uma 
atitude e, com isso, ajuda a promover uma 
verdadeira revolução. Este livro desperta a 
reflexão sobre a importância da verdade e 
da vida em sociedade.
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Com a ponta dos dedos  
e os olhos do coração
Autora: Leila Rentroia Iannone
Ilustrações: Alejandro Lloret
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Assunto específico: rejeição.
Assuntos: amadurecimento; autoestima; 
cidadania; inclusão; família; identidade 
pessoal; sentimentos.

Fernando, um menino simples e amável, 
sofre por ser rejeitado na escola para onde 
foi transferido. Porém, com a ajuda de sua 
avó, que já não enxerga, ele aprende que 
pode vencer a rejeição dos colegas com ati-
tudes fortes e coerentes para um menino 
da sua idade. Não se deixando influenciar 
pelo que a turma pensa que é certo, ele 
aprende a conquistar seu espaço e firmar 
sua identidade.

Quem roubou  
minha infância?
Autora: Maria da Glória Castro
Ilustrações: Andréa Corbani
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Assuntos específicos: determinação; 
sonhos.
Assuntos: autoestima; cidadania; inclusão; 
família; solidariedade.

Luciana é uma adolescente que tem mui-
tos sonhos, entre eles o de tocar piano. 
Para alcançá-lo, terá de enfrentar sua mãe, 
com quem tem uma relação muito com-
plicada. Para superar seus problemas, será 
preciso muita coragem e determinação – 
marcas deste delicado texto.

As razões do coração
Autora: Maria da Glória Castro
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 48
Assunto específico: vida no campo.
Assuntos: amadurecimento; ciências; 
família; identidade pessoal; infância.

Daniel vai passar alguns dias na fazenda de 
seu avô, no interior. Lá tudo é novidade, des-
coberta e aprendizado para este menino da 
cidade grande. Ele se encanta com a sabe-
doria de seu querido avô, sempre pronto a 
ensinar e mostrar a melhor forma de com-
preender o mundo. Nesta singela e emocio-
nante narrativa, conheceremos uma bela 
história, repleta de razões para amar e sen-
tir. Razões que só o coração entende.
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A fera dos mares
Autor: Severino Rodrigues
Ilustrações: Bruno Gomes
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 104
Coleção: Série Toda Prosa 
Assuntos: ética; ecologia; sustentabilidade 
ambiental; aquecimento global; cidadania.

Uma criatura terrível e misteriosa anda amedron-
tando os moradores de uma cidade litorânea.  
Enquanto isso, Athos, um estagiário da Corpora-
ção de Pesquisas dos Ecossistemas Marinhos, se 
vê triste e desanimado depois da demissão de seu 
supervisor e amigo, Dr. Sousa-e-Silva. Após um 
breve sumiço, o cientista reaparece dizendo saber 
tudo sobre a fera. Teria ele, então, escondido de 
seu colega esta descoberta? Logo Dr. Sousa-e-Sil-
va, sempre reverenciado por sua postura ética e 
profissional? Qual é o limite para se alcançar um 
ideal? Uma história cheia de confusões, mistérios 
e bom humor para ajudar a falar de um assunto 
importante: a ética.

LANÇAMENTO
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Mais um dia
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos: criação de texto; cidadania; 
agitação; rotina; trânsito.

Viver em uma cidade grande e agitada não 
é tarefa fácil. Dificuldades de locomoção e 
de transporte, em função das longas dis-
tâncias, podem ser alguns fatores que tor-
nam a vida mais complicada. Sair de casa 
para trabalhar o dia inteiro e ainda estudar 
à noite é rotina de muitos jovens nas capi-
tais. Ambientada na cidade grande, esta 
obra nos mostra como é possível encarar 
um dia assim e ainda encontrar tempo para 
um período de descanso e contemplação.

Jogo duro
Autora: Eliana Martins
Ilustrações: Veridiana Scarpelli
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 88
Coleção: Série Toda Prosa 
Assuntos: cotidiano; comportamento; 
sentimentos; preconceito; amizade; 
obstáculos; conflito; autoestima; 
superação.

Nildo era um menino esforçado, que gos-
tava de Marina, queria ser agrônomo e 
morava no condomínio só porque o pai 
era zelador. Mas as provocações de Xande 
e dos colegas do colégio fizeram com que 
suas notas despencassem e ele repetisse 
o sexto ano. Até que o doutor Machado, 
pai de Marina, percebeu que Nildo precisa-
va de ajuda. Uma história sobre amizades 
bem diferentes que ajudarão um menino 
a superar o bullying e a lutar por um ideal 
nesse duro jogo da vida.

O clube dos  
livros esquecidos
Autor: Fábio Monteiro
Ilustrações: Elma
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 56
Coleção: Série Toda Prosa 
Assuntos: inclusão; comportamento; 
literatura.

Com seu texto emocionante e delicado, Fá-
bio Monteiro coloca o leitor em contato com 
o universo de uma menina muito especial, 
sobretudo devido à sua inteligência e seu 
modo diferente de ver o mundo. O Clube 
dos Livros Esquecidos é um evento exclusivo 
e muito sério que acontece todas as quintas-
-feiras na biblioteca, local onde Flora encon-
tra seus diversos amigos para debaterem 
sobre os livros que leram. Mas algo é res-
ponsável por deixar o clube ainda mais es-
pecial. Quem serão os amigos de Flora? Uma 
narrativa surpreendente e cheia de nuances 
é o que os leitores encontrarão neste livro.
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Qual é seu personagem?
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos: criação de texto; teatro; 
personagens; interpretação e 
representação; criação de histórias.

Você já imaginou ser um cavaleiro 
apaixonado por uma donzela? E uma 
bruxa ou estrela pop? Este livro ex-
plora o universo da ficção e nos dá a pos-
sibilidade de criar os mais variados per-
sonagens e histórias. E aí, já sabe qual é  
seu personagem?

A estátua do prefeito
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos: criação de texto; cidadania; 
política; meio ambiente; monumentos; 
vaidade.

O que acontece quando um prefeito cheio 
de si e movido pela vaidade resolve igno-
rar a população e até mesmo o meio am-
biente para se enaltecer? É o que você verá 
em mais este livro da coleção Você Cria o 
Texto, em que você faz a história, mas cer-
tamente também se surpreenderá com as 
reviravoltas da situação...

Predador humano
Autor: Rogério Borges
Ilustrações: do autor
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Você Cria o Texto
Assuntos: animais de estimação; 
desmatamento; meio ambiente.

Como animais indefesos, que vivem em 
seu hábitat natural, podem se proteger de 
interesses econômicos quase sempre es-
cusos? Impactante e vigoroso, este livro 
nos mostra como o ser humano, que deve-
ria ser o maior defensor e protetor desses 
animais, acaba sendo seu maior predador. 
Aqui o leitor, por meio da narrativa de ima-
gem, cria o texto e interage com o livro.
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Os Anjos da Guarda em: os 
ossos do Capitão Tarmelão 
Autor: Ganymédes José
Ilustrações: Negreiros
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 104
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: amizade; aventura; família; 
humor; investigação; mistério; política.

De tão travesso, o quarteto formado por 
Gabi, Fafá, Gabiru e Espeto ganhou o irô-
nico apelido de “Anjos da Guarda”. Sempre 
metidos em confusões, esses companhei-
ros de aventura acabam se envolvendo na 
divertida história do sumiço dos ossos do 
Capitão Tarmelão. O prefeito queria cons-
truir um cenotáfio para abrigar os restos 
mortais do famoso fundador da cidade, 
mas os ossos desapareceram, juntamen-
te com Amélia, o simpático esqueleto do 
laboratório da escola. E agora? Em meio 
a confusões, armações políticas e muito 
bom humor, esta narrativa cheia de revira-
voltas vai fisgar o jovem leitor.

O enigma da  
cidade perdida
Autores: Celso Antunes e Telma Guimarães
Ilustrações: Roberto Weigand
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 120
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: aventura; civilização antiga; 
modernidade; segredo.

Os irmãos Tiago e Luís estão interessados 
na lenda sobre uma cidade perdida em 
plena Serra do Mar. Quem iria com os me-
ninos em busca desse misterioso lugar? 
O experiente amigo Bartolomeu, um pro-
fundo conhecedor dos segredos da mata… 
Juntos, os três chegam à fonte do enigma 
e saem à procura da cidade. Com o precio-
so apoio de Janda, avó dos meninos, es-
ses aventureiros encontrarão um mistério 
e uma história fascinante sobre um povo 
bastante diferente de tudo o que já se viu.

A Smart Grandma
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Nice to Read You!
Assuntos: inglês; astúcia; humor.

Bill está muito bravo com sua avó, Mrs. 
White, funcionária de sua mercearia. Ele 
vive a reclamar do modo como ela atende 
aos fregueses, dizendo-lhes que os legu-
mes não estão frescos, oferecendo-lhes os 
mais baratos etc. Um dia, o neto, decidido 
a demiti-la, a chama para conversar, mas 
ela o interrompe para atender a um clien-
te: um homem armado e usando um gor-
ro. Esta cômica história, contada em inglês, 
surpreende a todos pela confusão causada 
pela vovó. Será que a simpática senhora 
sabia com quem estava lidando?
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Pisando na bola
Autoras: Regina Rennó e Célia Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Coleção: Ludo Ludens Jovem
Assuntos: adolescência; amizade; disputa; 
escola; ética; honestidade; jogos.

Rodrigo está em uma situação difícil: dois 
de seus amigos chegaram à final de uma 
gincana de perguntas promovida pela es-
cola, mas um deles agiu com desonesti-
dade e roubou as respostas do armário do 
professor. E agora? O rapaz deve trair um 
amigo de tantos anos e manter seu com-
promisso com a ética e a honestidade? 
Neste livro, as autoras discutem as ques-
tões éticas por trás de certas atitudes na 
adolescência, por meio de uma surpreen-
dente história e de perguntas que ajudam 
a refletir sobre o tema.

Eu no espelho
Autoras: Regina Rennó e Célia Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Coleção: Ludo Ludens Jovem
Assuntos: adolescência; autoestima; 
bullying; escola; preconceito; intolerância; 
violência.

Sara não está feliz. Com sérios problemas 
de autoestima, ela vive sendo persegui-
da na escola, sofrendo com comentários 
maldosos de dois colegas encrenqueiros. 
Um dia, as coisas ultrapassaram os limites 
e providências mais sérias precisaram ser 
tomadas, para que Sara possa aprender a 
lidar com situações semelhantes. Neste li-
vro, as autoras abordam o bullying na ado-
lescência, por intermédio da história e de 
um roteiro de perguntas ao final, que apro-
funda o assunto.

Pollyanna
Autora: Eleanor H. Porter  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Lúcia Hiratsuka
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 104
Coleção: BiClássicos
Assuntos: amizade; aventura; família; 
positividade; solidariedade.

Embarque na emocionante história da doce 
Pollyanna, que, após ficar órfã, vai morar 
com sua amarga tia. Essa convivência, apa-
rentemente impossível, vai transformar a 
vida de ambas e de todos à sua volta. O li-
vro, um dos mais traduzidos e adaptados 
romances do século XX, carrega a intensa 
mensagem positiva de que todas as coisas 
podem ser melhores, dependendo da for-
ma como as olhamos. Edição bilíngue, con-
tada em português e inglês, deste clássico 
da literatura juvenil mundial.
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Metade de uma Rosa
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Rosinha Campos
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos: amadurecimento; descobertas; 
cidadania; direitos humanos; violência.

O Brasil sofre muito com um tipo de explo-
ração que deixa marcas terríveis na socie-
dade. Um estrangeiro chega ao país e paga 
quanto for preciso para conseguir o que 
quer. Rosa é apenas uma menina, mas vai 
ter de abrir mão de sua infância para evitar 
que a família passe por mais necessidades. 
Com linguagem poética e muita sensibili-
dade, Jonas Ribeiro aborda o difícil tema da 
exploração sexual de menores.

O anel que tu me deste
Autora: Neusa Sorrenti
Ilustrações: Maria Eugenia
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Assuntos: aniversário; comportamento; 
família; amadurecimento.

Letícia, a menina Lelé, é bastante agitada e 
chama atenção por onde passa. Mas nada 
se compara à confusão que ela apronta 
quando chega seu aniversário. Convida 
muitas pessoas e seus pais acabam sendo 
os responsáveis por dar conta de toda essa 
gente. São muitos os presentes, mas um 
em especial a deixa extremamente curio-
sa: um belo anel. Quem será que lhe deu 
esse presente? Lelé, agora mais ajuizada, 
conseguirá desvendar esse mistério?

A história vazia da  
garrafa vazia
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Salmo Dansa
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 24
Coleção: Retratos da Cidade
Assuntos: aceitação pessoal; afetividade; 
amor; autoestima; cidadania; cuidados 
com o corpo; família; higiene; intolerância; 
preconceito; solidariedade/união.

Esta história trata do alcoolismo com ho-
nestidade e toques de poesia e esperança. 
Sem ditar regras, aponta caminhos para a 
superação dessa doença que, direta ou in-
diretamente, atinge toda a sociedade.
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Quem tem boca vai ao 
Timor! - Uma aventura 
pelo mundo de Língua 
portuguesa
Autor: Beto Junqueyra
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 72
Assuntos: aventura; família; geografia; 
língua portuguesa; mistério; preconceito/
intolerância; viagem.

Beto e Carminha são primos, mas moram 
muito longe um do outro – ele, no Brasil; 
ela, em Portugal. Ambos falam o mesmo 
idioma, mas vivem se provocando por con-
ta das diferenças entre as variantes euro-
peia e brasileira da Língua portuguesa. Em 
uma emocionante viagem pelos países 
que falam português, esses dois lelés da 
cuca, ou giras, irão protagonizar uma nar-
rativa bué da fixe, ou seja, muito legal! Os 
leitores se divertirão com as pistas e brin-
cadeiras do livro, além de aprender um 
pouco mais sobre a lusofonia e o principal 
elemento que nos une a tantos outros paí-
ses no mundo: o idioma português.

O livro das palavras
Autor: Ricardo Azevedo
Ilustrações: Mariana Massarani
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 80
Assuntos: aventura; comunicação; língua 
portuguesa e literatura; ponto de vista; 
solidariedade/união.

Para provar que é o livro mais importan-
te de todos, um dicionário sai para conhe-
cer o mundo. Nas suas andanças, aprende 
que a vida, a sabedoria, o amor, a esperan-
ça e a liberdade são muito maiores do que 
a simples definição das palavras e contêm 
significados tão grandes que, às vezes, não 
cabem nem mesmo em um dicionário. 
Brincando com a linguagem, Ricardo Aze-
vedo faz, neste livro, uma importante re-
flexão sobre o real significado das palavras.

A casa do dilúvio
Autor: Paulo Venturelli
Ilustrações: Negreiros
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Assuntos: artes; ópera; artes plásticas; 
comportamento; infância; família.

A obra do premiado autor Paulo Venturelli 
narra a surreal história de uma inusitada fa-
mília composta de crianças que fazem xixi 
colorido e, com isso, produzem belas obras 
de arte, e de seus pais, ex-cantores de ópe-
ra. E não é só isso: algo acontecerá e mudará 
de vez a vida dessa família. A história, cheia 
de elementos fantásticos, permite que o 
leitor reflita sobre a arte, a vida em família, 
o dinheiro e o criativo e divertido universo 
das relações familiares e humanas.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015
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Férias do orfanato
Autora: Odette de Barros Mott
Ilustrações: Sergio Alves
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 72
Assuntos: adoção; órfãos; rapto; viagem.

As crianças do orfanato estão prontas 
para fazer a tão esperada viagem de fé-
rias. Elas vão à praia! Acompanhadas das 
irmãs do convento e da tia Deise, irão co-
nhecer o mar, nadar, se divertir e aprender. 
Entretanto, um fato inesperado faz a via-
gem transformar-se em pesadelo: uma das 
crianças desaparece. O que terá aconteci-
do? Odette de Barros Mott narra com mui-
ta delicadeza esta história, na qual uma 
surpresa está para se revelar.

De onde eu vim?
Autora: Odette de Barros Mott
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 56
Assuntos: adoção; amizade; amor/
afetividade; ciúmes; família; medo/
insegurança; solidariedade/união.

Rogério tem só 10 anos e está carregando 
um enorme peso nas costas: descobriu, por 
acaso, ser filho adotivo. Revoltado, ele re-
solve fugir de casa, mas em seu caminho 
está o amigo Paulo, que conta a ele os por-
menores de sua história e o ajuda a enten-
der melhor suas origens e o real significado 
de uma família. Por meio de um texto rico 
e sensível, Odette de Barros Mott conta 
uma história repleta de respostas aos que 
questionam o verdadeiro sentido do amor 
e do afeto.

Circo Faz de conta
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Faifi
Formato: 20,5 × 27 cm
Páginas: 40
Assuntos: artes; cidadania; política.

Respeitável público! Jonas Ribeiro orgu-
lhosamente apresenta Circo Faz de Conta.  
A obra traz duas faces do mesmo espe-
táculo: um lado mágico, fantasioso e ale-
gre, e outro triste e preocupante, que nos 
faz refletir e desejar transformar o mundo 
com consciência e participação. Como fa-
zer política sem deixar de lado nossos so-
nhos? Impossível? Um mundo diferente é 
sempre possível!
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Brasília, uma viagem  
no tempo
Autora: Eliana Martins
Ilustrações: Daniel Araujo
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 128
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: aventura; investigação; 
mistério; coragem; história.

Manuela e Guilherme têm um sonho em 
comum e veem em um trabalho escolar a 
oportunidade de serem “escritores por um 
dia”. Ao entrevistar a famosa escritora Ma-
rici Menezes, algo estranho acontece. Um 
livro cheio de mistério, que fará o leitor 
voltar no tempo e conhecer os persona-
gens envolvidos nas obras da construção 
da nova capital, Brasília. 

Selecionado para o  Catálogo 
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

A sala dos professores
Autora: Carla Dulfano 
Ilustrações: Hare Lanz
Tradução: Flávia Côrtes
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 96
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: identidade pessoal; família; 
sentimentos; fantasia; política; direitos 
humanos.

Pablo tem 12 anos, é órfão de pai e mora 
com a avó desde o novo casamento de sua 
mãe. Como se não bastasse, tem de enfren-
tar problemas com os colegas e com a saú-
de da avó. Até que um dia, ao entrar na sala 
dos professores, vê todos os seus sonhos 
se realizarem. Esta é a única maneira que 
ajudará o menino a superar os obstáculos e 
encontrar sua verdadeira identidade. 

Selo Altamente Recomendável  
FNLIJ 2016

O vale das utopias
Autor: Carlos Marianidis 
Ilustrações: Marta Toledo
Tradução: Flávia Côrtes
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: cidadania; família; fantasia; 
amizade; natureza; poluição; trabalho 
infantil; direitos humanos; direitos das 
crianças.

Benito é de uma família humilde e traba-
lha como adulto para ajudar seus pais. Mar-
juú é um novo colega de classe que logo faz 
amizade com Bruno, para quem revela um 
grande segredo. Nesta história de fantasia e 
amizade, o autor lida com questões impor-
tantes, como o trabalho infantil, a poluição 
e os direitos das crianças, tudo mesclado 
em uma narrativa fantástica emocionante.
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Alice no País das 
Maravilhas - Alice’s 
Adventures in Wonderland
Autor: Lewis Carroll  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 96
Coleção: BiClássicos
Assuntos: amadurecimento; aventura; 
descoberta; fantasia.

Bem-vindo ao mundo mágico de Alice, per-
sonagem da famosa história criada por 
Lewis Carroll. O País das Maravilhas está 
mais maluco do que nunca e Alice, a inteli-
gente menina que caiu no buraco enquan-
to seguia o atrasado Coelho Branco, se vê 
às voltas com animais falantes, gatos que 
desaparecem, rainhas loucas, fórmulas 
que fazem crescer ou encolher. Tudo isso 
de forma leve e divertida, em versão bilín-
gue. Este livro, ao mesmo tempo que apre-
senta um clássico da literatura, também 
brinca com as possibilidades narrativas das 
línguas inglesa e portuguesa.

As aventuras de Tom 
Sawyer - The Adventures 
of Tom Sawyer
Autor: Mark Twain  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Jorge Fantucci
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 96
Coleção: BiClássicos
Assuntos: amadurecimento; astúcia; 
aventura; coragem; família; violência.

As armações de Tom Sawyer deram gran-
de notoriedade ao seu criador, Mark Twain. 
Neste livro, a história foi recontada preser-
vando a essência do espírito aventurei-
ro e destemido do garoto Tom. Ele e seus 
amigos, que moram em uma cidadezinha 
à beira do rio Mississippi, vão viver inten-
samente grandes aventuras. Tudo isso em 
uma edição bilíngue, com versões em por-
tuguês e inglês, que evidencia toda a bele-
za de um clássico juvenil e a riqueza dessas 
duas línguas.

Volta ao mundo em  
oitenta dias - Around the 
World in Eighty Days
Autor: Júlio Verne  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Allan Rabelo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 104
Coleção: BiClássicos
Assuntos: culturas; desafios; obstáculos; 
romance; surpresas.

Embarque agora mesmo nessa emocio-
nante viagem com o inglês Phileas Fogg e 
seu fiel criado francês, Passepartout. Após 
uma aposta, esse misterioso cavalheiro 
parte em uma jornada alucinada pelo mun-
do, correndo contra o tempo para dar uma 
volta completa em torno da Terra do século 
XIX em apenas 80 dias. No meio do cami-
nho há inúmeras surpresas, sustos e aven-
turas fascinantes. Pegue uma carona nesta 
fantástica obra do escritor Júlio Verne, pai 
da ficção científica, adaptada em portu-
guês e inglês.
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Samuca e seus grilos  
na cuca
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Marcio Levyman
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 88
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: aceitação pessoal; adolescência; 
amadurecimento; amizade; autoestima; 
descobertas; timidez.

Samuel, mais conhecido por Samuca entre 
seus amigos e familiares, é um garoto mui-
to tímido. Bom mesmo, ele achava, era o 
Lourival Sensacional, o apresentador de TV 
que preenchia suas tardes. O que Samuca 
nunca poderia imaginar é que Lourival era 
tio de seu melhor amigo, Adriano, e que a 
vida do apresentador não era tão sensacio-
nal como ele pensava. Uma viagem de fé-
rias com os pais será um verdadeiro rito de 
passagem na vida de Samuca, e mostrará 
que todos temos nosso valor, além de, cla-
ro, muitos grilos na cuca.

Pink & Blue Punks
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 32
Coleção: Nice to Read You!
Assuntos: inglês; humor; comportamento; 
infância.

Tom é um menino insatisfeito com sua apa-
rência. Em razão disso, faz inúmeros ques-
tionamentos sobre o motivo pelo qual to-
dos se parecem, usam os mesmos cabelos 
ou roupas semelhantes. Preocupado com 
isso, ele tem uma ideia: tingir o cabelo com 
uma cor diferente. Esta interessante his-
tória, narrada em inglês, mostra ao leitor 
como a mudança e a diferença podem gerar 
surpresas bastante agradáveis e inusitadas.

A turma da paquera
Autor: Pedro Bloch
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 88
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: amadurecimento/descobertas; 
amizade; amor/afetividade; autoestima; 
cidadania; escola; língua portuguesa; 
literatura; preconceito/intolerância.

Conheça o agitado cotidiano da classe da 
professora Denise. Os meninos e meninas 
desta turma da paquera estão rodeados 
pelas naturais descobertas e reflexões que 
essa idade desperta: paqueras, amores,  
ciúmes, autoaceitação, popularidade... 
Com tantos sentimentos em ebulição, a 
professora irá mostrar como a orientação 
adequada é fundamental para o processo 
de adaptação do jovem, que só quer esta-
belecer seu lugar no mundo. 
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Nem para sempre,  
nem nunca mais
Autora: Maria da Glória Cardia de Castro
Ilustrações: Thais Linhares
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 88
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: adolescência; desafios; 
dificuldades; primeiro amor; superação.

Depois de se mudar com os pais para outro 
país, Luísa, uma jovem de 15 anos, terá de 
se adaptar a novos hábitos e costumes, e 
também a uma nova língua. Sua maior di-
ficuldade será acostumar-se a viver longe 
de André, seu primeiro namorado e amor. 
Após meses de muitos desafios, Luísa mos-
tra-se uma garota valente e determinada, 
não só por aprender a viver em uma cidade 
diferente, mas também por entender que 
a vida pode lhe reservar outras surpresas, 
ainda mais quando se é tão jovem.

Mr. Flohart e o mundo 
perdido dos Ninmuts
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Ilustrações: José Wilson Magalhães
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 88
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: aventura; descoberta; história; 
mistério; natureza; viagem.

Floresta Amazônica: esse vasto “mar ver-
de” é o cenário da história do explorador 
inglês Ralph Flohart. Ao perder-se de sua 
equipe, o famoso aventureiro é obrigado 
a se virar sozinho na imensa floresta – ao 
mesmo tempo, seu abrigo é seu tormento. 
Em sua tentativa de voltar para casa, um 
misterioso grupo de estranhos seres o in-
tercepta. Muitas surpresas virão a partir 
desse encontro: civilizações e tesouros per-
didos no meio da mata, emboscadas, rios 
e corredeiras são apenas alguns dos ingre-
dientes desta emocionante aventura. 

Tudo o que mais queria
Autora: Tânia Alexandre Martinelli
Ilustrações: Allan Rabelo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 80
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: adolescência; amadurecimento; 
amizade; família; identidade pessoal; 
infância; literatura; namoro; profissão; 
sonhos.

Luana ama o mar e adora escrever. Uma 
das coisas que mais a incomoda é ter tudo 
na vida e, ainda assim, se sentir insatisfei-
ta... Carlos Eduardo também ama o mar, 
adora sonhar, e o que mais o motiva na 
vida é a realização de seus maiores so-
nhos... O encontro das histórias de Luana 
e Carlos Eduardo acontece na praia, diante 
de um imenso mar de desejos e descober-
tas, diante do mar que tanto amam. Tudo 
o que mais queriam era encontrar alguém 
para partilhar todo o universo de possibili-
dades que é a vida de cada um deles.
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Louco por HQ’s
Autora: Tânia Alexandre Martinelli
Ilustrações: Quanta Estúdio
Formato: 17 × 26 cm
Páginas: 88
Assuntos: amizade; conflitos; criação; 
juventude; namoro.

Caio é um adolescente fã de quadrinhos! 
Sua paixão pelas HQs ajudou a aflorar um 
talento: escreve roteiros dessas histórias, 
tal como fazem seus grandes ídolos. Mas 
Caio não sabe desenhar e está em busca de 
alguém que ilustre seus roteiros. Em seu ca-
minho está Olívia, uma menina diferente, 
que adora mangás e parece ter saído dire-
tamente de um. Em meio às mudanças pe-
las quais está passando, Caio terá ainda de 
entender Olívia e o choque que ela causou 
em sua vida com sua visão um tanto dife-
rente das coisas. Qual será o final desta sur-
preendente narrativa, que é um verdadeiro 
mergulho no universo das HQs?

Por uma semente de paz
Autor: Ganymédes José 
Ilustrações: Ulisses Bôscolo
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 128
Assuntos: cidadania; comportamento; 
diferenças; disciplina; escola; inclusão; 
intolerância; paz; preconceito; violência.

A determinação de uma professora lança 
ao solo geralmente maltratado das escolas 
as sementes da educação. O texto apon-
ta as possibilidades de transformação do 
mundo com dedicação e honestidade, por 
meio de um olhar mais humano e muita fé 
no potencial dos jovens alunos.
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Sun’s Diary
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Rômolo
Formato: 16 × 21,5 cm
Páginas: 72
Assuntos: inglês; família; história americana; 
afetividade; amizade; cultura estrangeira.

Esta empolgante – e diferente – narrativa escri-
ta em inglês apresenta aos leitores o dia a dia de 
Sun, uma garota cheia de vida, pelas histórias con-
tadas em seu diário. Nelas descobrimos costumes 
peculiares de sua família: são vegetarianos, têm 
um porco de estimação e um cachorro que pensa 
ser um porco. Ao longo de um ano letivo, Sun des-
creve detalhes divertidos que passam pelas datas 
comemorativas e outras situações não tão agra-
dáveis, como a possível separação de seus tios. 
Os leitores irão se divertir com os relatos de Sun 
e aprenderão um pouco do universo da língua in-
glesa, além de poderem praticar esse idioma tão 
presente em nosso cotidiano. 

LANÇAMENTO
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As outras pessoas
Autor: Ivan Jaf
Ilustrações: Rafael Antón
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 128
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: solidariedade; cidadania; justiça; 
diálogo; amadurecimento; comportamento; 
sentimentos.

Após a morte da mãe, pai e filho se mudam para 
uma comunidade distante, em busca do recomeço 
de suas vidas. O foco do pai era construir uma pe-
quena fábrica de vidro e garantir o sustento; nada 
mais. Mas tantas são as necessidades dos novos 
vizinhos... como não se envolver? Uma história 
sensível e emocionante sobre as relações huma-
nas, que despertará nos leitores um novo olhar 
para as outras pessoas. Sucesso desde seu primei-
ro lançamento, este livro volta em nova edição, 
com ilustrações e projeto gráfico aprimorados, 
para se tornar ainda mais cativante ao leitor. 
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O caminho  
das estrelas
Autor: Raul Drewnick
Ilustrações: Jana Glatt
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: sonhos; profissões; mídia; exposição; 
família; fama; sucesso.

O que você quer ser quando crescer? Fernanda 
sabe muito bem o quer, mas quando resolveu con-
tar para sua família nem mesmo Luísa, sua irmã, 
amiga e confidente, a apoiou. Por acaso, ser mo-
delo é algum absurdo? O problema é quando um 
sonho começa a virar pesadelo... Este livro conduz 
os jovens, entre outras coisas, a refletir sobre as 
relações humanas, a escolha de uma profissão e 
os limites da busca pela fama, discutindo os ris-
cos da violação de sua intimidade por quem não 
tem limites para alcançar qualquer tipo de suces-
so. Uma narrativa dinâmica e cativante aguarda o 
leitor deste livro. 

LANÇAMENTO
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Todos os sonhos  
do mundo
Autora: Giselda Laporta Nicolelis
Ilustrações: Eduardo Uchôa
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 88
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: família, afetividade, comportamento, 
identidade pessoal, adoção, realidade; drogas.

Relações familiares nem sempre são tão simples, 
nem tão óbvias. Qual seria sua reação ao descobrir 
não ser filho daquele que conhece como pai? Ou 
ao se deparar consigo mesmo num site de crianças 
desaparecidas? E ao descobrir que foi abandonado 
na maternidade? Ou ao saber que foi abandonado 
ainda bebê na porta de quem hoje chama de mãe? 
Os contos deste livro, de Giselda Laporta Nicolelis, 
introduzidos poeticamente pelos versos do imor-
tal Fernando Pessoa, revelam a realidade de mui-
tas famílias, diversas em suas configurações, mas 
com muitos sentimentos e sonhos em comum. 
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Um toque  
de mestre
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Jozz
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 120
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: relações de ensino e aprendizagem; 
magistério; direitos humanos; Ditadura Militar.

Não tem quem faça Davi gostar do professor de 
Geografia. Exigente e disciplinador, Gonçalves é o 
terror da turma. Prova, lição de casa, leitura com-
plementar... e as notas vão de mal a pior. Para 
completar o pacote: uma excursão para cidades 
históricas na companhia do professor durão. Nes-
ta viagem, Davi conhece os segredos de Gonçalves 
e descobre o quão importante e proveitosa pode 
ser a relação entre aluno e professor, para ambos. 
Este livro traz ainda memórias de dor e desrespei-
to de uma época difícil de ser esquecida: a Ditadu-
ra Militar no Brasil.

LANÇAMENTO
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Uma história  
de ouro e sangue
Autor: Manuel Filho
Ilustrações: Daniel Araujo
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 120
Coleção: Histórias da História 
Assuntos: história; Revolução Constitucionalista 
de 1932; violência; direitos; democratização.

Afonsinho estava muito feliz por conquistar o pri-
meiro emprego de sua vida. Ganhar o próprio di-
nheiro, ajudar nas despesas de casa, ter mais res-
ponsabilidades. Tudo isso lhe parecia muito bom 
para um jovem na sua idade. Como office-boy em 
pleno centro da cidade de São Paulo, Afonsinho 
adorava ir às ruas para conhecer um pouco mais 
daquele lugar. Ficava ainda mais curioso cada vez 
que atravessava a porta do edifício em que traba-
lhava, chamado de “Ouro para o bem de São Pau-
lo”. Manuel Filho conduz o leitor a uma viagem 
misteriosa e emocionante sobre uma época muito 
importante da História de São Paulo e do país: a 
Revolução Constitucionalista de 1932.
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Um encontro  
com a liberdade
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrações: Roberto Weigand
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 64
Coleção: Histórias da História
Assuntos: história; escravidão; abolicionismo; 
liberdade; identidade pessoal; conflito; família. 

Que tipo de pai teria o filho como escravo? Ainda 
criança Gabriel perdeu a mãe, uma escrava e com-
panheira de seu pai, Valentim, um rico comercian-
te português. Conforme o tempo passa, o garoto, 
que sempre trabalhou para o pai, vai entendendo 
a sua condição e a situação em que outros negros 
se encontram, aumentando sua revolta. A liberda-
de lhe parece algo distante e, ao mesmo tempo, 
assustadora. Afinal, ela realmente resolveria seus 
problemas? Autêntico e esclarecedor, Júlio Emílio 
Braz aborda neste livro a libertação dos escravos, 
conduzindo o leitor a perceber outro lado, muitas 
vezes desconhecido, sobre a Lei Áurea.

LANÇAMENTO
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O menino do Portinari
Autor: Caio Riter
Ilustrações: Nik Neves
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: aventura; amizade; 
investigação; mistério; coragem; arte.

Teresa nunca poderia imaginar que uma 
mensagem de texto recebida por engano 
no celular pudesse transformar sua vida 
em um livro. Sem hesitar, ela e seus amigos 
tentarão descobrir o segredo do menino 
do Portinari. Uma história envolvente que 
também fará o leitor embarcar nessa aven-
tura de suspense e mistério, em que arte, 
aventura, amor e muitos outros elementos 
são o tempero para esta trama instigante. 

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

Romeu Guarani  
e Julieta Capuleto
Autor: César Obeid 
Ilustrações: Catarina Bessell
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 96
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: sentimentos; morte; poesia; 
preconceito; romance; coragem; conflito; 
violência.

Os filhos de duas famílias rivais se conhe-
cem e se apaixonam. No entanto, o destino 
será cruel com o casal e devido a um mal 
entendido e aos planos mirabolantes de 
uma professora, os dois serão impedidos 
de viver o amor que sentem. O novo livro 
de César Obeid traz o clássico Romeu e Ju-
lieta para o contexto nacional, em uma re-
leitura fascinante da obra de Shakespeare.

Selecionado para o Catálogo 
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

As regras do jogo
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 80
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: aceitação pessoal; 
amadurecimento; autoestima; família; 
solidariedade; violência.

Mateus é filho adotivo de uma família mui-
to humilde. As dificuldades são enormes na 
pequena cidade de Tambaú, então eles par-
tem em busca de uma vida melhor em Cam-
pinas. Mas os problemas parecem piorar. 
Diante disso, a família vai se desfazendo. 
Mateus cresce gostando muito de livros e 
da escola, e se torna o principal responsável 
pelas melhorias na vida da família, seguin-
do sempre as regras do duro jogo da vida 
sem se deixar levar pelo mundo do crime.
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Corações de pedra
Autor: Ganymédes José
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 120
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: aceitação pessoal; 
amadurecimento; autoestima; família; 
solidariedade; violência.

Xexa é uma adolescente que tem quase 
tudo na vida. O que lhe falta é um pouco 
mais de atenção dos pais. Quando estes re-
solvem se separar, a menina se revolta. Sua 
tia Lúcia, porém, vai ajudá-la a enxergar ou-
tra realidade: a violência das grandes cida-
des, a urbanização descontrolada, a misé-
ria, a corrupção e muitos outros problemas 
com os quais ela não havia tido contato an-
tes. Ao perceber que o mundo está cami-
nhando para um caos sem fim por conta 
dos “corações de pedra” das pessoas, Xexa 
passa por muitas transformações. 

Somos todos responsáveis
Autor: Pedro Bloch
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 88
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: desemprego; desigualdade 
social; família; namoro; trabalho.

Gustavo é um pai superdedicado à família. 
Arquiteto bem-sucedido, um dia perde o 
emprego. Diante do desespero de não en-
contrar novo trabalhao, sem saber como li-
dar com esta situação, finge que nada está 
acontecendo. Mas, Lenise, a esposa amoro-
sa, Timinho, o filho superdotado e sensível, 
e até mesmo a mimada filha Luísa irão aju-
dá-lo a reencontrar o rumo; afinal, somos 
todos responsáveis pelo bem-estar uns 
dos outros.

No ano passado
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Jefferson Costa
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 80
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
cidadania; comportamento; escola; 
família; identidade pessoal; morte e 
perda; sentimentos; solidariedade.

Mais um ano letivo começa para Marisa, 
uma jovem do interior. Nada na escola pa-
rece ter mudado, e uma sensação de tédio 
e desânimo começa a aparecer. Isso logo se 
desfaz quando conhece Roberto, um garo-
to novo na cidade. De repente, tudo parece 
melhorar. No entanto, problemas inespe-
rados e uma série de acontecimentos pas-
sam a atormentá-la. Depois de lidar com 
tantas situações dolorosas, Marisa reflete 
sobre o ano que passou e percebe quanto 
as dificuldades podem nos amadurecer.
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Em carne viva
Autora: Maria da Glória Cardia de Castro
Ilustrações: Rodrigo Rosa
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 88
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: adolescência; amizade; 
problemas pessoais; tráfico de drogas; 
relações familiares.

Pedro e David são como irmãos e estão 
sempre juntos, mas a família do primei-
ro parece ser bem mais amorosa que a 
do segundo, que não encontra apoio dos 
pais. Os dois amigos começam a se afastar 
quando David entra no mundo das drogas, 
seduzido por um traficante. Em carne viva 
– livro sempre atual e que agora vem em 
nova edição – mostra como a desinforma-
ção sobre drogas e o vício podem destruir a 
vida de um jovem que, no fundo, quer ape-
nas carinho e apoio.

Menina Mãe
Autora: Maria da Glória Cardia de Castro
Ilustrações: Taline Schubach
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 72
Coleção: Tempo de Literatura
Assuntos: gravidez; preconceito; 
autoconhecimento; maternidade; 
métodos contraceptivos e DSTs; religião; 
solidão.

O livro apresenta Salma, uma menina mui-
to nova que é obrigada a crescer e amadu-
recer ao engravidar. No entanto, ela nem 
imagina como isso mudará sua vida para 
sempre, ao mesmo tempo em que, aban-
donada, enfrenta o medo, o trauma e o 
preconceito. Menina mãe – que faz grande 
sucesso desde seu primeiro lançamento – 
ainda se mostra atual ao abordar o tema 
da gravidez indesejada na adolescência.

An Amazing Story
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Coleção: Nice to Read You!
Assuntos: família; comportamento; 
identidade pessoal; fantasmas; mistério; 
Halloween.

Esta envolvente história contada em inglês 
apresenta o mundo de Martin, um garoto 
comum, exceto por morar com fantasmas, 
de sua avó e dos amigos dela. Tal fato faz 
com que ele seja um garoto bastante so-
litário, pois as outras crianças morrem de 
medo de frequentar sua casa devido aos 
barulhos estranhos. Mas Miss Baldwin, 
professora de Martin, após ler uma reda-
ção do garoto, tentará mudar essa situa-
ção: no Halloween os alunos visitarão a 
casa uns dos outros. Será que a suspeita 
das crianças se confirmará ao visitarem a 
casa de Martin?
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Quer ficar comigo?
Autoras: Regina Rennó e Célia Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Coleção: Ludo Ludens Jovem
Assuntos: adolescência; descoberta; 
primeiro beijo.

Luiz Gustavo é adolescente e encontra- se 
numa situação difícil: está a fim de Karen. 
Mas como convidá-la para ficar com ele na 
festa de sábado? Ele quer deixar, de uma 
vez por todas, de ser BV (“boca virgem”). 
Entre noites maldormidas e o medo de le-
var um fora, consegue marcar o esperado 
encontro. Mas nem tudo sai como o plane-
jado... Com esse enredo, as autoras abor-
dam alguns aspectos da sexualidade, pro-
pondo perguntas que ajudarão o jovem 
leitor a refletir sobre essa e outras ques-
tões para se conhecer melhor.

Tá ligado?
Autoras: Regina Rennó e Célia Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 40
Coleção: Ludo Ludens Jovem
Assuntos: adolescência; drogas; família; 
rebeldia; relações.

A adolescente Renata encontrou nas rela-
ções virtuais da internet um meio de fazer 
amigos. A família acabou ficando de lado 
e agora todos querem saber o que anda 
acontecendo de errado. Renata não tra-
ta bem seus familiares, está tirando notas 
baixas e fica até altas horas on-line. Quan-
do a mãe descobre drogas em suas coisas, 
as revelações vêm à tona. E agora? Como 
ajudar a filha? Regina Rennó e Célia Rennó 
abordam, neste livro, os relacionamentos 
familiares e a difícil fase da adolescência.

Contos de terror e mistério 
- Tales of Terror and Mystery

Autor: Edgar Allan Poe  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 108
Coleção: BiClássicos
Assuntos: crime; investigação; morte; 
suspense; vingança.

Edgar Allan Poe é o mestre do conto e das 
histórias de terror e mistério . O livro reúne 
quatro textos do autor norte-americano, 
adaptados em português e inglês: “A cai-
xa retangular”, “O último pulo do sapo”, “O 
gato preto” e “Os crimes da Rua Morgue”. 
Trata-se de narrativas que impressionam 
pela criatividade, pelo clima de suspense e 
pela capacidade analítica dos personagens 
de cada trama. São histórias misteriosas, 
envolventes e que mostram todo o talento 
de Poe na arte de escrever contos.

Selecionado para o PNBE 2013
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O vaso chinês
Autora: Tânia Martinelli
Ilustrações: Mariana Zanetti
Formato: 16 × 21,5 cm
Páginas: 112
Assuntos: morte e perda; 
comportamento; identidade pessoal; 
memória; pais; saudade; escrita; 
sentimentos; amadurecimento. 

Ana Maria é uma menina de 13 anos que 
acaba de se mudar para uma casa mais 
simples com sua mãe, após a morte de seu 
pai. Ela gosta de escrever e, devido à mu-
dança, passa os dias imersa em textos e 
nas lembranças de seu pai, de quem sente 
muita saudade. Ao encontrar em uma feira 
um vaso semelhante ao que havia ganhado 
com seu pai em um parque de diversões, a 
saudade aumenta e muitas memórias são 
despertadas. Trata-se de uma narrativa 
permeada de sentimentos, descobertas, 
imaginação e medos de uma adolescente 
que tenta encontrar sua identidade.

Acervo Básico FNLIJ 2015 
Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha, 2015

Deu a louca  
no guarda-roupa
Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Suppa
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 64
Assuntos: amizade; amor/afetividade; 
consumismo; fantasia; trabalho.

Esta é uma história na qual as roupas e 
outros objetos da casa pensam, sentem, 
agem e falam! Como se não bastasse, as 
pessoas que fazem parte desta casa tam-
bém são bastante malucas, vivendo situ-
ações do dia a dia, como amores, intrigas, 
sonhos, alegrias e tristezas, de um jei-
to muito fora do comum. Divirta-se com 
dona Antônia, proprietária de um antiquá-
rio, e com suas excêntricas empregadas, os 
objetos falantes de sua casa e uma infini-
dade de aventuras nessa narrativa rechea-
da de humor.

Sensor: o game
Autor: Manuel Filho
Ilustrações: Laurent Cardon
Formato: 17 × 26 cm
Páginas: 88
Assuntos: amizade; aventura; ficção 
científica; games; identidade pessoal; 
mistério.

Fred é um adolescente que está sempre 
por dentro do mundo dos video games. Sua 
vida dá uma reviravolta quando ele é con-
vidado a participar de um projeto ultras-
secreto sobre o desenvolvimento de um 
game revolucionário: o Sensor. No entanto, 
as coisas fogem do controle, e Fred, assim 
como toda a equipe envolvida no projeto, 
desaparece misteriosamente. Joca, seu pri-
mo e amigo, que sabe muito a respeito do 
Sensor, tentará encontrá-lo e desvendar o 
mistério do game. Para isso, contará com a 
ajuda da antenada amiga Bia Byte. Juntos, 
eles se envolvem em uma emocionante 
aventura, em que perigos virtuais invadem 
o jogo da vida real.
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Pivete
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrações: Pedro Arcene e Sergio Alves
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 40
Assuntos: direitos humanos; família; 
medo/insegurança; violência.

Lalo sempre soube como se virar para con-
seguir sobreviver, mas ser mais um pivete 
nas ruas do Rio de Janeiro exige um esforço 
sobre-humano. Muitos foram os momen-
tos de angústia, violência, perdas... O en-
redo da vida de Lalo se desenvolve tal qual 
o de milhares de jovens brasileiros à mer-
cê da dilacerante exclusão social que afeta 
nosso país. Júlio Emílio Braz apresenta, por 
meio dessa emocionante história narrada 
em primeira pessoa, a dura realidade de um 
menino órfão, provocando o leitor a refletir 
sobre o futuro das crianças abandonadas.

Quem me dera ser feliz
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 112
Assuntos: aceitação pessoal; autoestima; 
cidadania; direitos humanos; família; 
intolerância; perseverança; preconceito.

Hamilton é um homem negro que, ao per-
der o emprego, esgota suas forças na busca 
de uma nova oportunidade, sendo sempre 
discriminado. Sem saída, aceita um traba-
lho informal como jornaleiro, mas é traído 
pela desonestidade de seu patrão, que for-
ja falsos assaltos para lhe extorquir o salá-
rio a título de indenização. Hamilton desco-
bre a traição e se atraca com o mau caráter. 
Indo parar de novo na rua, luta para voltar 
a ter estabilidade social e familiar.
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A vida por  
um ideal
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Jorge Fantucci
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 64
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: exploração sexual de menores; 
violência; justiça; coragem.

Ivan Farina é um jovem repórter do bissemanário 
da pacata Rialto, onde constrói sonhos com sua 
namorada Fernanda. Sempre à procura de notí-
cias, Ivan fareja um grave esquema de abuso se-
xual e exploração infantil que envolve poderosos 
e políticos locais. Enfrenta, então, o maior impasse 
de sua vida: denunciá-los e arriscar a própria pele? 
Partindo de fatos reais, este livro expõe uma infe-
liz realidade ainda presente na sociedade e mos-
tra a importância do papel de cada um em com-
batê-la. Revela também o papel da escola ao dar 
devida importância para a educação sexual, por 
intermédio de uma discussão franca e esclarece-
dora, tão importante para prevenção desta forma 
de violência. 

LANÇAMENTO
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Dois continentes,  
quatro gerações
Autores: Beti Rozen e Peter Hays
Ilustrações: Julia Back
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 152
Coleção: Histórias da História 
Assuntos: história; Segunda Guerra Mundial; 
família; memórias.

Louis não gostava nem um pouco de estudar His-
tória. Ainda mais agora que a professora passou, 
em plenas férias, uma tarefa sobre suas raízes fa-
miliares. Ele nasceu nos Estados Unidos e sabe que 
sua mãe é brasileira. O que mais poderá escrever 
em 10 páginas? O que Louis não sabia é que essa 
tarefa resultaria em grandes aventuras e desco-
bertas incríveis sobre a vida de seu avô polonês, 
Lejzer, que imigrou para o Brasil durante a Segun-
da Guerra Mundial. Por meio das memórias de sua 
mãe, fotografias antigas e de uma parte impor-
tante e triste da História, o leitor descobrirá que, 
embora muito diferentes, as infâncias de avô e 
neto tiveram seus pontos em comum, ligados por 
algo maior do que o destino.
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Corrupto!
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrações: André Rocca
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 104
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: julgamentos; política; corrupção; 
conflito; família.

Herbert e Denise são apenas adolescentes enfren-
tando as delícias e as agruras dessa fase da vida. 
Mas, depois que o pai deles aparece no noticiário 
como acusado de desviar verba da Previdência, a 
vida deles se transforma numa tormenta. Por cau-
sa da ação do pai, os adolescentes são alvo de co-
mentários maliciosos, acusações, especulações, 
xingamentos. Acostumados a acompanhar pelo 
noticiário os mais variados escândalos de corrup-
ção evolvendo diferentes segmentos da socieda-
de, os irmãos terão de aprender a lidar com este 
mal dentro do próprio lar. Como manter a estrutu-
ra da família e levar a vida adiante? Este livro pro-
põe um debate para a reflexão dos jovens sobre 
um assunto que, infelizmente, se faz presente em 
suas variadas formas: a corrupção. 

LANÇAMENTO
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Entre silêncios  
e gestos
Autor: Marcos Arthur
Ilustrações: Alexandre Matos
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 120
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: afetividade; família; medo; 
solidariedade; deficiência física; comportamento; 
identidade pessoal.

Marcel é um garoto tímido, tão tímido que se fe-
cha feito um tatu-bola nas situações constrange-
doras. Muito de sua timidez se deve às consequên-
cias de uma grave doença que enfrentara quando 
ainda bebê: a poliomielite, que o fez ter uma leve 
deficiência. Por este motivo é alvo de bullying na 
escola. Mas, inspirado por seus pais a notar o mun-
do pelo viés da arte, Marcel descobre uma manei-
ra de reagir: seu talento especial para o teatro de 
pantomima – a arte de expressar sentimentos por 
meio de gestos e atitudes, em silêncio. Este livro 
apresenta um relato marcante e emocionante de 
um jovem que vira o jogo e enfrenta seus piores 
pesadelos com gestos preciosos. 

LANÇAMENTO
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Jubarte
Autor: Luís Dill
Ilustrações: Sandra Jávera
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 128
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: comportamento; famíia; suspense; 
julgamentos; identidade pessoal; doença; 
preconceito.

Agosto começava com uma frase no muro da casa 
de Rafael: Fulano assassino! Seu irmão fez mesmo 
algo de tão grave assim? E por que ele, Rafael, te-
ria de passar uns tempos na casa da tia, se não ti-
nha culpa alguma? Contando os dias para acabar 
seu Desgosto, descobre que seu lar de férias tem 
alguns atrativos: o jardim das esculturas-plantas 
em labirinto e Bel, a garota regadora de estrada. 
Mas como aproveitar disso tudo se Cid, sempre 
ele, também está por lá? Contada por Luís Dill, de 
modo sensível, envolvente e intrigante, esta his-
tória apresenta a literatura pelos olhos daqueles 
que percebem o mundo por outra realidade: frágil 
como uma jubarte encalhada.
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De metamorfoses  
e de sonhos
Autora: Anna Claudia Ramos
Ilustrações: Suryara Bernardi
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 128
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: obesidade; saúde; cinema; literatura; 
namoro; família; relações sociais.

Gordinho fofo e inteligente. Igor está cansado de 
rótulos. Sua meta agora é correr, malhar, focar no 
objetivo: perder 30 quilos para conseguir uma na-
morada. Este garoto determinado e cheio de so-
nhos sabe que precisará metamorfosear-se para 
descobrir a felicidade. Mas como se ela parece es-
tar apenas nos outros? Para encontrar a si mesmo, 
Igor precisa de algo que exige grande esforço e re-
flexão: equilíbrio. Um texto intenso e cativante, 
que dialoga com literatura e cinema, e faz o leitor 
refletir sobre as escolhas de sua vida.
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Uma coisa que 
domina o mundo
Autor: Franco Vaccarini
Ilustrações: Mariana Nemitz
Tradução: Heloisa Jahn
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: morte; loucura; violência; alcoolismo; 
amor; afetividade; suspense.

Rodolfo levava a vida normalmente entre dias 
bons e dias ruins, até tristes acontecimentos 
transformarem completamente sua rotina. Agora, 
morando apenas com Vilma, sua irmã mais velha 
e tutora, o garoto busca em si e em suas memó-
rias respostas para compreender a vida. Então, em 
um dia de primavera, ele conhece Federica e co-
meça a viver uma nova etapa, na qual a esperan-
ça e a união podem ajudá-lo a reconstruir seu pas-
sado e presente. Este romance surpreendente e 
emocionante, do escritor argentino Franco Vacca- 
rini, aborda temas delicados e relevantes sobre 
um adolescente em busca de seu lugar no mundo.

LANÇAMENTO
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Vento forte, de sul e norte
Autor: Manuel Filho
Ilustrações: Paola Saliby 
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: identidade pessoal; cidadania; 
família; comportamento; sentimentos; 
preconceito; amizade; intolerência; 
aceitação pessoal; conflito; afetividade; 
sexualidade.

Desde criança, em alguns momentos da 
vida, Luísa teve de enfrentar três situações 
de preconceito: o fato de ser negra, adota-
da e ter pais gays. Quando chamou Henri-
que para sua casa a fim de ajudá-lo com as 
aulas de matemática, jamais pensou que 
ele agiria como tantas outras pessoas. Mas 
e aquela repentina aproximação de Ga-
briel? Será que ele realmente era um idiota 
como seu amigo Henrique? Uma história 
envolvente, que lida com assuntos como 
homofobia, racismo e preconceito, na qual 
a amizade e o amor farão Luísa forte para 
aguentar os ventos do sul e do norte. 

Sentimentos: achados  
e perdidos
Autores: Ivan Jaf; Luiz Antonio Aguiar; 
João Anzanello Carrascoza; Shirley Souza; 
Menalton Braff; Marcia Kupstas; Raul 
Drewnick; Carmen Lucia Campos.
Ilustrações: Silvia Amstalden
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: adolescência; amadurecimento; 
família; amizade; trabalho; sentimentos; 
preconceito; comportamento.

Ser adolescente não é nada fácil. Aban-
donar o jeito infantil e amadurecer exige 
muito, principalmente com a intensidade 
dos sentimentos nesta fase. Mas será que 
os adultos conseguem ser maduros em to-
dos os momentos? Ou também agem com 
atitudes tipicamente infantis ou juvenis? 
Neste livro, o leitor entrará em contato 
com pessoas que, independentemente da 
idade, são movidas pelos sentimentos, vi-
venciam as situações mais inusitadas e 
percebem o quanto amadureceram ou ain-
da precisam amadurecer perante os natu-
rais percalços da vida. 

Selecionado para o Catálogo  
FNLIJ da Feira de Bolonha 2016

Encontros folclóricos  
de Benito Folgaça
Autor: Alexandre de Castro Gomes
Ilustrações: Samuel Casal
Formato: 14 × 20 cm
Páginas: 96
Coleção: Série Toda Prosa
Assuntos: folclore; mitos; mistério.

Desde que seu Jurandir Folgaça falecera, 
seu filho Benito passou a ter encontros as-
sombrosos com seres muito curiosos do 
nosso folclore. A Pisadeira, o Corpo Seco, o 
Capelobo, o Cabeça de Cuia... Benito terá 
que percorrer todo o território nacional 
para fugir dos sustos e desses persona-
gens misteriosos. Será que ele vai conse-
guir? Nesta divertida e ao mesmo tempo 
assustadora narrativa juvenil, ricos perso-
nagens de nosso folclore atazanam a vida 
de nosso herói.
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Uma leve esperança
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Jefferson Costa
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 80
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: amadurecimento; 
comportamento; família; identidade 
pessoal; sentimentos.

Antônio Carlos é um adolescente que está 
passando por muitos problemas: seus pais, 
separados, não se dão bem; seus irmãos 
moram longe e quase não mandam notí-
cias; e sua mãe atormenta-o dia após dia 
com suas manias. Só o que lhe agrada são 
as conversas com os amigos, os passeios 
no parque e Dorinha, uma menina que 
também vive uma fase complicada. Terá 
ele força e esperança para enfrentar os de-
safios do amadurecimento? 

À procura do sol
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Alexandre Rampazo
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 144
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: amadurecimento; drogas; 
família; mistério; perseverança; trabalho.

A vida nem sempre foi fácil para Antônio 
Luís. Adolescente, tornou-se usuário e de-
pendente de drogas. Após brigar com o pai 
e sair de casa, o rapaz decide mudar defi-
nitivamente o rumo de sua vida. Torna-se 
Tony Luz, um criativo radialista de uma ci-
dade do interior, onde encontra também 
seu grande amor. No entanto, tem de lidar 
com uma onda de assassinatos e acaba se 
envolvendo em uma investigação próxima 
ao universo das drogas, do qual ele tanto 
lutou para se afastar. Como encararia este 
novo desafio?

Sem olhar para trás
Autor: Lannoy Dorin
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 16 × 23 cm
Páginas: 88
Coleção: Série Jovem Brasil
Assuntos: aborto; amizade; escola; família; 
gravidez na adolescência; métodos 
anticoncepcionais; namoro; sexualidade.

Sônia, Paula, Vera e Zeza, amigas de colé-
gio, reuniram-se para estudar Matemática, 
pois corriam o risco de serem reprovadas. 
Nas conversas das quatro adolescentes so-
bressai a dificuldade de lidar com os pais. 
Mas o caso de Soninha é mais grave: aca-
ba de descobrir que está grávida. Em meio 
à pressão do namorado para que faça o 
aborto e à provável rejeição dos pais, ela 
precisa decidir o que fazer: abortar e correr 
os riscos que isso traria ou assumir a ma-
ternidade, passando por cima de tudo, sem 
olhar para trás?
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Goodbye, Ms. Parker
Autora: Telma Guimarães 
Ilustrações: Weberson Santiago
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 48
Coleção: Nice to Read You!
Assuntos: inglês; crime; investigação; 
morte; perda; mistério.

Ms. Parker acaba de morrer, aparentemen-
te por motivos de saúde, mas o detetive 
Simpson não acredita nesta hipótese e 
aparece para pôr em xeque os motivos que 
fizeram a amarga e rude senhora falecer. 
Ele desconfia de algumas pessoas que um 
dia entraram em contato com Ms. Parker: 
haveria um culpado? Um provérbio aliado 
à astúcia do detetive será responsável por 
solucionar o caso. O desfecho desta incrí-
vel história, narrada em inglês, deixará o 
leitor surpreso.

As aventuras de Sherlock 
Holmes - The Adventures 
of Sherlock Holmes
Autor: Arthur Conan Doyle  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Rodrigo Rosa
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 120
Coleção: BiClássicos
Assuntos: contos; investigação; aventura; 
mistério.

Envolventes e misteriosas. Assim são as his-
tórias que Sherlock Holmes, o detetive mais 
famoso do mundo e seu amigo Dr. Watson 
tentarão solucionar. São crimes e aconteci-
mentos estranhos para os quais não há ex-
plicação. Em edição bilíngue, o texto de Ar-
thur Conan Doyle é apresentado de forma 
leve e descontraída com versões em inglês e 
português para a coleção BiClássicos.

Histórias assombrosas - 
Stories of Amazement
Autor: Edgar Allan Poe  
- Adaptação de Telma Guimarães
Ilustrações: Alexandre Camanho
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 96
Coleção: BiClássicos
Assuntos: mistério; suspense; terror.

Alguns dos contos assombrosos do mes-
tre do terror e suspense, Edgar Allan Poe, 
estão reunidos em Histórias assombrosas: 
“Foi você!”, “O barril de Amontillado”, “A 
carta furtada” e “O coração revelador”, são 
textos que vão deixar os leitores arrepia-
dos e presos à trama do começo ao fim. As 
histórias foram recontadas por Telma Gui-
marães, em inglês e português, para a co-
leção BiClássicos, sem perder as caracterís-
ticas e o estilo dos textos originais. 
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O desejo das águas
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 72
Assuntos: animais; arte; aventura; 
ecologia; fantasia; Língua portuguesa; 
literatura; perseverança; solidariedade; 
teatro.

Três seres, que representam a água, o céu 
e a terra, têm a missão de falar sobre um 
mundo melhor. Contando histórias, bus-
cam propagar conhecimento e sabedoria, 
além de abordar a urgente necessidade de 
preservação do meio ambiente. Neste livro, 
a autora traça um painel do nosso Univer-
so, rico em experiências e que muito têm 
a ensinar aos seres humanos, sempre em 
busca de uma transformação para melhor.

Crime no formigueiro  
e outras histórias
Autora: Jussara Braga
Ilustrações: Rogério Borges
Formato: 17 × 24 cm
Páginas: 64
Assuntos: amadurecimento/descobertas; 
aventura; disciplina/comportamento.

Neste livro, a autora deixa a imaginação 
correr solta e, por meio de eventos e ani-
mais reais, cria histórias cativantes. Uma 
espécie de formiga que estrangula a rainha 
de uma colônia e toma o seu lugar; uma 
aranha que é capaz de preparar embosca-
das até para outras aranhas; uma maripo-
sa nada convencional, que, em vez de se 
alimentar do néctar das plantas, prefere o 
sangue dos animais; e a instigante viagem 
do naturalista inglês Charles Darwin a bor-
do do navio Beagle. São quatro histórias 
que levam a questionamentos, angústias 
e descobertas presentes no cotidiano dos 
jovens.

Por trás das chamas
Autor: Luís Dill
Ilustrações: Andréa Corbani
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 96
Assuntos: amadurecimento; amizade; 
amor; comportamento; identidade 
pessoal; namoro; sentimentos.

Verônica, uma garota de 15 anos, vai passar 
férias no litoral gaúcho e acaba conhecen-
do Diego, um garoto um pouco mais velho, 
que desde o início tenta conquistá-la. En-
quanto vive novos sentimentos e desco-
bertas, muitas delas relacionadas à sexu-
alidade, Verônica descobre que alguém a 
filmou beijando Diego e colocou o vídeo na 
internet, o que a deixa assustada e furiosa. 
É nesse contexto de descobertas, suspeitas 
e situações novas e intensas que ela enten-
derá melhor o que sente, os amigos e como 
funcionam certas relações.
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Os papéis de Lucas - 
pequeno inventário de um 
adolescente
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrações: Fábio Ventura
Formato: 14 × 21 cm
Páginas: 96
Assuntos: adolescência; descobertas; 
escola; família; namoro; preconceito.

Júlio Emílio Braz recria o diário de um jo-
vem, precocemente morto em um acidente 
de carro, com seus sonhos, dúvidas e, prin-
cipalmente, com suas descobertas, desde a 
relação truncada com o pai até a exposição 
da sexualidade do irmão. É um relato con-
tundente, que faz pensar em como pode 
ser complexa e, ao mesmo tempo, funda-
mental a fase da adolescência.

Selecionado para o PNBE 2013
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A
...Amigo não é pra essas coisas   5o ano   87

A alegre vovó Guida, que é um bocado distraída   1o ano   30 

A árvore contente   1o ano   21 

A borboleta e a minhoca   1o ano   27 

A brisa e a flor   3o ano   57 

A bruxinha Domitila e o robô SuperTudo   4o ano   77 

A canção de Brisa   5o ano   89 

A casa do dilúvio   6o ano   98 

A cidade que mudou de nome   3o ano   54

A colcha de retalhos   3o ano   54

A cor da fome   5o ano   86

A cura da Terra   5o ano   88 

A descoberta de Miguel   1o ano   27 
A E I O... UAU!   Ed. Inf.   9

A economia de Maria   1o ano   21 

A escada transparente   4o ano   79

A escola de Inês   Ed. Inf.   7 

A estátua do prefeito   6o ano   94 

A fábrica mágica   3o ano   62

A fazenda Bem-te-vi   Ed. Inf.   15 

A fera dos mares   6o ano   92 

A floresta misteriosa   4o ano   69

A gargalhada do jacaré   2o ano   38 

A grande assembleia   3o ano   56 

A grande campeã   2o ano   43 

A história de João Grilo e dos três irmãos gigantes   5o ano   90 

A história vazia da garrafa vazia   6o ano   97

A invasão dos abelhudos   2o ano   36 

A invenção de Celeste   1o ano   21 

A lição de casa   3o ano   59 
A minhoca Filomena   Ed. Inf.   16

A mochila que pesava demais   5o ano   85

A pequena grande viagem   2o ano   37

À procura do sol   9o ano   126

A redoma invisível   3o ano   56

A revolta das águas   4o ano   81

A revolta dos livrinhos   1o ano   27

A sala dos professores   7o ano   100

A sementinha bailarina   3o ano   61

A Smart Grandma   6o ano   95

A tartaruga infeliz   Ed. Inf.   13

A turma da paquera   7o ano   102

A velhinha e o porco   3o ano   60

A verdade é de todos   5o ano   90

A viagem de Fofo   3o ano   65

A vida por um ideal   9o ano   118

ABC do trava-língua   2o ano   33

Abraços beijados, beijos abraçados   Ed. Inf.   19

Adivinha só!   5o ano   84

Adulto diz cada coisa...   1o ano   26

Água, fonte da vida   3o ano   52

Alfabético - Almanaque do alfabeto poético   4o ano   76

Alice no País das Maravilhas  
- Alice`s Adventures in Wonderland   7o ano   101

Amanda no país da consciência   2o ano   33

Amanda no país das vitaminas   2o ano   32

Amigos de verdade   1o ano   22

Amor que vai, amor que vem   1o ano   24

An Amazing Story   8o ano   114

Apelido não tem cola   2o ano   40

As aventuras de Sherlock Holmes 
- The Adventures of Sherlock Holmes   9o ano   127

As aventuras de Tom Sawyer 
- The Adventures of Tom Sawyer   7o ano   101

As aventuras do Capitão Sardinha   2o ano   36

As brincotecas   3o ano   57

As cantigas de Lia   4o ano   75

As nuvens   Ed. Inf.   7

As outras pessoas   8o ano   106

As palavras do coração   4o ano   72

As razões do coração   5o ano   91

As regras do jogo   8o ano   112

Aviso ao Rei Leão   Ed. Inf.   13

B
Balançando sonhos   4o ano   74

Boneco da paz   1o ano   23

Brasília, uma viagem no tempo   7o ano   100

Breno, o esquentadinho   1o ano   26

Brincando nas nuvens   2o ano   42

Bum- que-te-bum-bum-bum!   Ed. Inf.   17

C
...Comprei aquilo, deu nisso...   5o ano   87

ÍNDICE TÍTULOS
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Cachorro tem dia de cão?   3o ano   58

Cada bicho em seu lugar   3o ano   53

Cada casa casa com cada um   Ed. Inf.   6

Chapeuzinho Vermelho - Little Red Ridding Hood   2o ano   34

Cheiro de mato   3o ano   64

Cinco trovinhas para duas mãozinhas   1o ano   29

Circo Faz de conta   6o ano   99

Com a ponta dos dedos e os olhos do coração   5o ano   91

Com jeito de pai   2o ano   42

Conquista Esporte Clube   4o ano   71

Contos da Terra do Gelo   4o ano   76

Contos de terror e mistério  
- Tales of Terror and Mystery   8o ano   115

Coração do lado esquerdo   4o ano   73

Coração que bate, sente   2o ano   40

Corações de pedra   8o ano   113

Cordelendas - Histórias indígenas em cordel   3o ano   65

Cores da Amazônia - Frutas e bichos da floresta   4o ano   76

Corrupto!   9o ano   120

Criança diz cada coisa...   1o ano   26

Criança poeta - quadras, cordéis e limeriques   1o ano   44

Criança sorridente, feliz e contente   3o ano   51

Crime no formigueiro e outras histórias   9o ano   128

D
Danite e o leão  
- Um conto das montanhas da Etiópia   4o ano   70

De bem com a vida   Ed. Inf.   8

De metamorfoses e de sonhos   9o ano   123

De olhos bem abertos   4o ano   71

De onde eu vim?   6o ano   99

Desenho de infância   2o ano   41

Deu a louca no guarda-roupa   8o ano   116

Deu branco!   Ed. Inf.   10

Do outro lado do muro   4o ano   79

Dois continentes, quatro gerações   9o ano   119

Dona Felicidade   4o ano   72

Dona Fofoca   2o ano   37

E
E algo aconteceu naquele dia...   3o ano   64

É doce mesmo?   1o ano   25

É meu!   1o ano   22

E não tinha briga não!   Ed. Inf.   15

É sempre assim?   1o ano   25

Ele é Fante? Um estranho na Amazônia   1o ano   29

Em carne viva   8o ano   114

Encontros folclóricos de Benito Folgaça   9o ano   125

Enquanto você não chega   2o ano   46

Enrolando novelo de lã   2o ano   45

Entre silêncios e gestos   9o ano   121

Eu no espelho   6o ano   96

F
Fazenda ponto com   2o ano   43

Férias do orfanato   6o ano   99

Festa de aniversário   1o ano   22

Flor de Maio   4o ano   81

Folclorices de brincar   2o ano   45

Formas e cores da África   4o ano   78

G
Ganga Zumba   5o ano   90

Girafinha Flor faz uma descoberta   Ed. Inf.   13

Goodbye, Ms. Parker   9o ano   127

Guerra de bombons   5o ano   86

H
Histórias africanas para contar e recontar   4o ano   77

Histórias assombrosas - Stories of Amazement   9o ano   127

Horta, pomar e jardim, brincadeira não tem fim   Ed. Inf.   5

Hug Dug e a noite misteriosa   1o ano   29

I
Igual ou diferente, depende do olhar da gente   Ed. Inf.   4

J
Jeito de ser   2o ano   35

João e Maria - Hansel and Gretel   3o ano   55

João e o pé de feijão - Jack and the Beanstalk   3o ano   55

Jogando limpo   3o ano   51

Jogo duro   6o ano   93

Josefina quer ser bailarina   2o ano   31

Jubarte   9o ano   122

L
Lápis de cor   3o ano   61

Lendas indígenas   3o ano   79

Livro de papel   4o ano   80
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Louco por HQ’s   7o ano   104

Loucoliques da Língua portuguesa   5o ano   82

Lua cheia de poesia   1o ano   30

Luz de dentro ou de fora?   2o ano   34

M
Maioria, Minoria   4o ano   67

Mais um dia   6o ano   93

Manga madura não se costura?   3o ano   58

Manuela   2o ano   37

Máquinas do tempo   4o ano   68

Maria José é, José Maria ia   4o ano   66

Menina Mãe   8o ano   114

Menina não entra   1o ano   23

Metade de uma Rosa   6o ano   97

Meu amigo Etevildo   1o ano   24

Meu primeiro livro   2o ano   44

Mingau e o pinheiro torto   3o ano   60

Mirradinho   3o ano   55

Moiara, filha da terra   5o ano   88

Mr. Flohart e o mundo perdido dos Ninmuts   7o ano   103

N
Na floresta dos cinco sentidos   3o ano   51

Nem para sempre, nem nunca mais   7o ano   103

Ninguém é igual a ninguém   2o ano   40

No ano passado   8o ano   113

No mundo da lua   1o ano   28

No país do Voalá   4o ano   78

No tempo dos meus bisavós   3o ano   59

O 
O anel que tu me deste   6o ano   97

O aniversário de Cícero   5o ano   86

O bolo de chocolate   Ed. Inf.   7

O bonequinho de massa   2o ano   38

O cágado e a fruta   2o ano   33

O caminho das estrelas   8o ano   107

O canguruzinho fujão   Ed. Inf.   14

O castelo do Sr. Hildson   4o ano   74

O clube dos livros esquecidos   6o ano   93

O coelhinho desobediente   Ed. Inf.   14

O coelho e o sapo   2o ano   39

O concurso das aves   2o ano   39

O desejo das águas   9o ano   128

O dia em que uma cidade se desarmou   3o ano   63

O enigma da cidade perdida   6o ano   95

O esquilo esquisito   Ed. Inf.   17

O gatinho perdido   Ed. Inf.   15

O gigante preguiçoso   3o ano   85

O grilinho brincalhão   4o ano   75

O guardião das florestas   4o ano   81

O jacarezinho egoísta   2o ano   44

O livro das palavras   6o ano   98

O livro do palavrão   2o ano   43

O livro encantado   2o ano   42

O melhor da festa   3o ano   52

O menino de muitas caras   4o ano   80

O menino do Portinari   8o ano   112

O menino que queria...   2o ano   45

O menino que tinha quase tudo   2o ano   36

O menino que tinha rabo de cachorro   3o ano   62

O mistério da bola de espinhos   2o ano   35

O navio   Ed. Inf.   8

O olhar de pincel   4o ano   74

O papel de todos   3o ano   56

O pássaro de ouro   5o ano   85

O pintinho adotivo   Ed. Inf.   16

O plano de Celeste   1o ano   20

O sumiço da Lua   4o ano   78

O toró   Ed. Inf.   17

O vale das utopias   7o ano   100

O vaso chinês   8o ano   116

Onde está a mamãe?   Ed. Inf.   12

Os Anjos da Guarda em:  
os ossos do Capitão Tamerlão   8o ano   95

Os bolos gigantes   3o ano   53

Os invencíveis   4o ano   71

Os papéis de Lucas   9o ano   129

Os piolhos da princesa   3o ano   47

Os porquês do coração   3o ano   54

Os três porquinhos - The Three Little Pigs   2o ano   34

P
Palavra de filho   4o ano   77

Palavras que voam   3o ano   49

Pantanal em notícias   Ed. Inf.   16

Para sempre... criança   3o ano   60
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Pega esconde   Ed. Inf.   9
Peixinho Dourado vai passear   Ed. Inf.   12

Pensando no X da questão   5o ano   87

Picasso e o macaco Zezé   Ed. Inf.   11

Pink and Blue Punks   7o ano   102

Pirata de palavras   1o ano   28

Pisando na bola   6o ano   96

Pivete   8o ano   117

Planeta Terra: nossa casa!   3o ano   52

Pluminha procura amigos   Ed. Inf.   12

Poemas Problemas   3o ano   64

Poesias para paz   3o ano   50

Pollyanna   6o ano   96

Por trás das chamas   9o ano   128

Por uma semente de paz   7o ano   104

Pra lá e pra cá   Ed. Inf.   10

Predador humano   6o ano   94

Pretinho, meu boneco querido   3o ano   62

Q
Qual é seu personagem?   6o ano   94

Quantos bichos?   Ed. Inf.   9

Quem me dera ser feliz   8o ano   117

Quem pegou minhas pintas?   2o ano   39

Quem roubou minha infância?   5o ano   91

Quem tem boca vai ao Timor! 
- Uma aventura pelo mundo de Língua portuguesa   6o ano   98

Quem tem medo?   1o ano   25

Quem vai e vem um jeito sempre tem   Ed. Inf.   6

Quer ficar comigo?   8o ano   115

R
Renoir e a borboleta Marieta   Ed. Inf.   11

Revolução no formigueiro   2o ano   35

Ri melhor quem ri... no fim!   3o ano   61

Romeu Guarani e Julieta Capuleto   8o ano   112

S
Samba no pé   4o ano   73

Samuca e seus grilos na cuca   7o ano   102

Sem açúcar, com afeto   4o ano   72

Sem olhar para trás   9o ano   126

Sensor: o game   8o ano   116

Sentimentos: achados e perdidos   9o ano   125

Seu gentil   3o ano   59

Seu Rei Boca de Forno   1o ano   24

Silêncio de filha   5o ano   83

Sim Não   Ed. Inf.   18

Sinto o que sinto com cinco sentidos   Ed. Inf.   6

Somos todos responsáveis   8o ano   113

Sou do contra!   3o ano   63

Sun’s Diary   8o ano   105

Superligado   3o ano   48

Susto no quintal   Ed. Inf.   18

T
Tá ligado?   8o ano   115

Tarsila e o papagaio Juvenal   Ed. Inf.   10

Teté o anjo amigo   2o ano   38

Todos os sonhos do mundo   8o ano   108

Tubarão toca tuba?   3o ano   58

Tudo o que mais queria   7o ano   103

U
Uaná, um curumim entre muitas lendas   5o ano   89

Um brinquedo diferente   1o ano   23

Um cachorrinho para Kakau   Ed. Inf.   14

Um encontro com a liberdade   8o ano   111

Um fotógrafo diferente chamado Debret   5o ano   84

Um longo dia   Ed. Inf.   8

Um nome de cabrito   3o ano   57

Um pai de verdade   4o ano   73

Um teatro diferente   1o ano   28

Um toque de mestre   8o ano   109

Um urso branco em Nova York   5o ano   89

Uma aventura no mundo de Tarsila   4o ano   75

Uma coisa que domina o mundo   9o ano   124

Uma história de ouro e sangue   8o ano   110

Uma ilha a mil milhas daqui   3o ano   53

Uma leve esperança   9o ano   126

Uma outra princesa   5o ano   88

Uma viagem com muitas mães   2o ano   41

V
Valter Valente e Pedro Preguiça   3o ano   63

Van Gogh e o passarinho Téo   Ed. Inf.   11

Vento forte, de sul e norte   9o ano   125

Vida dura de borracha   Ed. Inf.   18
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Viva a liberdade   5o ano   84

Você pode escolher   2o ano   41

Volta ao mundo em oitenta dias 

- Around the World in Eighty Days   7o ano   101

Vovô conserta tudo   4o ano   80
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