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Se você ainda não é um leitor habitual, 
comece por aqui! 

Como APERITIVO temos contos, crônicas, 
livros informativos e outras leituras breves... 

é só uma entrada, você vai ver que não é o 
suficiente! 
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Intrigas, confissões, ameaças, estratégias, declarações de amor. Descortina-se um uni-
verso inimaginável quando se lê a correspondência dos personagens marcantes da his-
tória do Brasil. Dando um novo olhar aos fatos já conhecidos e trazendo à luz missivas 
inéditas ou pouco difundidas, o jornalista Sérgio Rodrigues apresenta uma saborosa co-
letânea de oitenta cartas dignas de nota, recebidas ou enviadas por escritores, artistas 
e políticos — de Elis Regina a Olga Benário, de Chico Buarque a Santos Dumont, de 
Renato Russo a d. Pedro I —, entre outros personagens.

Ilustradas por fac-símiles e dezenas de fotos e acompanhadas por breves textos que 
contextualizam cada carta, as missivas conduzem o leitor por um deleitoso passeio pelos 
grandes momentos de nossa trajetória. Um convite irrecusável para conhecer o que há 
de melhor, mais original e imprescindível em nosso país — a partir dos olhos e da intimi-
dade de figuras extraordinárias.

Tema biografia, correspondência, história
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

CARTAS BRASILEIRAS: correspondências históricas, políticas, célebres, hilárias 
e inesquecíveis que marcaram o país
Sergio Rodrigues

Ao se mudar para São Paulo, Dandara não poderia imaginar as surpresas que encon-
traria. Uma amiga refugiada vinda do Oriente, um anel mágico herdado de uma princesa 
egípcia; seu diário transformado em blog de sucesso; novas pistas sobre o passado de 
seus ancestrais. Conectada a pessoas do mundo, ela compartilha a aventura da vida.

Tema povos, cultura, África, mundo, refugiados, direitos humanos
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Mundo Leitura

O DIÁRIO DE DANDARA 
Claudia Lins
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Hoje a coisa é simples. Você abre a torneira do filtro ou a garrafinha de água mineral e 
mata a sede à vontade. Mas, para nossos antepassados, água costumava ser um proble-
mão: um gole podia levar à morte. E tomá-la não era o único problema.
Neste livro, você vai descobrir como era a vida nos tempos em que certos objetos (que 
hoje podem ser até banais) não haviam sido inventados ainda. Descubra como fazíamos 
sem água limpa, fósforos, vaso sanitário, óculos, anestesia, banho, papel higiênico, ce-
mitério, divórcio, sobrenome e outras coisinhas mais.

Tema vida cotidiana, história, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

COMO FAZÍAMOS SEM...
Bárbara Soalheiro

Nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, o leitor poderá visitar algumas passa-
gens da obra de Cervantes, desde as reflexões iniciais que remetem à transformação 
do pacato fidalgo no visionário cavaleiro andante, herói cujas aventuras atravessaram os 
séculos, até as grandes batalhas, com destaque para a luta com os moinhos de vento.

Dom Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura, em suas conquistas pelo mundo ao lado de 
seu escudeiro, o fiel Sancho Pança, enfrentarão, juntos, leões selvagens, grutas fantas-
magóricas, cavaleiros misteriosos e o sarcasmo das pessoas.

Tema aventura, amizade, clássico em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

 DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS (VOL. 1 E 2)
Caco Galhardo
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A partir do pensamento dos filósofos, que acreditavam em 
uma vida mais livre e feliz, este volume ilustrado explica o 
regime comandado pelos reis, o papel dos burgueses na 
revolução, a resistência da nobreza em perder privilégios 
e a passagem para a democracia.

Conheça a vida de Annelies Marie Frank, do seu nasci-
mento, em junho de 1929, até sua morte precoce, em mar-
ço de 1945, de tifo, no campo de concentração de Bergen-
-Belsen. Em julho de 1942, Anne, seu pai, Otto, sua mãe, 
Edith, e sua irmã mais velha, Margot, passaram a viver em 
um esconderijo em um prédio de Amsterdam para escapar 
dos nazistas que ocupavam a Holanda durante a Segunda 
Guerra Mundial. Lá, escreveu a maior parte do diário que 
se tornaria, nas décadas seguintes, o mais célebre teste-
munho dos horrores do holocausto.

Tema revolução francesa para jovens
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

Tema HQ, biografia
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

A REVOLUÇÃO FRANCESA PASSO A PASSO
Gérard Dhotel

ANNE FRANK - uma biografia ilustrada
Sid Jacobson, Ernie Colón
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No começo de “As jóias da Castafiore”, o capitão Haddo-
ck parece ter acordado com o pé esquerdo. A caminhada 
para aproveitar o início da primavera é frustrada pelo fedor 
de um lixão, à beira do qual acampa um bando de ciga-
nos. De volta ao castelo, recebe uma notícia calamitosa: a 
célebre Castafiore vem passar uma temporada no castelo. 
Como se essa catástrofe não bastasse, o capitão trope-
ça na escada e torce o pé. Esquerdo, claro. Resultado: 
quinze dias de cadeira de rodas, tendo de aguentar os 
vocalises da diva, as escalas do seu pianista e a agitação 
permanente que a cantora traz a Moulinsart. 

O goleiro Bilô-Bilô era de uma incompetência espantosa 
debaixo das traves. Jogava num time fuleiro e colecionava 
apelidos vexaminosos: Mão-Furada, Mão-Podre, Rei-do-
-Galinheiro. A Bola Fura-Redes, por sua vez, era a alegria 
dos artilheiros. FAzia gols olímpicos, de letra, de bicicleta, 
de folha-seca. E Seus apelidos eram aclamadores: Esfera 
Mágica, Pelota Invencível e Redonda Infernal. Mas como 
dois personagens que costumam viver às turras podem 
se apaixonar? Aqui, a imparcial Fura-Redes encontra o 
desastrado Bilô-Bilô, e passa a viver um dilema: terá a ou-
sadia de impedir o milésimo gol do Rei do Futebol para 
aninhar-se nos braços do amado?

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, futebol
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Companhia das Letrinhas

AS JÓIAS DA CASTAFIORE
Hergé

A BOLA E O GOLEIRO                                                                                
Jorge Amado
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Branco, Belo e Cinderelo não aguentavam mais. Já fazia 
muito tempo que viviam felizes para sempre, e o trabalho 
que sobrava para eles no reino era sempre o mais en-
tediante: costurar, cozinhar e cuidar do jardim, enquanto 
suas esposas tomavam grandes decisões sobre o futuro 
de seus impérios. Mas até parece que, de tanto reclama-
rem, certo dia seus resmungos foram ouvidos, e quem 
apareceu para trazer um pouco de aventura à vida dos 
príncipes foi um enorme e assustador dragão.

Jorge e Haroldo são vizinhos e estudam juntos na escola 
Jerome Horwitz. Eles adoram contar piadas e fazer es-
tripulias por onde passam. Mas o que eles mais amam 
mesmo é escrever histórias em quadrinhos, e juntos in-
ventaram o maior super-herói de todos os tempos: o incrí-
vel... Capitão Cueca! Esse destemido guerreiro tem umas 
manias meio esquisitas quanto ao jeito de se vestir e uma 
identidade tão secreta que nem ele mesmo sabe quem 
é, mas está sempre pronto para lutar por justiça - e para 
fazer você rir até cair!

Você sabia que cada átomo de seu corpo provavelmente 
fez parte de milhões de organismos, e de várias estrelas, 
antes de vir a ser você? Que uma pessoa de tamanho mé-
dio contém energia comparável à força de várias bombas 
de hidrogênio? Entre esses “comos” e “quens” das desco-
bertas científicas, em “Brevíssima história de quase tudo” 
você conhece cientistas bizarros, teorias malucas que vi-
goraram por muito tempo e descobertas acidentais que 
mudaram os rumos da ciência.

Jorge e Haroldo são crianças muito responsáveis. ELes 
são os grandes responsáveis por todas as confusões que 
acontecem na escola!...E os dois voltaram a aprontar. 
DEsta vez, arruinaram a feira de ciências anual do colégio 
com suas brincadeirinhas de mau gosto, deixando o dire-
tor uma fera, e depois criaram acidentalmente um exérci-
to de privadas falantes, malvadas e poderosas que assim 
que ganharam vida decidiram dominar o mundo. QUem 
poderá impedir essas criaturas bizarras de espalhar os 
seus dejetos por todos os cantos do planeta Terra? É claro 
que esta parece ser mais uma tarefa para o grande Capi-
tão Cueca!

Tema humor, reconto
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema aventura, humor, quadrinhos
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema história, ciência
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema aventura, humor, quadrinhos
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

BRANCO, BELO E CINDERELO
José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta

CAPITÃO CUECA VOL. 1
Dav. Pilkey

BREVÍSSIMA HISTÓRIA DE QUASE TUDO
Bill Bryson

CAPITÃO CUECA VOL. 2
Dav. Pilkey
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A revista on-line Capitolina  surgiu em 2014 como uma 
alternativa à mídia tradicional voltada para meninas ado-
lescentes. Sua proposta é criar um conteúdo colaborativo, 
inclusivo e livre de preconceitos, abordando temas como 
relacionamentos, feminismo, cinema, moda, games, via-
gens e muito mais. 

Este livro traz uma porção de informações quentíssimas e 
dados devastadores sobre o incrível Rei do Rock: desven-
da o segredo do seu célebre requebrado; revela por que 
as garotas enlouqueciam assistindo aos seus filmes; con-
ta como ele deflagrou uma verdadeira rebelião com uma 
simples piada; explica por que botou 3 mil bolas de gude 
no camarim de um músico; revela quem eram seus heróis 
e como caiu do trono. Também explica por que ele estou-
rava a tiros suas televisões durante terríveis acessos de 
raiva, fala das suas farras milionárias, da grana que torra-
va comprando carros para pessoas que nunca tinha visto 
na vida, além das maluquices que os fãs e as fãs faziam 
por causa dele.

Do comovente bilhete suicida de Virginia Woolf à receita 
que a rainha Elizabeth II enviou ao presidente america-
no Eisenhower; do pedido especial que Fidel Castro, aos 
catorze anos, faz a Franklin D. Roosevelt à carta em que 
Gandhi suplica a Hitler que tenha calma; e da bela carta 
em que Iggy Pop dá conselhos a uma fã atormentada ao 
genial pedido de emprego de Leonardo da Vinci - Cartas 
extraordinárias é uma celebração do poder da correspon-
dência escrita, que captura o humor, a seriedade e o bri-
lhantismo que fazem parte da vida de todos nós. 

Espártaco e seus gloriosos gladiadores conta a incrível 
história do escravo que desafiou o exército romano, ven-
ceu diversas batalhas e tornou-se respeitado e temido por 
um dos maiores impérios que já existiu. Treinado para se 
apresentar nos espetáculos de arena, em que gladiadores 
lutavam até a morte, Espártaco armou uma fuga e pas-
sou a liderar um grupo de pouco mais de cem homens. 
À Medida que vencia batalhas, sua fama aumentava e o 
contingente de adeptos também, que chegou à cifra extra-
ordinária de 100 mil soldados. 

Tema textos para meninas adolescentes, empoderamento 
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cia das Letras

Tema informativo, curiosidades, humor
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema correspondências, biografia
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

Tema informativo, curiosidades, biografia
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

CAPITOLINA - O PODER DAS GAROTAS
Várias autoras

ELVIS E SUA PELVIS
Michael Cox

CARTAS EXTRAORDINÁRIAS
Shaun Usher

ESPÁRTACO E SEUS GLORIOSOS GLADIADORES
Toby Brown
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Dandara foi uma guerreira negra fundamental para o Qui-
lombo dos Palmares. Bertha Lutz foi a maior representante 
do movimento sufragista no Brasil. Essas e muitas outras 
brasileiras impactaram a nossa história e, indiretamente, 
a nossa vida, mas raramente aparecem nos livros.Aqui, 
você vai encontrar perfis de revolucionárias de etnias e 
regiões variadas, que viveram desde o século XVI até a 
atualidade, e conhecer os retratos de cada uma delas, fei-
tos por artistas brasileiras. 

Além de narrar seus divertidos causos familiares e falar 
sobre os costumes de outra época, a autora explica como 
e quando algumas engenhocas que revolucionaram o nos-
so jeito de viver - como a televisão, a geladeira, o carro, a 
privada e o telefone - foram inventadas. Quem sabe, por 
exemplo, como eram os sorvetes antes da invenção da 
geladeira? E como as pessoas acompanhavam os jogos 
de futebol sem televisão?

Neste livro, conhecemos um pouco do jeito de ser e pen-
sar da Palestina, lugar muitas vezes misterioso para os 
leitores brasileiros. São nove contos folclóricos, repletos 
de demônios indomáveis, bichos dotados de poderes má-
gicos e humanos incansáveis que vão encantar a todos, 
para além de qualquer fronteira.

Todos sabem que um dia ele se sentou à sombra de uma 
macieira e levou uma maçãzada na cabeça, o que o levou 
a descobrir a lei da gravidade. Só que a história é mais 
comprida e muito, mas muito mais interessante. Poucos 
sabem, por exemplo, que Isaac foi o último da class, ou 
por que ele enfiava coisas embaixo do globo ocular e qua-
se ficou cego; como ele conseguiu decompor a luz; como 
ele inventou todo um novo sistema matemático; por que 
ele queria tocar fogo na mãe (dele);  de quem era o nariz 
que ele esfregou na parede de uma igreja, e como ele con-
seguiu, acima de tudo, ser tão inteligenteTema biografia, mulheres

Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema contos, curiosidades
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

Tema contos, folclore Palestino
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema biografia, curiosidades, humor
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

EXTRAORDINÁRIAS MULHERES QUE 
REVOLUCIONARAM O BRASIL
Duda Porto de Souza, Aryane Cararo

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Patricia Auerbach

GHADDAR O DEMÔNIO - E OUTROS CONTOS 
PALESTINOS
Sonia Nimr

ISAAC NEWTON E SUA MAÇÃ
Kjartan Poskitt
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Que Joana morreu na fogueira, isso todo mundo sabe. 
Mas dá para acreditar que ela era uma simples campone-
sa e acabou mudando a história do seu país, liderando um 
exército inteiro com apenas dezessete anos?Sim, Joana 
sabia bem o que queria e conseguia expressar sua opi-
nião melhor do que ninguém. Da fazenda de seus pais, 
na pequena Domrémy, acompanhou o drama da sucessão 
em seu país e encasquetou que o delfim Carlos, filho do 
falecido rei Carlos, deveria ser o novo rei. Ainda por cima, 
Joana ouvia vozes - de anjos e eventualmente de Deus -, 
e soube por elas que Carlos deveria de fato ser o herdeiro 
da coroa.

As aulas estão a todo vapor e Lúcia, Bia, Frida e Marta têm 
muito o que fazer: provas, trabalhos, lições de casa, além 
de toda vida fora da escola. E elas ainda têm o dever de 
manter o Clube do Tênis Vermelho unido — porque agora, 
a chegada de um novo menino na escola e o risco de não 
conseguirem passar as férias juntas, vai colocar novos de-
safios à amizade das quatro. 

Lúcia, Marta, Frida e Bia são melhores amigas. Elas sa-
bem tudo umas das outras, conversam o tempo todo e se 
ajudam no que for preciso. É por isso que, quando Marta 
se muda com a família para outro país, as quatro resolvem 
fundar um clube para garantir que a amizade entre elas 
jamais termine — o Clube do Tênis Vermelho.

Numa sucessão de memórias, bilhetes, cartas, diálogos, 
sonhos e impressões, este livro narra a história real de 
Cristina e sua filha. É uma história de atividades, de traba-
lho, de constância, de cobrança, de médicos. Mas é tam-
bém uma história de amor, de carinho, de brincadeiras, de 
beijos e de cócegas. É a história de uma criança especial, 
mas é também a história do cotidiano de uma família, em 
que desponta uma protagonista cativante. 

Tema biografia, curiosidades, história da França
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema amizade, identidade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema amizade, identidade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema biografia, Sindrome de Down
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cia das Letras

JOANA D’ARC E SUAS BATALHAS
Phil Robins

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 2
Ana Punset

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 1
Ana Punset

O LIVRO DE JULIETA
Cristina Sánchez-Andrade
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Conheça a história cheia de humor sobre um garoto que 
aparentemente servia de exemplo para toda a classe — 
mas, para ele, ser bem-comportado em aula não era uma 
decisão sua nem nada de que se orgulhasse. Era apenas 
o seu temperamento. A verdade é que ele era preguiçoso, 
nunca aprendia nada e vivia distraído. Mas em questão de 
comportamento, dez.

Este álbum traz a reprodução dos croquis de Hergé para 
o que seria a trama central da última aventura de Tintim: 
nosso herói investiga a morte do dono de uma galeria de 
arte e se envolve numa aventura que ficou inacabada, in-
terrompida pela morte do autor, em 1983. 

Era uma vez uma garota chamada Ana, que era apren-
diz de cozinheira no castelo. Entediada e sonhadora, vivia 
pensando em como virar uma princesa. Um dia, ao causar 
uma grande confusão na salada da rainha, Ana parte em 
uma aventura em busca de uma especiaria que limpava o 
corpo e alma. No caminho, muita coisa acontece e ela não 
só encontra o Cupido, como também um certo príncipe 
chamado Uruquaquecetuba...

Capitão Haddock, professor Girassol e Tintim recebem 
uma informação inacreditável: a célebre cantora Bianca 
Castafiore, em turnê pela América do Sul, foi presa em 
San Teodoro, acusada de participar de um complô contra 
o regime do general Tapioca! Maior é a surpresa de nos-
sos amigos ao saber que eles também são acusados de 
participar da trama. O Capitão e o professor Girassol de-
cidem ir a San Teodoro esclarecer o assunto. Mas Tintim, 
pressentindo uma armadilha do tenebroso Tapioca, se re-
cusa a viajar com eles. Será que Tintim vai mesmo deixar 
os dois enfrentarem sozinhos o general?

Tema conto, escola, humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema conto de fadas, adolescência
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

O SANTINHO
Luis Fernando Verissimo

TINTIM E A ALFA-ARTE
Hergé

O SORRISO DE ANA
Christine Rohrig 

TINTIM E OS PÍCAROS
Hergé
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Em Tintim na América, os Estados Unidos estão domina-
dos pelo banditismo. As quadrilhas agem como se fossem 
empresas, com o racionalismo e a eficiência do capitalis-
mo americano. Convocado para acabar com isso, Tintim 
desembarca em Chicago com seu fiel companheiro Milu. 
Mal chegam, eles são sequestrados pelos homens de Al 
Capone. Será apenas o primeiro de uma série de atenta-
dos de que vão escapar, graças à coragem, astúcia e uma 
formidável dose de sorte.

Esta é a primeira aventura de Tintim e Milu, personagens 
que Hergé criou para Le Petit Vingtième, suplemento ju-
venil do jornal belga Vingtième Siècle. A história, com os 
primeiros desenhos de Hergé, ainda em preto-e-branco, 
começou a ser publicada no dia 10 de janeiro de 1929. 
Antes da Segunda Guerra foi editada em livro uma vez, e 
só voltou a ser publicada em 1973.

Neste guia prático e ao mesmo tempo detalhado, as 
crianças aprendem sobre a história remota da Terra e do 
homem, e sobre um sem-número de termos e questões 
como arqueologia, geologia, estratigrafia, paleontologia, 
etnologia, glaciações, fósseis, darwinismo, a ocupação do 
planeta pelo Homo sapiens, e o domínio do fogo, o ho-
mem de Neanderthal, os utensílios de pedra, o desenvol-
vimento da linguagem, o uso da caverna e as habitações, 
o mamute, a vida de nômade, a caça, a pesca, a coleta e 
a culinária, as vestimentas, as pinturas rupestres, a mor-
te na pré-história... E, finalmente, sobre o movimento que 
encerrou esse período da nossa história.

Tintim está de férias nos Alpes com Milu e Haddock. Pelo 
jornal, eles ficam sabendo que um avião com destino a 
Katmandu se espatifara no lado tibetano do Himalaia. Não 
havia sobreviventes. A triste notícia se torna ainda pior 
quando descobrem que Chang, amigo querido de Tintim, 
estava no vôo acidentado. Mas Tintim não acredita na 
morte de Chang e parte à sua procura. 

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

TINTIM NA AMÉRICA
Hergé

TINTIM NO PAÍS DOS SOVIETES
Hergé

TINTIM NO CONGO
Hergé

TINTIM NO TIBETE
Hergé
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Tutancâmon é o mais famoso dos faraós porque estava 
no centro da maior descoberta arqueológica de todos os 
tempos. Desde o dia 23 de novembro de 1922, quando o 
arqueólogo britânico Howard Carter adentrou a tumba do 
“Faraó Perdido”, praticamente intocada até então, milhões 
de pessoas de todo o mundo puderam ver de perto a sua 
múmia e todos os seus tesouros.

Esta história conta o momento crucial da Guerra de Tróia, 
um dos episódios mais marcantes da Grécia antiga. Em 
meio a grandes aventuras, a relação entre os deuses e os 
homens revela muito da nossa própria vida. Ao recontar a 
primeira obra da literatura ocidental  e uma das mais lidas, 
Silvana Salerno incluiu os episódios que se passam antes 
e depois da Ilíada para tornar todo o contexto mais claro.

Tintim, Milu, capitão Haddock e professor Girassol estão 
a caminho de Sydney, onde são convidados de honra do 
Congresso Internacional de Astronáutica. Na escala em 
Jacarta, conhecem o milionário Carreidas, que os convida 
para seguir viagem em seu avião particular. A viagem, que 
para os três amigos seria de homenagens e lazer, irá se 
transformar num terrível pesadelo: eles se verão envolvi-
dos numa trama por trás da qual está um velho e perigoso 
conhecido.

Após entrar na toca de um coelho, a pequena Alice se vê 
em um mundo mágico, comandado por uma rainha neu-
rótica e habitado por seres fantásticos, como uma lagarta 
falante, um filhote de cachorro do tamanho de uma casa e 
um gato que aparece e desaparece. Será que esse mundo 
é real? E se for, como Alice fará para voltar para casa?

Tema história de Tutancamon
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema adaptação, clássico ilustrado
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCLTema aventuras de tintim

Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

TUTANCÂMON E SUA TUMBA CHEIA DE TESOUROS
Michael Cox

A ILÍADA E A GUERRA DE TRÓIA
Silvana Salerno

VÔO 714 PARA SYDNEY
Hergé

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Lewis Carrol
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Um garoto, seu skate e uma cidade para conhecer. São 
Paulo brilha aos olhos de Paulinho, um garoto curioso, que 
descobre as mais surpreendentes histórias sobre o centro 
da cidade. 

Os irmãos Aninha e João sobem a escada de corda, e 
dessa vez vão parar na Idade Média. Viajando no tempo e 
nos livros, passam por castelos medievais, calabouços e 
passagens secretas, até caírem no fosso e serem salvos 
pelo misterioso cavaleiro negro.

Um passeio na mata revela a João e Aninha a casa no alto 
de um carvalho, com livros por toda a parte. As crianças 
abrem um deles, desejam e acabam na época dos dinos-
sauros.

Os mistérios do Egito são alvo dessa aventura dos irmãos 
João e Aninha. Eles vão ao país das múmias graças às 
páginas de um livro encantado e acabam conhecendo 
uma rainha fantasma. Para ajudá-la, perdem-se em uma 
pirâmide, formando o enredo da história.

Tema aventura, história, cidade de São Paulo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

AS DESCOBERTAS DE PAULINHO NA METRÓPOLE
Marina Franco

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 2
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 1
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 3
Mary Pope Osborne
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Homens caolhos e tesouros enterrados. Pirata é persona-
gem que habita a fantasia de criança, mas não no caso 
de João e Aninha. Para os irmãos, os piratas são reais, 
na magia dos livros da casa da árvore. Nessa história, as 
crianças desafiam alguns em uma viagem no tempo.

João e Aninha abrem um livro da casa da árvore e se vêem 
na Amazônia. Embrenham-se na mata e se deparam com 
formigas carnívoras, onça-pintada e outros animais.

João e Aninha, após abrir um livro, participam de uma 
aventura encarando ninjas no Japão antigo.

O livro da casa da árvore mágica, num virar de página, 
leva João e Aninha para uma aventura na Era Glacial, 
mundo onde convivem mamutes, tigres-dentes-de-sabre 
e um poderoso feiticeiro.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 4
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 6
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 5
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 7
Mary Pope Osborn
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Depois de subir a escada da casa da árvore, Aninha e 
João vão aterrissar no futuro e na Lua, usando roupas es-
paciais e dirigindo um carro pela superfície lunar.

A Casa da Árvore Mágica leva Aninha e João para o Oeste 
Selvagem e eles se perguntam se estão em uma cidade-
-fantasma. Eles mergulham numa aventura de ladrões de 
cavalos, cascavéis e um caubói chamado Magro.

A Casa da Árvore Mágica leva João e Aninha para o meio 
do oceano, onde eles encontram um submarino num reci-
fe de coral. Porém, eles logo se deparam com um polvo 
gigante e um tubarão muito faminto.

A Casa da Árvore Mágica leva João e sua irmã para as 
vastas planícies da África. Antes que ele perceba, Aninha 
começa a ajudar centenas de gnus a atravessar um rio 
impetuoso. Depois eles seguem um passarinho até uma 
colméia e se deparam com um terrível guerreiro Masai. 
João torce para não dar de cara com leões. Talvez ele 
fique decepcionado.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 8
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 10
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 9
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 11
Mary Pope Osborne
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Está fazendo um frio de rachar... quando a Casa da Árvore 
Mágica leva João e Aninha ao Ártico gelado. Felizmente, 
um homem empresta roupas quentes para eles. Infeliz-
mente, eles ficam presos no gelo prestes a quebrar. Será 
que a ursa polar gigante os salvará? Ou será que João e 
Aninha se transformarão em comida congelada?

Quem seria capaz de queimar livros? A Casa da Árvore 
Mágica leva João e Aninha para a China Antiga. Lá, um po-
deroso imperador chamado Rei Dragão deu ordens para 
que todos os livros fossem queimados. Será que João e 
Aninha conseguirão salvar pelo menos um livro? Ou serão 
capturados pelos soldados do imperador?

Quem quer passar as próximas férias perto de um vulcão?
João e Aninha vão viver essa aventura quando a Casa da 
Árvore Mágica levá-los para a época do Império Romano. 
Eles chegam a Pompeia exatamente no dia em que a ci-
dade vai ser destruída. Agora João e Aninha têm de correr 
contra o tempo para encontrar uma biblioteca antiga antes 
que a cidade fique reduzida a cinzas!

‘Cuidado com os vikings!’, adverte Morgana. Então João e 
Aninha são transportados para a Irlanda Antiga. Eles ater-
rissam num penhasco numa ilha coberta por um nevoeiro. 
Como eles irão encontrar a história que estão procurando? 
Uma invasão viking, a ajuda de um divertido monge e um 
bocado de coragem farão que João e Aninha consigam o 
que querem.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 12
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 14
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 13
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 15
Mary Pope Osborne
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Nenhuma garota pode assistir aos Jogos Olímpicos! Essa 
é a regra quando a Casa da Árvore Mágica leva João e 
Aninha para a Grécia Antiga. Mas, quando Aninha sugere 
a João que ele vá aos Jogos Olímpicos sem ela, ele logo 
percebe que a irmã está planejando alguma coisa. Será 
que Aninha dará um jeito de assistir aos Jogos? Ou será 
que ela irá se meter - e meter o irmão - numa enrascada 
homérica?

‘Domínio Público 2’ procura comprovar a moderinidade e 
originalidade das obras clássicas, compondo um panora-
ma contemporâneo da produção de quadrinhos do Brasil.

‘Domínio público’ traz adaptações visuais de clássicos da 
literatura brasileira. O texto verbal, no entanto, não é adap-
tado; em virtude da linguagem dos quadrinhos, algumas 
partes foram suprimidas e ditas por meio da imagem.

Conde Drácula é o mais conhecido vampiro de todos os 
tempos. Quando Jonathan Harker, um corretor de imóveis 
britânico, vai à Transilvânia, no final do século XIX, a fama 
do terrível conde ainda não havia se espalhado. Depois de 
uma viagem alucinante, Harker chega ao grandioso cas-
telo. Drácula, que se apresenta como um homem nobre 
interessado em sua recém-adquirida mansão em Londres, 
prende Harker no castelo, onde terror e suspense ganham 
vulto, com conseqüências nefastas para a vida de Mina, 
sua namorada, e a de amigos que deixara na Inglaterra.Tema aventura

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema adaptações em quadrinhos
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

Tema adaptações em quadrinhos
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

Tema conto, terror, adaptação
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 16
Mary Pope Osborne

DOMÍNIO PÚBLICO: literatura em quadrinhos II
Vários autores

DOMÍNIO PÚBLICO: literatura em quadrinhos I
Vários autores

DRÁCULA
Bram Stoker
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Há muito tempo o homem tem o poder de tirar uma vida, 
mas será que é possível descobrir como criá-la? Intrigado 
por essa questão, o jovem Victor Frankenstein - um dedi-
cado estudante de ciências - fica obcecado com a ideia de 
criar uma vida a partir de uma matéria inanimada. Usando 
suas formidáveis habilidades em química e outras ciên-
cias, ele começa a montar um ser a partir de pedaços de 
corpos roubados e abandonados. Mas quando vê o resul-
tado, Victor rejeita a horrível criatura, que desenvolve um 
plano de vingança contra seu criador e luta para ser reco-
nhecida como um ser que pensa e que tem sentimentos; 
assim começa a batalha entre criador e criatura.

Joana D’Arc sentia-se destinada a libertar a França dos 
exércitos ingleses. Graças à força de sua personalidade 
e suas previsões, ela convenceu o rei da França a conce-
der-lhe uma força armada. Em seu caminho, contudo, foi 
derrubada pelas traiçoeiras ações de burocratas e um rei 
incapaz de pensar por si mesmo.

Adaptação aos quadrinhos da obra Sheakspeareana 
‘Hamlet’. Na obra, Hamlet, um príncipe sonhador e impul-
sivo, é movido pelo desejo de vingança, pois o espectro do 
pai lhe conta que foi assassinado por Cláudio, seu tio, que 
acaba se casando logo após a morte do irmão com sua 
mulher, a Rainha Gertrudes.

Uma das peças mais contundentes de Shakespeare, Ma-
cbeth supera a mera tragédia de ordem moral para tor-
nar-se o estudo psicológico de uma mente tomada pela 
ambição, pela insegurança, pelo temor e pelo arrependi-
mento. Explorando os temas imortais do bem e do mal, da 
tentação e da queda, da ordem e da subversão, a história 
de Macbeth nunca deixou de mexer com a imaginação de 
públicos diversos, atravessando gerações.

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

FRANKENSTEIN
Mary Shelley

JOANA D’ARC
Mark Twain

HAMLET
William Shakespeare

MACBETH
William Shakespeare
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Este livro apresenta em quadrinhos a história de ‘Moby 
Dick’, escrita originalmente em 1851. Na história, Acab, 
capitão de uma perna só e baleeiro experiente, tem um 
único objetivo - destruir Moby Dick, o cachalote branco 
que o atacou e aterroriza os caçadores de baleias. Ao final 
do livro é possível encontrar curiosidades e informações 
sobre o autor e a obra.

O milionário inglês Sir Charles Baskerville é encontrado 
morto no pântano e um ataque cardíaco é a causa pro-
vável, mas há quem acredite que um cão-fantasma as-
sombra a região, matando há gerações homens da família 
Baskerville. Sherlock Holmes e seu ajudante Watson são 
convocados para resolver o mistério.

Natanael era um garoto muito tímido e de poucos amigos. 
Na verdade, ele tinha apenas um, Eco. A história dessa 
amizade teve início quando Natanael entrou pela primeira 
vez em uma igreja e, por recomendação da sua avó, fez 
um pedido. Para compensar a solidão, o garoto desejou 
um amigo que fosse inseparável. O seu pedido foi atendi-
do e esse seu amigo lhe trouxe fantásticas complicações.

No final do século XIX, o Dr Henry Jekyll, um homem vir-
tuoso, honesto e visionário, acredita ser capaz de usar 
seu conhecimento científico para dividir uma pessoa em 
dois seres - um totalmente bom e outro totalmente mau. 
Após trabalhar incansavelmente em seu laboratório secre-
to e desenvolver uma fórmula que separa o bem e o mal 
que vivem dentro de todo ser humano, ele acaba obtendo 
sucesso - mas só em parte. O que no início parece uma 
incrível descoberta científica acaba se tornando um pesa-
delo, quando o médico perde o controle da transformação 
e começa a chamar a atenção de seus amigos.

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema amizade, convivência, mistério
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema mistério, literatura clássica
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

MOBY DICK
Herman Melville

O CÃO DOS BASKERVILLES
Arthur Conan Doyle

O AMIGO DO ECO
Tiago de Melo Andrade

O MÉDICO E O MONSTRO
R. L. Stevenson
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Eles nasceram e foram criados para a missão de viverem 
num outro planeta e dar continuidade à raça humana. 
Para isso, aprenderam Física, História, Astronomia, Biolo-
gia, Antropologia e falam fluentemente várias línguas. Têm 
inteligência e conhecimento como poucos.

O jovem D´Artagnan tem apenas uma ambição - ser um 
dos Mosqueteiros do Rei. Com esse sonho, ele chega a 
Paris. Monsieur de Tréville o torna membro da Guarda do 
Rei, e promete que, se ele provar seu valor, poderá tornar-
-se um Mosqueteiro no futuro. 

‘Os deuses e seus enigmas’ mostra diversas histórias so-
bre os deuses da mitologia grega - com ilustrações de An-
dré Neves.

Marco está prestes a fazer aniversário. Ele pede presen-
tes inacessíveis aos pais. Quando encontra Jefferson, um 
menino muito pobre, Marco descobre uma realidade e um 
sonho bem diferente do seu - comer bastante, ‘até estou-
rar’. No dia de escolher o presente, Marco resolve pedir 
dinheiro para os pais - ele quer comprar sozinho o que de-
seja. Sem que os pais desconfiem, combina com Jefferson 
um encontro no shopping para realizar o sonho do amigo. 

Tema ficção científica, viagem espacial, aquecimento global
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema informativo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema consumo, cidadania, solidariedade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

OPERAÇÃO BURACO DE MINHOCA
Laura Bergallo

OS TRÊS MOSQUETEIROS
Alexandre Dumas

OS DEUSES E SEUS ENIGMAS
Maria Augusta Randon

POR QUE...NÃO POSSO TER O QUE QUERO?
Alina Perlman
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Escrito por Robert Louis Stevenson (autor de A Ilha do 
Tesouro), Raptado é baseado em acontecimentos reais, 
com personagens inspirados em personalidades históri-
cas. Uma grande obra de ficção de aventura que encanta 
inúmeros entusiastas desse gênero literário. Acampanhe 
a história de David na luta pela sobrevivência em uma ilha 
deserta, na sua jornada pelas terras altas da Escócia e 
nos seus encontros com foras da lei e outros estranhos 
personagens.

Fernando Nuno busca apresentar, nesta adaptação da 
obra de Júlio Verne, a aventura do professor Lidenbrock, 
seu sobrinho Axel e seu guia islandês Hans ao centro da 
Terra.

Defoe antecipou, de certa forma, a chamada literatura re-
alista, que só viria a ser predominante 150 anos depois. A 
forma de contar a história, com tamanho cuidado de deta-
lhes, levou a maioria dos leitores a acreditar que se tratas-
se de um relato verdadeiro.

Escrito pelo irlandês Jonathan Swift, em 1796, ‘Viagens 
de Gulliver’ é o relato das aventuras de um médico pelos 
lugares mais exóticos do mundo. Em Lilipute, por exem-
plo, ele conhece pessoas que medem apenas um palmo 
de altura. Gulliver vai ainda a Brobedinguenague, à Ilha 
Voadora e tantos outros lugares, onde encontra povos e 
culturas surpreendentes.

Tema clássico recontado em HQ
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema amizade, aventura, clássicos ilustrados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema reconto, aventura, solidão, clássicos ilustrados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema viagens, aventuras, culturas diferentes, clássicos ilustrados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

RAPTADO
Robert Louis Stevenson

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
Julio Verne, Fernando Nuno

ROBINSON CRUSOE
Daniel Defoe, Fernando Nuno

VIAGENS DE GULLIVER
Jonathan Swift, Fernando Nuno
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O enredo pode ser resumido em poucas palavras. Em seu 
tratado conhecido como Poética, Aristóteles escreve: “Um 
homem encontra-se no estrangeiro há muitos anos; está 
sozinho e o deus Posêidon o mantém sob vigilância hos-
til. Em casa, os pretendentes à mão de sua mulher estão 
esgotando seus recursos e conspirando para matar seu 
filho. Então, após enfrentar tempestades e sofrer um nau-
frágio, ele volta para casa, dá-se a conhecer e ataca os 
pretendentes: ele sobrevive e os pretendentes são exter-
minados”. 

 Capitolina vem provar que, juntas, podemos transformar o 
mundo. AS 46 colaboradoras que participaram dessa edi-
ção usaram as mais diversas formas de expressão para 
produzir um conteúdo inclusivo e livre de preconceitos, 
voltado especificamente para garotas adolescentes. 

Brünhilde desponta como a verdadeira heroína da história 
que, graças ao seu amor e à sua inquebrantável fidelidade, 
redime o inconstante Sigfried. Brünhilde rejeita a concep-
ção de casamento, convencional e opressiva, defendida 
por Fricka, esposa de Wotan. Ela também descumpre as 
ordens de seu pai, que torce a lei em seu próprio proveito, 
impondo-a aos demais de modo inflexível. Primorosamen-
te ilustrado, este livro.

Pedro, 14 anos, perdeu o pai quando criança e recebe a 
notícia de que sua mãe não sobreviveu a um acidente de 
carro. Morando com o tio, ele desconfia do que lhe contam 
sobre o que aconteceu e, com a ajuda da amiga Marina,re-
vira a intimidade do tio, resgata momentos decisivos que 
viveu com a mãe e descobre segredos familiares que vão 
influenciar toda sua vida.

Tema adaptação para os quadrinhos
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema textos para meninas adolescentes, empoderamento 
Faixa etária a partir de14 anos
Editora Cia das Letras

Tema sexualidade, relações familiares e regras sociais
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema perda, recomeçar
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

A ODISSEIA
Homero

CAPITOLINA VOL.2
Várias autoras

BRUNHILDE E A SAGA DO ANEL
Jorge Lujan

A DISTÂNCIA DAS COISAS
Flávio Carneiro 
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Depois de passar anos na estante de uma biblioteca pe-
gando poeira, um livro de contos de fadas finalmente é 
escolhido por uma leitora. Narrador e personagens são 
pegos de surpresa, pois a história está toda bagunçada: o 
reino da Calibúrnia não existe mais, o rei vive na praia, e o 
dragão está apaixonado pela princesa. O narrador precisa 
ir atrás dessas personagens e dar um jeito de reencenar 
a história.

Bem-humoradas e cheias de sabedoria, as histórias de 
Ananse são inacreditáveis. Transmitidas oralmente e mui-
to populares em Gana, na África Ocidental, elas falam de 
costumes, tradição, ética e respeito, mantendo-se vivas na 
memória do povo há muito tempo. Ananse é uma aranha 
que se comporta como gente. Às vezes ela se dá bem, às 
vezes se mete em enrascada...

Cerca de 20 jovens prosadores brasileiros, não necessa-
riamente ligados ao universo da literatura infantojuvenil, 
recriam alguns contos de tradição popular compilados por 
Wilhelm e Jacob Grimm, em comemoração ao bicentená-
rio de publicação da célebre antologia dos irmãos Grimm.

Nesse coração de portas abertas, o vento se casa, a lua 
comete um crime e um caracol medita sobre a eternida-
de. São imagens de sonho que vêm da Andaluzia, região 
espanhola ao mesmo tempo alegre e trágica, terra de sol, 
touradas e flamenco. O poeta Pádua Fernandes escolheu 
poemas que Lorca escreveu para jovens e versos que tra-
tam da infância e se dirigem a todas as idades.

Tema interação leitor-obra, contos de fadas, virtudes e defeitos
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema  África Ocidenta, tradição ora, história, cultura
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema releitura de contos clássicos, legados literários
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

Tema Espanha, cultura popular, fantasia, animismo, natureza
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

ERA MAIS UMA VEZ OUTRA VEZ
Glaucia Lewicki, Gonzalo Carcamo

HISTÓRIAS DE ANANSE
Adwoa Badoe, Baba Wagué, Marcelo Pen

GRIMM: RELEITURAS 
Diversos

MEU CORAÇÃO É TUA CASA
Frederico Garcia Lorca
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Quando a Morte se aproxima para levar a mãe de Paul, o 
menino consegue agarrá-la e aprisioná-la em uma avelã! 
Logo a mãe se cura. Os dias novamente transcorreriam 
tranquilos e felizes, acreditava ele. Mas eis que o açou-
gueiro não consegue mais abater seus novilhos e os pes-
cadores não fisgam mais um peixe sequer. Nem mesmo 
os ovos se deixam quebrar! A Morte foi abolida. Sem ela, 
como a vida seguirá seu curso?

O virtuoso doutor Jekyll - clínico certeiro, professor dedi-
cado e pesquisador incansável - passa as madrugadas no 
laboratório em busca de uma fórmula capaz de purificar a 
natureza contraditória do homem, purgando-o de seus im-
pulsos mais primitivos e antissociais. A pesquisa, porém, 
acaba tomando um rumo imprevisto, libertando o que se 
queria extinguir... 

O livro reúne poemas sobre os mais diversos tipos de flo-
res, escritos e ilustrados pela própria autora. Repleta de 
significação, a flor é a metáfora utilizada para tratar de te-
mas ligados à existência humana, como a passagem do 
tempo, a transitoriedade, a fragilidade.

Nessa adaptação de um conto popular egípcio, um humil-
de comerciante de tecidos vive como pode, alimentando-
-se de pão e eventualmente dos frutos que sua figueira dá 
no verão. Mas um dia, em pleno inverno, depara com a 
árvore carregada com uma dezena de frutos suculentos. 
Perplexo com o que vê, resolve consultar seu vizinho, um 
aprendiz de escriba, que o orienta a levar diariamente um 
figo ao poderoso faraó, em vez de comêlos. Segundo sua 
predição, se assim o fizer, no décimo dia a vida do co-
merciante se transformará por completo. O pobre homem, 
faminto e resignado, resolve então acatar os desígnios di-
vinos, sem imaginar o tanto de inveja e cobiça alheias que 
terá de enfrentar nesse processo.

Tema morte, relação mãe-filho, conto popular escocês
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema terror, dualidade, bem e mal, quadrinhos
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema existência humana, como a passagem do tempo, a transitoriedade
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema conto egípcio, inveja,ambição
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

NO OCO DA AVELÃ
Muriel Mingau

O ESTRANHO CASO DO DOUTOR JECKYLLL E 
MISTER HIDE 
Robert Louis Stevenson

O CADERNO DO JARDINEIRO
Angela Lago

O FARAÓ E O HOMEM DOS FIGOS
Illan Brenman
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O poeta romântico inglês Robert Browning recria em 
versos uma antiga fábula alemã recolhida pelos irmãos 
Grimm. Nela vemos a história do artista marginal, misto de 
mago, louco e mendigo, que salva a cidade da infestação 
de ratos, toma um calote e se vinga: encanta as crianças 
e as leva embora, punindo a população indigna dos bene-
fícios da arte.

Quem anda por dentro do espelho reinventa o tempo, en-
contra doces fantasmas, entoa canções de vento, dorme 
em regaços de lua, joga amarelinha e sonha na compa-
nhia de sapos e sinos, fadas e cavalos. Num caleidoscópio 
de palavras, a realidade e a fantasia trocam sinais nesta 
obra premiada.

Adaptação do célebre conto de Andersen sobre o impera-
dor chinês que, após sucumbir à beleza do rouxinol que 
gorjeia em seus jardins, substitui em seu coração a me-
lodia viva da lendária ave por um rouxinol mecânico, de 
ouro, prata e pedras preciosas. Mas pode o artificio huma-
no competir com o canto vivo em voo cheio?

Ao tomar conhecimento da morte de seu pai, Robin de Lo-
xley abandona o exército dos cruzados em Jerusalém para 
voltar a Nottingham, Inglaterra, onde nasceu. Ali, durante 
a ausência do rei Ricardo Coração de Leão, que também 
fora combater na Terra Santa, governa com mão de ferro o 
xerife Murdach. Porém Robin, escondido nas profundezas 
da floresta de Sherwood, logo organiza um exército para 
enfrentá-lo. Roubando dos ricos para dar aos pobres, en-
capuzado, de arco em punho, Robin se torna um fora da 
lei, com a cabeça posta a prêmio.

Tema poesia romântica inglesa, arte e sociedade, música e magia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema espelho, realidade e fantasia, poesia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema pássaro, música, conto
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema quadrinhos, clássicos recontados, compaixão
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

O FLAUTISTA DE HAMELIN
Robert Browning

OS ESPELHOS DE ANA CLARA
Mercedes Calvo

O ROUXINOL E O IMPERADOR
Hans Christian Andersen

ROBIN HOOD
Tony Lee
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Esse livro reúne vinte contos de diversas partes do mun-
do, como China, Rússia, Índia, África, México, Vietnã, Es-
panha... São histórias e casos memoráveis, que misturam 
animais que falam, seres encantados e magia, perpetuan-
do a sabedoria de cada comunidade. Conservadas pela 
tradição oral, as narrativas permitem conhecer diferentes 
modos de vida e maneiras de entender o mundo.

Neste livro, você encontrará algumas curiosidades como: 
o cheiro do esperma muda conforme a alimentação; Nero 
ia aos prostíbulos disfarçado de escravo; no Sri Lanka, o 
homem pode ser detido se estiver com uma camisinha; 
o islamismo proíbe comer um carneiro com que se tenha 
transado; entre outras.

Conheça os diversos animais de hábitos noturnos que ha-
bitam os biomas brasileiros. Como o jupará e o sapo-pipa, 
da Amazônia; a jaritataca e o escorpião, da Caatinga; o 
logo-guará e o tatu-canastra, do Cerrado; o tapiti e a cobra 
coral, da Mata Atlântica; o ratão-do-banhado e o gato-pa-
lheiro, dos Pampas; a paca e a suçuarana, do Pantanal.

É quase meia noite, a lua está cheia e você se vê em uma 
rua deserta. Quem não teria medo nessa situação? Len-
das, como a do lobisomem, ainda não têm origem confir-
mada. Uns dizem que ele é resultante de uma mordida de 
um lobo em um homem, outros falam de herança genética 
ou maldição. Independentemente disso, lobisomens e ou-
tros seres da escuridão ainda são capazes de botar medo 
em muita gente grande.

Tema contos de diversas partes do mundo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema orientação sexual
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Panda Books

Tema expedição sobre a importância dos animais noturnos para a natureza
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema lendas urbanas, suspense
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

VOLTA AO MUNDO DOS CONTOS NAS ASAS DE UM 
PÁSSARO
Catherine Gendrin

GUIA DOS CURIOSOS - o sexo
Marcelo Duarte, Jairo Bouer

CRIATURAS NOTURNAS
Guilherme Domenichelli 

LOBISOMEM E OUTROS SERES DA ESCURIDÃO
Shirley Souza
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Esta coletânea apresenta contos populares de diferentes 
tradições africanas - desde as planícies agrestes do Su-
dão até uma pequena aldeia em Camarões. Saiba como 
a sabedoria se espalhou pelo mundo, por que o casco do 
jabuti é remendado e como a lebre ficou com o lábio par-
tido.

Em O Corpo dos Garotos, o doutor Jairo explica ao me-
nino que, de repente, o corpo dele passa por uma revolu-
ção: pêlos e espinhas aparecem por todos os lados, a voz 
desafina, ele se sente inseguro com relação a sexo. É a 
puberdade que chegou! Uma fase tumultuada, mas que 
tem começo, meio e fim.

De forma clara e objetiva, o autor procura esclarecer as 
principais dúvidas que uma garota tem nesta conturbada 
fase que é a puberdade. Como a anatomia dos órgãos 
femininos internos e externos, a reação dos hormônios, 
o crescimento dos seios e o desenvolvimento rápido do 
corpo.

Neste volume, os pais de Max sugerem a ele que vá pas-
sar alguns dias com seus avós que moram no Sul do Bra-
sil. Mesmo a contragosto, Max aceita viajar. Durante o pe-
ríodo em que passa com seus avós, o garoto faz grandes 
descobertas sobre seus antepassados.

Tema contos populares de diferentes tradições africanas
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

Tema anatomia masculina, puberdade, temas transversais
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

Tema anatomia feminina, puberdade, temas transversais
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

Tema adolescência, bullying, relacionamento familiar
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

O AMULETO PERDIDO E OUTRAS HISTÓRIAS 
AFRICANAS
Magdalene Sacraine

O CORPO DOS GAROTOS
Jairo Bouer

O CORPO DAS GAROTAS
Jairo Bouer

O GAROTO SCRABBLE
Susin Nielsen



54 55

O livro é dividido em duas partes. A primeira traz a história 
de inventos que fazem parte de nosso dia a dia, como os 
talheres, as roupas, os móveis, os aparelhos eletrônicos, 
os meios de transporte. Na segunda parte, apresenta-se 
a história de marcas e empresas famosas, como OMO, 
Coca-Cola, Nike e muito mais. É contado como elas surgi-
ram, a origem do nome e o desenvolvimento dos principais 
produtos.

O livro ‘Ouviram do Ipiranga’ pretende explicar o signifi-
cado de cada trecho da letra do Hino Nacional através de 
uma linguagem acessível às crianças. De maneira diver-
tida, a obra narra diversos acontecimentos inusitados da 
história do Brasil e, ao final, o leitor encontra ainda as le-
tras do Hino Nacional brasileiro, do Hino da Independência 
e da Proclamação da República, além de uma biografia de 
personagens históricos, como Dom Pedro I.

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo trazia uma pro-
moção especial: quem encontrasse a figurinha dourada 
poderia assistir aos jogos de graça e ainda entrar no vesti-
ário do time campeão! Logo começou a competição entre 
os alunos do Colégio Pedro Álvares Cabral para ver quem 
seria o sortudo.

Neste livro, você irá conhecer os mitos da criação conta-
dos por diferentes povos, cada qual com suas crenças e 
tradições, mas com algo em comum: a busca por respos-
tas para o grande mistério da origem do mundo e da vida.

Tema história de inventos que fazem parte de nosso dia-a-dia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

Tema hino nacional, cidadania, educação infantil, ensino fundamental I
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema futebol, mistério, educação infantil, ensino fundamental I
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Panda Books

Tema mitologia universal, educação infantil, ensino fundamental I
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

O GUIA DOS CURIOSOS: INVENÇÕES
Marcelo Duarte

OUVIRAM DO IPIRANGA - A história do Hino Nacional 
Brasileiro
Marcelo Duarte

O MISTÉRIO DA FIGURINHA DOURADA
Marcelo Duarte

QUANDO TUDO COMEÇOU - mitos da criação 
universa
César Obed
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Deixar a vida de criança e entrar no mundo adulto não é 
um desafio dos mais fáceis. Tatiana está nessa difícil fase- 
à procura de uma identidade, de novos amigos, de um 
amor verdadeiro e de boas notas na escola. Não bastasse 
tudo isso, há ainda o divórcio dos pais e a complicada con-
vivência com a mãe.

Nesta obra você vai conhecer a história dos Direitos Hu-
manos, documento tão importante na nossa vida e vai 
compreender que, embora cada pessoa seja diferente a 
seu modo, somos todos iguais enquanto seres humanos. 
Iguais e diferentes. Muito complicado? 

O que você pensa quando se olha no espelho? Você fica 
se comparando aos outros? Como você lida com erros ou 
fracassos? O que você faz quando alguém o aborrece? 
Você tem vergonha de se expor na sala de aula? Como 
você reage ao ouvir um “não”?

Júlia está enfrentando um grave problema na escola: ela 
é vítima de bullying. A situação chega ao limite quando as 
agressões de Valkíria e sua turma se espalham pela inter-
net. Durante o ano letivo ela sofrerá muitas provocações e, 
entre erros e acertos, irá trilhar caminhos bem perigosos. 
Nesta jornada, Júlia contará com o apoio de poucos ami-
gos para superar essa difícil fase e recuperar a confiança 
em si mesma.Tema transição da infância pra adolescência

Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

Tema diversidade, ética, direitos humanos, educação infantil
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema autoestima, diversidade, respeito, educação infantil
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema diário, adolescência, bullying, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

ROTINA (NADA NORMAL) DE UMA ADOLESCENTE 
EM CRISE
Shirley Souza

TEM LUGA AÍ PARA MIM?
Fátima Mesquita

SIM, VOCÊ CONSEGUE!
Louise Spilsbury

TINHA QUE SER COMIGO?
Manuel Filho
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Alemanha, 1944. Elizabeth, Karli e sua mãe vivem na cida-
de de Dresden. Quando as bombas dos Aliados começam 
a cair, sua casa é destruída, e agora a família é obrigada 
a fugir da cidade arruinada e enfrentar uma paisagem co-
berta de neve e repleta de perigos.

Nesta narrativa em quadrinhos Fernando Pessoa é visto 
a partir de sua obra e de uma carta em que ele explica 
ao amigo Adolfo Casais Monteiro o nascimento e vida de 
seus principais heterônimos - Alberto Caeiro, Ricardo Reis 
e Álvaro de Campos - e do semi-heterônimo Bernardo So-
ares.

Paulinho tinha percebido que o vovô Flávio não estava 
muito bem de saúde. Ele andava entristecido e não saía 
de casa havia algum tempo. Porém, a manifestação para 
evitar que fechassem o cinema do bairro deu um novo âni-
mo ao vovô. Eles iriam abraçar o cinema e evitar que as 
máquinas colocassem tudo abaixo.

Neste guia prático e ao mesmo tempo detalhado, as 
crianças aprendem sobre a história remota da Terra e do 
homem, e sobre um sem-número de termos e questões 
como arqueologia, geologia, estratigrafia, paleontologia, 
etnologia, glaciações, fósseis, darwinismo, a ocupação do 
planeta pelo Homo sapiens, e o domínio do fogo, o ho-
mem de Neanderthal, os utensílios de pedra, o desenvol-
vimento da linguagem, o uso da caverna e as habitações, 
o mamute, a vida de nômade, a caça, a pesca, a coleta e 
a culinária, as vestimentas, as pinturas rupestres, a mor-
te na pré-história... E, finalmente, sobre o movimento que 
encerrou esse período da nossa história.

Tema 2ª Guerra Mundial, amizade, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema nascimento e vida dos principais heterônimos e do semi-heterônimo
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema relacionamento familiar, parkinson, educação infantil
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Panda Books

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

UM ELEFANTE EM MEU JARDIM
Michael Morpurgo

EU, FERNANDO PESSOA EM QUADRINHOS
Susana Ventura

VOVÔ NÃO GOSTA DE GELATINA
Manuel Filho

FAUSTO UMA TRAGÉDIA EM QUADRIONHOS
Johann Wolfgang von Goethe
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Nesta edição, a artista plástica Taisa Borges é a respon-
sável pela versão para a linguagem da HQ da narrativa 
criada pela inglesa Mary Shelley. A trajetória de Victor 
Frankenstein é ilustrada, objetivando mostrar a dificuldade 
do homem exercer uma conduta acolhedora frente a um 
outro radicalmente diferente.

Macunaíma nasce índio, se transforma em um belo e loiro 
príncipe, encontra seres fantásticos da Floresta Amazôni-
ca, enfrenta armadilhas e perigos e viaja à cidade grande 
com seus irmãos em busca de mais confusões e enrasca-
das.

Conheça a história do grande guerreiro tupi I-Juca Pirama 
e o drama de sua captura pela tribo dos índios timbiras. 
I-Juca Pirama - cujo nome significa, em tupi, ‘aquele que 
há de ser morto’ -, ao cumprir a exigência de entoar seu 
canto de morte antes de ser sacrificado e devorado pelos 
inimigos, pede que o deixem viver para cuidar do pai doen-
te. Seu pedido é interpretado como covardia e ele é solto, 
e a partir daí a história se desenrola até que ele possa 
provar sua coragem e recuperar a sua honra.

Este livro é a versão em quadrinhos do poema ‘O Corvo’, 
de Edgar Allan Poe, com tradução de Machado de Assis.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema folclore, literatura brasileira
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema quadrinhos, indianismo, indígena, índio, romantismo
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

FRANKENSTEIN EM QUADRINHOS
Mary Shelley

MACUINAÍMA EM QUADRINHOS
Angelo Abu

I-JUCA PIRAMA EM QUADRINHOS
Gonçalves Dias

O CORVO EM QUADRINHOS
Edgar Allan Poe
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Leia enredos que encantam e divertem ao romper a dis-
tância entre os mitos do folclore brasileiro e o dia a dia de 
todos nós. Se janeiro chega trazendo o novo, é com algo 
inusitado que o livro começa: “O lobisomem da Paulista” 
surpreende ao situar esse ser mitológico no olho do fura-
cão da grande cidade. O ano prossegue com contos que 
nos relembram a cultura do São Francisco, efemérides 
brasileiras, personagens do folclore, o amor, a aventura e 
o mistério, e se encerra em dezembro, com o conto-poe-
ma “O menino”.

A arte egípcia impressiona o mundo moderno até hoje pela 
grandeza e pelo cuidado das suas obras. Basta ver as pi-
râmides, as esfinges e os templos que eles construíram, 
além dos desenhos e pinturas que enfeitavam as tumbas.

Nós usamos a água a todo momento para beber, tomar 
banho, lavar roupas e fazer muitas outras coisas. Você 
abre a torneira e sai água pura! Mas como foi que a água 
chegou até a sua torneira? De onde a água vem? Para 
onde ela vai depois que é usada?

Um valioso quadro desapareceu do museu de Valleby e o 
principal suspeito é… uma múmia! Para descobrir o que 
aconteceu, os jovens detetives da cidade, Marco e Maia, 
resolvem enfrentar as antigas e temíveis superstições do 
tempo dos faraós e passam a noite no museu, atrás de 
pistas para solucionar o mistério.

Tema catálogo de Bologna, folclore, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O LOBISOMEM DA PAULISTA E OUTRAS 
AVENTURAS PARA O ANO INTEIRO
José Arrabal

EGITO
Vários

A ÁGUA - Coleção de Onde Vem, Para Onde Vai
Vários

O MISTÉRIO DA MÚMIA
Vários
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Marco e Maia são jovens detetives que trabalham desven-
dando os casos misteriosos da pequena cidade de Valle-
by. Desta vez eles precisam descobrir porque Ribston, o 
cachorro sensível e caríssimo da importante família Akero, 
desapareceu durante a ceia de Natal no hotel.

Neste livro, o autor propõe que quem tem dificuldade na 
escola sofre, mas é ajudado. Quem tem facilidade na es-
cola sofre também. Só que ninguém ajuda.

Houve um tempo, quando o pai vivia em casa, que a gente 
tinha carro e viajava todas as férias. Esse era o tempo 
inocente da infância de Marcelo. A infância se foi e hoje o 
garoto tem que trabalhar para ajudar a mãe a sustentar a 
família. Com a perda da inocência, os vôos desorientados 
e a incapacidade de lidar com as frustações.

Os contos narram as aventuras do Coelho e sua arqui-ini-
miga, a Onça, e encerram uma importante lição: que a for-
ça física (da Onça) não deve ser aceita quando é imposta 
com brutalidade aos mais fracos. Estes devem usar seus 
recursos e dons, procurando vencer os mais fortes pela 
inteligência, presença de espírito e astúcia.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema relacionamento escolar, juvenil
Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

Tema viagem, relacionamento familiar
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Mercuryo Jovem

Tema histórias de animais, comportamento, astúcia, literatura oral
Faixa etária livre
Editora Paulinas

O MISTÉRIO DO HOTEL
Vários

A MENINA SUPERDOTADA
Fabricio Carpinejar

A GRANDE VIAGEM
Mirna Pinsky

O COELHO E A ONÇA - histórias brasileiras de 
origem africana
Eduardo Longevo
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Conheça a história do Congado, uma festa religiosa ligada 
à Igreja Nossa Senhora do Rosário, situada na antiga Vila 
Rica, em Minas Gerais.

Com um formato diferente que permite ver todos os siste-
mas do corpo humano, este livro vai entreter e as cabeci-
nhas mais curiosas. É conhecimento mais diversão.

Este livro usa a montanha russa para estudar vários con-
ceitos científicos por meio de 20 experiências práticas e 
surpreendentes. Descubra tudo sobre a gravidade, ener-
gia, massa, aceleração e atrito.

Este livro é um guia único sobre o nosso mundo para ex-
ploradores de todas as idades. Gire o globo, procure pelos 
ícones e responda às perguntas - o que será que você vai 
descobrir hoje?

Tema dança, escravidão, sofrimento, coragem, medo e amizade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

OS REIZINHOS DO CONGO
Edimilson de Almeida Pereira

CORPO HUMANO - De dentro para fora
Vários

CIÊNCIA DA MONTANHA-RUSSA - Coleção 
Superciência 
Vários

DESCOBRINDO O MUNDO - (Construa - Encontre - 
Explore)
Vários
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Os mais lindos e clássicos contos de fadas reunidos com 
belas ilustrações para encantar toda a família. Entre bru-
xas e príncipes, meninos e meninas, adultos e também os 
mais velhinhos vão rir e se emocionar com as aventuras 
desses inesquecíveis personagens.

Fábulas são sempre fonte de aprendizado! Com este livro 
os pequenos vão embarcar em um mundo mágico que ga-
rante boas noites de sono e muitos sonhos.

Aprendendo português reúne nove histórias de fadas  para 
estimular o aprendizado da língua e os sentimentos posi-
tivos nas crianças - como coragem, autoestima, amor e 
respeito ao próximo.

Brinque, pinte, desenhe com os moldes e adesivos e de-
core os cenários dos passatempos. Vai ser genial, pode 
apostar!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

DISNEY - CLÁSSICOS ENCANTADOS - As melhores 
histórias da Disney
Vários

FÁBULAS PARA SONHAR
Vários

ERA UMA VEZ...APRENDENDO PORTUGUÊS
Vários

GRANDES MÁQUINAS - Coleção Brinco e Aprendo
Vários
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Descubra tudo o que acontece no Corpo de Bombeiros! 
Leia a história, desdobre as páginas, monte o batalhão, 
destaque os fantoches e divirta-se!

Com este livro interativo e divertido, as crianças vão se 
transformar num pequeno grande cientista! Os pequenos 
aprenderão a fazer um ovo pular, fazer objetos desapare-
cerem, colocar macarrões para saltar como se estivessem 
vivos e muitas outras ideias e experiências incríveis.

Este livro traz truques de mágica com o passo a passo 
ilustrado para sua criança treinar e treinar, até se tornar 
um mágico brilhante. São truques que usam objetos sim-
ples como moedas, cordas, caixa de fósforo e alguns são 
especialmente para fazer rir.

Com este livro imperdível, as crianças vão se divertir e 
assimilar a moral transmitida em cada uma das fábulas. 
Sejam sobre animais, sejam sobre pessoas, o verdadeiro 
protagonista das histórias é o comportamento humano.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

LIVRO MONTA E DESMONTA - Bombeiros
Vários

MINHAS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS - Transforme-se 
em um pequeno grande cientista!
Vários

MEU PRIMEIRO LIVRO DE MÁGICA
Vários

O GRANDE LIVRO DAS FÁBULAS
Vários
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Com um formato diferente que permite ver a parte interna 
de um T-Rex, este livro vai entreter as cabecinhas mais 
curiosas. É conhecimento mais diversão! Embarque nessa 
aventura com o fantástico Tiranossauro Rex.

Junto com a turma do bairro do Limoeiro, a criançada vai 
embarcar em aventuras inesquecíveis rumo aos mais be-
los contos de todos os tempos. São 25 histórias interpreta-
das pela Turma da Mônica. Têm Branca de Neve, Os Três 
Porquinhos, Romeu e Julieta e muito mais!

Neste livro, os personagens da brasileiríssima Turma da 
Mônica mostram o quanto o folclore está presente no nos-
so dia a dia e como continua atrativo, mesmo em tempos 
de computadores e videogames. Afinal, manter o folclore 
brasileiro vivo é missão de todos nós.

Com um formato diferente, este livro apresenta sete his-
tórias clássicas para as crianças lerem um conto por noite 
durante uma semana! A imaginação das crianças vai voar, 
garantindo bom sono e bons sonhos.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema fantasia, imaginação, personagens clássicos
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

TIRANOSSAURO REX - De dentro para fora
Vários

TURMA DA MÔNICA  25 CONTOS
Vários

TURMA DA MÔNICA  FOLCLORE BRASILEIRO
Mauricio de Sousa

UM CONTO PARA CADA NOITE - 7 noites, 7 contos
Vários
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Nesta obra, podemos fazer uma agradável viagem pela 
capital de Roraima e, como costuma dizer o autor, conhe-
cer a mais bonita cidade da Amazônia pelo seu traçado 
e suas ruas e avenidas largas, arborizadas e limpas, em 
forma de leque. Uma obra boa de ver e de ler!

Quem nunca se revoltou com as irmãs invejosas da Cinde-
rela? Quem nunca se admirou com o honesto rei que obri-
ga a filha a cumprir com a palavra dada a um pobre sapo?
E João e Maria? Como não se compadecer dos irmão-
zinhos que sofrem horrores nas mãos da madrasta e da 
bruxa má? Essas e outras histórias surgem recontadas 
aqui com o mesmo propósito dos Irmãos Grimm, que as 
resgataram da tradição oral, o de descobrir nelas toda a 
sua humanidade.

No início, a ilha era um importante ponto de abastecimento 
dos navios europeus para então prosseguir viagem. Com 
um tímido crescimento populacional, Portugal corria sérios 
riscos de perder para a Espanha esse estratégico territó-
rio. Então, chegaram centenas de famílias do arquipélago 
de Açores para dar início às primeiras freguesias. Mas foi 
através da construção de uma ponte que a cidade tomou 
impulso para o crescimento e hoje é uma das mais belas 
cidades do Brasil.

São Luís, capital do Maranhão, conta que os Tupinambás 
a conheciam como Upaon-Açu. Os primeiros portugueses 
a batizaram de Nazaré. Os franceses deram-lhe o nome 
definitivo: São Luís. Quem quiser, pode chamar de Atenas 
Brasileira, Ilha do Amor, Ilha Rebelde, Terra dos Poetas, 
Cidade dos Azulejos, Terra das Palmeiras, Jamaica Brasi-
leira, não faz diferença. O que ela é mesmo é São Luís do 
Maranhão, cidade dos azulejos, do encanto e da poesia, 
abraçada pelo mar e beijada pelo vento.

Tema cultura brasileira, cultura regional, identidade da nação brasileira
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cortez Editora

Tema contos dos grimm recontados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cortez Editora

Tema cultura brasileira, cultura regional, identidade da nação brasileira
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cortez Editora

Tema cultura brasileira, cultura regional, identidade da nação brasileira
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cortez Editora

BOA VISTA BOA DE VIVER
Aimberê Freitas

MARAVILHOSOS CONTOS IRMÃOS GRIMM
Albissú Nelson

FLORIANÓPOLIS A CAPITAL EM UMA ILHA
Cristina Santos

SÃO LUIS AZULEJOS E POESIA
Antonio Carlos Lima
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Um livro interativo, onde as crianças e adultos podem 
combinar as peças de diferentes maneiras e criar suas 
próprias histórias.

É um fim de semana chuvoso e a pequena Clementina 
está com medo de sair para brincar. Mas sua irmã Matilda 
vai mostrar a ela que há muitas descobertas a se fazer nos 
dias em que o sol está de folga.

O perigo ronda as muralhas da pequena Mont Petit Pierre. 
ALe perto, na montanha mais alta da região, vive o gigante 
devorador de pés de bebês, só esperando a hora de ata-
car mais uma vez o pacato vilarejo. MAs se depender de 
Claudette, seu irmãozinho Gasto.

Maria Antonieta se perde dos pais em uma estação de 
trem. Mesmo com medo, ela escolhe desbravar o des-
conhecido. É quando surgem gnomos falantes, palácios 
secretos, f lorestas com árvores poderosas...  Daí, outra 
mágica aflora, quase imperceptível a olho nu: a descober-
ta de um novo mundo dentro de si.

Tema livro interativo, fantasia, monte sua história
Faixa etária livre
Editora V&R

Tema hq’s, infantil (brincadeiras em dias de chuva
Faixa etária de 06 a 14 anos
Editora V&R

Tema hq’s, infantil
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora V&R

Tema amadurecimento, solidão, liberdade, imaginação
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R

CAIXA DE CONTOS
Vários

OS SÁBADOS SÃO COMO UM GRANDE BALÃO 
VERMELHO
Liniers

GIGANTES, CUIDADO!
Rafael Rosado

MARIA ANTONIETA E O GNOMO
Índigo
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A tirinha conta a história de Calvin, um hiperativo garoto de 
seis anos cujo maior amigo é o tigre de pelúcia Haroldo - 
que ganha vida quando não existe nenhum adulto por per-
to. Ao lado das fantasias e brincadeiras da dupla, surgem 
questões sobre política, cultura, sociedade e a relação de 
Calvin com seus pais, colegas e professores, com a sa-
bedoria que os tolos adultos só conseguem traduzir como 
ingenuidade.

Conheça o mundo apaixonante do futebol, um esporte que 
tem muitos fãs ao redor do mundo. Descubra qual é a sua 
origem e como ele evoluiu, por que alguns estádios e clu-
bes alcançaram fama mundial e quais foram os fatos mais 
importantes que aconteceram ao longo de sua história.

Viaje pelo mundo fascinante dos animais e conheça todos 
os detalhes sobre a fauna de cada habitat. Da savana afri-
cana ao clima gelado do Ártico, você vai aprender quais 
criaturas habitam cada área do planeta e como elas vivem.

Este livro traz as expressões artísticas tradicionais de vá-
rios povos indígenas que ou já viveram no Brasil e desa-
pareceram ou conseguiram superar os reveses da história 
e continuam entre nós. 

Tema hq, Calvin& Haroldo
Faixa etária livre
Editora Conrad

Tema futebol
Faixa etária livre
Editora Ciranda Cultural

Tema fauna, animais, conhecimento
Faixa etária livre
Editora Ciranda Cultural

Tema cultura e arte indigena
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Moderna

CALVIN & HAROLDO
Bill Watterson

101 COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE 
FUTEBOL
Ciranda Cultural

101 COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE 
ANIMAIS
Ciranda Cultural

ARTE INDÍGENA
Hildegard Feist



80 81

Conheça esses treze contos em que a protagonista é a 
Morte. Não aquela das lendas antigas, mas a Morte que 
vive nas grandes cidades... ainda que continue usando a 
velha gadanha e a capa preta. Já que não dá para fu-
gir da Morte, que tal conhecê-la um pouco melhor? São 
encontros terríveis com a Morte, mas sempre cômicos. 
Você verá que ela é bem esquisitona, mas não é de meter 
medo, não.

Órfã e pai e mãe, Pollyanna, uma menina de 11 anos, é 
acolhida pela tia Polly, sua única parente viva. Rica e in-
transigente, a tia é desprovida de compreensão e afetivi-
dade, e recebe a menina em sua casa como um dever.
Pollyanna, por sua vez, é uma menina encantadora, que 
a todos conquista com sua paixão pela vida e pelas pes-
soas, seu otimismo, sua alegria de viver... e o Jogo do 
Contente, que pratica e ensina a quem quiser aprender. 
Um jogo em que ninguém perde, todos ganham – e se 
transformam.

Em duas exposições memoráveis, um dos maiores gênios 
da atualidade argumenta que, se pudéssemos compreen-
der como os buracos negros funcionam e como eles desa-
fiam a natureza do espaço e do tempo, seríamos capazes 
de desvendar os segredos do universo.

Seleção das melhores histórias dos irmãos Grimm vene-
radas há mais de 200 anos,os ensinamentos presentes 
nas fábulas ultrapassam o tempo e é por isso que a obra 
desses incríveis autores se transformou em sinônimo de 
aprendizado. Embarque nesta viagem literária, e divirta-
-se.

Tema infantojuvenill, lidar com o medo, comédia
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Alfaguara Brasil

Tema infantojuvenil, descoberta das coisas boas da vida
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Autêntica Editora

Tema ficção cientifica
Faixa etária Jovem - adulto
Editora Intrínseca

Tema literatura, fabulas
Faixa etária livre
Editora Objetiva

AS LENDAS URBANAS DA MORTE
Ernani So

COLEÇÃO POLLYANA (Classicos Autentica)
Vários

BURACOS NEGROS
Stephen Hawking

O ESSENCIAL CLÁSSICOS INFANTIS DOS IRMÃOS 
GRIMM - BOX
Irmãos Grimm
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Em “Fala sério, amor!”, Malu, ela mesma, a Maria de Lour-
des, moradora da Tijuca, filha da Ângela Cristina, está de 
volta para contar suas descobertas amorosas desde a in-
fância até o fim da adolescência. E a menina está afiada. 
Os “ficantes”, os rolos passageiros, o namorado grudento, 
o ciumento, os doidos que aparecem pelo caminho, os fo-
fos, os pais dos namorados, os seus pais e os namora-
dos... ela sempre tem uma boa história para contar.

Coletânea de crônicas bem-humoradas sobre a relação 
mãe e filha, o livro acompanha o dia a dia de Maria de 
Lourdes (ou Malu, como ela prefere), desde a barriga da 
mãe, Ângela Cristina, até os primeiros anos da vida adulta.

Em Fala sério, irmão!, as crônicas, recheada de brigas, 
momentos hilários e emocionantes, abordam a relação de 
Malu e seu irmão Mamá. Em Fala sério, irmã!, as histórias 
estão centradas na convivência entre Malu e sua irmã ca-
çula, Malena, com direito a muitas confusões e confidên-
cias.

Chegou a vez de conhecer e dar boas risadas com o jorna-
lista esportivo e peladeiro convicto Armando, pai da amiga 
de todas as horas – e micos! – Maria de Lourdes, ou me-
lhor, Malu.

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

FALA SÉRIO AMOR
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO MÃE
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO IRMÃO: as confusões de mamá
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO PAI
Thalita Rebouças
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Chegou a vez de saber como a divertida Malu lida com 
suas amigas. Com humor e leveza, a jovem relembra his-
tórias que envolvem apelidos bizarros, namorados cha-
tinhos de amigas não chatinhas, brigas idiotas, ciúme e 
sinceridade excessiva, entre outros assuntos que fazem 
parte de qualquer amizade.

Homens sentem. Não se engane com tolos preconceitos. 
Sentimos todos. É o ser humano. É o ser do homem. Nes-
te livro, entrego todo o meu sentir. O amor. A felicidade. A 
vida. Entrego também algumas tristezas. São fragmentos 
realistas e sinceros. Alguns olham para dentro. São confis-
sões. Outros observam o mundo e os seus desvios. Afinal, 
entre os homens, já existem suficientes mentiras.

Fala sério, professor! mostra como Malu se relacionou com 
seus professores mais marcantes - do colégio, da acade-
mia, do curso de inglês, de shiatsu, de teatro, os particu-
lares, os gatos, os durões, os que amavam ser durões, os 
amigos, o meio doido, o que não ria, o que não perdoava 
cola. Neste baú de memórias, Malu encontrou ótimas his-
tórias para contar.

Era uma vez uma adorável e indefesa donzela que dorme 
profundamente anos a fio – vítima de uma maldição – an-
tes de ser resgatada pelo belo e corajoso príncipe encan-
tado. Mas essa é apenas a metade da história. E quanto 
à Fada das Trevas, Malévola? O que a levou de fato a 
sucumbir à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de 
alguém? Por que ela amaldiçoa a princesa inocente? Este 
é um relato passado ao longo dos séculos. É uma história 
de amor e de traição, de magia e de fantasia, de perdão e 
de arrependimento. É a história da Rainha do Mal.

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema crônicas
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Buzz

Tema crônicas, relacionamento com família, adoslescência
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema conto de fadas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Universo dos Livros

FALA SÉRIO, AMIGA
Thalita Rebouças

HOMEM QUE SENTE
Matheus Jacob

FALA SÉRIO, PROFESSOR
Thalita Rebouças

MALÉVOLA, A RAINHA DO MAL
Serena Valentino
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Um menininho traquinas, diziam. Tinha macaquinhos no 
sótão, deitava e rolava, fazendo confusão. Um anjinho, um 
saci? Alegria da casa, liderava a garotada. Namorador, fa-
zia versinhos, compunha canções, inventava brincadeiras. 
Era sabido, um amigão. “Menino Maluquinho”, diziam sor-
rindo as pessoas. Não era, não! Só mais tarde descobri-
ram que tinha sido um garotinho muito amado e, por isso 
mesmo, muito feliz.

A história de duas famílias que decidem abandonar o cam-
po para fugir da miséria e migrar para a cidade. Lá, os 
jovens João e Anarina se conhecem e ambos passam a 
ser protagonistas de uma nova vida.

Indie Lee Chickory é considerada “a esquisita” da paca-
ta cidade de Plumtown. Ela é fanática por peixes e tem 
uma lagosta dourada de estimação, Monty Cola, que mora 
em uma piscina de água salgada perto da janela do seu 
quarto. A menina não é muito boa em fazer amigos huma-
nos. É claro que a irmã de Indie é uma das garotas mais 
descoladas da escola. Além de viver cercada de amigos, 
Bibi conseguiu o papel de protagonista no próximo musical 
da cidade, aumentando, assim, a distância – e as compa-
rações – entre as duas irmãs. Por acidente, Monty Cola 
apronta uma bagunça quando decide acompanhar Indie 
até a escola.

Um piloto cai com seu avião no deserto do Saara e en-
contra um pequeno príncipe, que o leva a uma jornada 
filosófica e poética através de planetas que encerram a 
solidão humana.

Tema aventura, juvenil
Faixa etária livre
Editora Melhoramentos

Tema infantojuvenil, troca de cidades, miséria, solidariedade, amor, afeto
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Global Editora

Tema juvenil, diferenças, amizade
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora #Irado

Tema conto de fadas
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Harper Collins Br

O MENINO MALUQUINHO
Ziraldo Alves Pinto

O PAÍS DE JOÃO
Maria T. Andruetto

MINHA VEZ DE BRILHAR
Erin E. Moulton

O PEQUENO PRINCÍPE
Antonie de Saint-Exupéry
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Por meio dos versos do cordelista Klévisson Viana, este 
volume da Coleção Clássicos em cordel narra as aventu-
ras de Jean Valjean, protagonista célebre de Os Miserá-
veis, de Victor Hugo.

Bateu aquela preguiça de ir para o escritório na segunda-
-feira? A falta de tempo virou uma constante? A rotina está 
tirando o prazer no dia a dia? Anda em dúvida sobre qual 
é o real objetivo de sua vida? O filósofo e escritor Mario 
Sergio Cortella desvenda as principais preocupações com 
relação ao trabalho, presente e futuro.

Nesse breve, mas profundo apelo ao mundo, sua santida-
de o Dalai Lama afirma que todos temos as sementes da 
paz dentro de nós, e delimita uma nova ética secular como 
a fundação de um mundo melhor. As respostas não virão 
das religiões, mas das pessoas abraçando a ética, que 
atravessa todas as diferenças. Provocando reflexões, o 
Dalai Lama se mostra como um humilde e notável homem 
do nosso tempo.

Nesta obra singular e ricamente ilustrada, Lee narra a ex-
traordinária história de sua vida com a mesma energia e 
inimitável espírito excêntrico que sempre apresentou no 
mundo dos quadrinhos.O livro Incrível, fantástico, inacre-
ditável perscruta com vivacidade todos os aspectos da 
carreira notável e ímpar de Stan Lee, um dos maiores ar-
tistas do nosso tempo.

Tema cordel os miseraveis
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Nova Alexandria

Tema ética, reflexão, filosofia
Faixa etária jovem - adulto
Editora Planeta do BrasilTema ética, reflexão, filosofia

Faixa etária jovem - adulto
Editora Harper Collins BR

Tema hq, juvenil, ficção
Faixa etária livre
Editora Geektopia

OS MISERÁVEIS EM CORDEL
Klévisson Viana, Victor Hugo

POR QUE FAZEMOS O QUE FAZEMOS
Mario Sergio Cortella

POR QUE ÉTICA É MAIS IMPORTANTE DO QUE 
RELIGIÃO
Dalai Lama

STAN LEE: A biografia em quadrinhos do gênio que 
criou os super-heróis da Marvel
Colette Swinnen
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Nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, o leitor 
poderá visitar algumas passagens da obra de Cervantes, 
desde as reflexões iniciais que remetem à transformação 
do pacato fidalgo no visionário cavaleiro andante, herói 
cujas aventuras atravessaram os séculos, até as grandes 
batalhas, com destaque para a luta com os moinhos de 
vento, que ocupa dez páginas desta adaptação em HQ.

D. Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura, sai novamente 
para conquistar o mundo ao lado de seu escudeiro, o fiel 
Sancho Pança. Juntos, enfrentarão leões selvagens, gru-
tas fantasmagóricas, cavaleiros misteriosos e o sarcasmo 
das pessoas, em uma obra repleta de humor e lirismo, 
criada pelo talentoso Caco Galhardo.

Tema quadrinhos, clássicos recontados, aventura
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema quadrinhos, clássicos recontados, aventura
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL.1
Miguel de Cervantes, Caco Galhardo

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL.2
Miguel de Cervantes, Caco Galhardo

90

Ao ter suas férias pacatas transformadas por Hélène, o 
jovem Antoine passa a viver os dias mais intensos de sua 
vida, repletos de emoção e receios. De forma sutil, ainda 
que forte, ele vai descobrindo um universo feminino tão 
gracioso quanto perturbador. E o que poderia ser apenas 
mais uma história de verão, se transforma, numa narrativa 
apaixonante.

Se você não existisse, que falta faria? Para responder à 
essa pergunta, o filósofo e escritor Mario Sergio Cortella 
discute o que é importante nessa vida. Não é ser famoso 
e nem acumular coisas e propriedades, em uma obsessão 
consumista. Importante é ser importante para alguém, ou 
seja, fazer falta para alguém.

Tema hq, amor adolescente
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Nemo

Tema filosofia
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Planeta

UMA IRMÃ
Bastien Vivès

VIVER EM PAZ PARA MORRER EM PAZ
Mario Sergio Cortella
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O novelo de lã de Shiraz caiu da sacada de sua casa e foi 
parar no jardim da casa vizinha. Como tê-lo de volta? A 
velha senhora que mora ao lado está disposta a devolvê-
-lo, mas Shiraz terá de fazer uma coisa em troca. Será que 
Shiraz vai ouvir com a cabeça ou com o coração.

Este livro convida o leitor a observar e refletir sobre o mun-
do à sua volta: o calor do sol, a sombra das árvores, o eco 
dos gritos de animais. Suas sete histórias vêm de culturas 
próximas e distantes, e falam de sua relação singular com 
o mundo natural. No final de cada conto, atividades prá-
ticas têm o objetivo de despertar no leitor o respeito e a 
vontade de zelar pelo nosso planeta.Tema infantil, conto irariano

Faixa etária livre
Editora WMF Martins Fontes

Tema relação de culturas diferentes com a natureza
Faixa etária livre
Editora WMF Martins Fontes

A ESCOLHA DE SHIRAZ
Rita Jahanforuz 

CONTOS DA NATUREZA
Dawn Casey 
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O Animalário Universal que você, amigo leitor, tem nas 
mãos é um compêndio de ciência rigorosa e edificante 
diversão. Desfrute desta seleção dos “souvenires zooló-
gicos” do professor acadêmico Revillod, segundo apon-
tamentos da natureza recolhidos pelo sábio em todos os 
cantos dos cinco continentes. Crianças e adultos des-
frutarão deste frutífero passatempo que contribuirá com 
a harmonia entre as pessoas que o compartilharem. Ao 
folhear suas páginas, verão mostras das maravilhas que 
este mundo esconde e que só se revelam para as mentes 
inquietas graças à tenacidade, audácia e conhecimento 
de pessoas como o autor.

Republicação das melhores histórias.

Tema animais, curiosidade,  imaginário
Faixa etária livre 
Editora Editora SESI-SP

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ANIMALARIO UNIVERSAL DO PROFESSOR REVILOD 
Revillodia

ALMANAQUE BIDU & MINGAU 
Edição 9
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO LOUCO
Edição 14
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE TURMA DA TINA
Edição 23
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO ASTRONAUTA
Edição 6
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO ASTRONAUTA
Edição 11
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO ASTRONAUTA
Edição 12
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 42
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 43
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 44
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DA MÔNICA
Edição 64
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DA MÔNICA
Edição 65
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 44
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 66
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 67
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 68
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 70
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 46
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 50
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 66
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 67
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 42
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 59
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 60
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 64
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 71
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE HISTÓRINHS SEM PALAVRAS
Edição 3
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE HISTÓRINHS SEM PALAVRAS
Edição 4
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE HISTÓRINHS SEM PALAVRAS
Edição 5
Mauricio de Sousa 

ALMANAQUE HISTÓRINHS DE DUAS PÁGINAS
Edição 8
Mauricio de Sousa 
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Republicação das melhores histórias. O fabuloso Elixir das ideias e outras histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE HISTÓRINHS DE TRÊS PÁGINAS
Edição 6
Mauricio de Sousa 

CEBOLINHA
Edição 41
Mauricio de Sousa 
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Os incriveis poderes de um Super-Herói e outas histórias . Cachorrinho, Cachorrão, me dá um medão! 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

CEBOLINHA
Edição 34
Mauricio de Sousa 

MÔNICA
Edição 22
Mauricio de Sousa 



110

Um amigo de presente de aniversário. Neste volume: Plano de emergência, Um lugar sossega-
do, Um presente e muito mais!

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

CASCÃO
Edição 83
Mauricio de Sousa 

PELEZINHO (Coleção Histórica)
Edição 5
Mauricio de Sousa 
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Especial de Natal. Especial de Natal.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

MÔNICA (especial de Natal)
Edição 10
Mauricio de Sousa 

MÔNICA (especial de Natal)
Edição 11
Mauricio de Sousa 
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Seus temas favoritos estão de volta para você se divertir 
quando e onde quiser! Neste volume: as 18 melhores his-
tórias em quadrinhos com Os Astronautas.

Do cinema para os desenhos animados, dos desenhos 
animados para os animes e mangás japoneses! Stitch, o 
alienígena fugitivo que caiu na Terra.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema mánga, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY ESPECIAL: Os Astronautas 
Mensal 
Disney 

STITCH NO JAPÃO 
ÚNICO
Disney  

113

Uma menina chamada Kilala Reno deseja tornar-se uma 
princesa e encontrar o amor verdadeiro como as Prince-
sas da Disney, retratando Branca de Neve, Cinderela, Au-
rora, Bela, Ariel e Jasmine. Um dia, um príncipe, chamado 
Rei aparece com uma tiara mágica na mão. Quando sua
amiga, Erica, é sequestrada após vencer o Concurso de
Princesa em sua escola, Kilala tenta encontrá-la, e usa a
tiara para abrir um portão de Sonhos, a partir de então, ela
começa a encontrar seus ídolos, as princesas da Disney. 
Mais tarde, ela descobre que elas estão entre as seis das
Sete Princesas com o poder de trazer a paz para o mundo
dela, e que ela é a próxima princesa. No entanto, ela deve
adquirir as qualidades certas para se tornar a princesa que
ela está destinada a ser, e lutar por seu amor verdadeiro
e seu reino.

Um dia, um príncipe, chamado Rei aparece com uma tiara
mágica na mão. Quando sua amiga, Erica, é sequestrada
após vencer o Concurso de Princesa em sua escola, Kilala
tenta encontrá-la, e usa a tiara para abrir um portão de So-
nhos, a partir de então, ela começa a encontrar seus ído-
los, as princesas da Disney. Mais tarde, ela descobre que
elas estão entre as seis das Sete Princesas com o poder
de trazer a paz para o mundo dela, e que ela é a próxima
princesa. No entanto, ela deve adquirir as qualidades cer-
tas para se tornar a princesa que ela está destinada a ser,
e lutar por seu amor verdadeiro e seu reino.

Tema mangá, princesas 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema mangá, princesas 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 1
Disney 

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 2
Disney  
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Um dia, um príncipe, chamado Rei aparece com uma tiara
mágica na mão. Quando sua amiga, Erica, é sequestrada
após vencer o Concurso de Princesa em sua escola, Kilala
tenta encontrá-la, e usa a tiara para abrir um portão de So-
nhos, a partir de então, ela começa a encontrar seus ído-
los, as princesas da Disney. Mais tarde, ela descobre que
elas estão entre as seis das Sete Princesas com o poder
de trazer a paz para o mundo dela, e que ela é a próxima
princesa. No entanto, ela deve adquirir as qualidades cer-
tas para se tornar a princesa que ela está destinada a ser,
e lutar por seu amor verdadeiro e seu reino.

CONTÉM OS QUADRINHOS DOS FILMES: ENROLA-
DOS,TINKER BELL E FROZEN SAO 3 LIVROS NUMA 
SÓ CAIXA! ENROLADOS :Em Enrolados embarque em 
uma aventura com Rapunzel e Flynn, dois jovens que ao 
se conhecerem ,fazem um acordo de interesses que os 
leva para uma fantástica jornada TINKER BELL : A ami-
ga de Tinker Bell,Fawn, deixa o coraçao falar mais alto 
e decide ignorar todas as regras, para salvar um enorme 
animal em apuros, colocando o vale das fadas em RISCO 
FROZEN : Na historia Anna embarca numa grande corrida 
para encontrar sua irmã Elsa, a unica pessoa capaz de por 
um fim ao inverno rigoroso ao qual foi condenado o reino 
de ARENDELLETema mangá, princesas 

Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Media Pixel 

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 3
Disney 

COLEÇÃO HQS DISNEY 
Box 1
Disney  
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Leonardo da Vinci  e apresentando também Pateta como 
Isaac Newton.

Cristóvão Colombo  e apresentando também Pateta como 
Johann Strauss.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 1
Disney 

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 2
Disney  
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Galileu Galilei e apresentando também Pateta como Vas-
co da Gama.

Beethoven e apresentando também Pateta como Daniel 
Boone.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 3
Disney 

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 4
Disney  
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Benjamin Franklin e apresentando também Pateta como 
Gustave Eiffel.

Dr. Frankentein e apresentando também Pateta como Cle-
ópatra.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 5
Disney 

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 6
Disney  



118

Lois Pasteur e apresentando também Pateta como Dom 
Quixote De La Mancha.

Gutenberg e apresentando também Pateta como Casano-
va.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 7
Disney 

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 8
Disney  
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Marco Polo e apresentando também Pateta como Goethe. Ulisses e apresentando também Pateta como Aníbal.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 9
Disney 

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 10
Disney  
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O lado meio esquisito da nossa imaginação é mais profun-
do do que esperávamos. Neste volume, acompanhamos a 
Niazinha enquanto ela enfrenta suas fraquezas pessoais, 
lida com uma mãe particularmente paranoica, reflete so-
bre alguns dos grandes problemas do mundo e viaja para 
além da nossa dimensão. Será que ela chegará a tempo 
de impedir o que a Srta. Garrinhas talvez esteja tramando?

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Nemo

COMO EU REALMENTE...
Edição 1
Fernanda Nia 

Mais Fazendo meu filme para quem andava morrendo de 
saudades da Fani, do Leo e de seus amigos! Agora numa 
versão em HQ, os personagens da série de livros de maior 
sucesso da Editora Gutenberg chegam à Editora Nemo 
para dividir novos momentos com vocês. Neste primeiro 
volume de Fazendo meu filme em quadrinhos vocês vão 
acompanhar o início da amizade da Fani e do Leo e os 
apuros que ela passa para conseguir que ele tenha um 
aniversário inesquecível.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Nemo

FAZENDO MEU FILME
Edição 1
Paula Pimenta 
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A verdade sobre Krypton. Inversão: Alguma coisa claramente deu muito errado.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

SUPERMAN (novos 52)
Edição 3
DC Comics 

EIXO (marvel)
Edição 2
Marvel 
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Nova desordem Mundial: Fim da linhagem. Transparência.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

EIXO (marvel)
Edição 3
Marvel 

HOMEM DE FERRO (Nova Revista Mensal)
Edição 15
Marvel 
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Olá, Mãe. Maquinações.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

HOMEM DE FERRO (Nova Revista Mensal)
Edição 16
Marvel 

HOMEM DE FERRO (Nova Revista Mensal)
Edição 17
Marvel 
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Revelados. Enrascados.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

HOMEM ARANHA E OS CAMPEÕES 
Edição 3
Marvel 

HOMEM ARANHA E OS CAMPEÕES 
Edição 4
Marvel 

125

Em defesa dos dez reinos da árvore do mundo... Baixe o Martelo, Jane Foster! você está presa!

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

THOR (2017)
Edição 4
Marvel 

THOR (2017)
Edição 5
Marvel 



126

Siga o lider! A vingança de Hala.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 1
Marvel 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 2
Marvel 

127

Crise nos Guardiões. Confronto.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 3
Marvel 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 4
Marvel 
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O destruidor de destruidores. Procurados.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 5
Marvel 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 6
Marvel 
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Ao resgate. Esta é a primeira parte da adaptação do primeiro esbo-
ço do roteiro original de George Lucas para o que viria a 
se tornar Star Wars. Mas esta galáxia distante de muito 
tempo atrás é diferente daquela que você viu nos filmes. 
Prepare-se para altas aventuras e duelos de espadas la-
ser, Cavaleiros Jedi, Cavaleiros Sith, uma familiar princesa 
Leia, um Han Solo muito diferente e uma batalha para der-
rotar um Império maligno! Incluindo o guia oficial para uma 
galáxia diferente – o caderno de esboços para o making of 
de The Star Wars – A Guerra nas Estrelas! Inclui também 
as edições 1 a 4 de The Star Wars e excertos de The Star 
Wars 0.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 7
Marvel 

STAR WARS: A Guerra nas Estrelas
Volume 1
George Lucas 
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Ele foi cortado ao meio por Obi-Wan Kenobi e rejeitado 
por seu antigo mestre Sith, Darth Sidious, mas isso não foi 
suficiente para derrotar Darth Maul. Na verdade, só ser-
viu para deixá-lo irado o suficiente para tomar de assalto 
a galáxia inteira. Após formar a Sombra Coletiva — uma 
organização criminosa composta pelos Hutts, o Sol Negro, 
os mandalorianos e os temíveis Irmãos da Noite —, Maul 
reúne suas tropas para travar uma sangrenta guerra con-
tra Sidious e seus generais, sem jamais deixar de lado sua 
batalha contra os Jedi!

O temível Lorde Sith Darth Maul, resgatado e recuperado 
após sobreviver ao confronto com Obi-Wan Kenobi em A 
Ameaça Fantasma, espalha caos e destruição por toda a 
galáxia ao lado de seu irmão Savage Opress! E, quan-
do seu surto assassino é interrompido por uma polpuda 
recompensa oferecida Ja’Boag pela cabeça de ambos, a 
dupla decide ir ao encontro de seu pretenso algoz. Mas, 
ao se deparar com o exército particular de Ja’Boag e um 
grupo de Jedi, os malignos irmãos percebem que têm pela 
frente uma tarefa muito mais árdua do que imaginavam!

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

STAR WARS LEGENDS: filho de Dathomir 
Darth Maul
George Lucas 

STAR WARS LEGENDS: Sentença de Morte 
Darth Maul
George Lucas 
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Antes do golpe contra a República, antes mesmo do blo-
queio da Confederação do Comércio a Naboo, Darth Maul 
já era discípulo de Palpatine. Mas, para se provar digno 
do título de Lorde Sith, o braço direito do futuro impera-
dor terá de confrontar sozinho a poderosa organização 
criminosa conhecida como Sol Negro — uma tarefa que 
vai exigir toda sua astúcia e habilidade como guerreiro! 
E ainda: uma ordem oculta que venera o Lado Negro da 
Força atrai Darth Vader ao sombrio planeta Kalakar, onde 
é travado um violento confronto para decidir quem é mais 
merecedor do título de aprendiz do Imperador: Darth Maul 
ou Darth Vader?

Inimigo do Império.

Tema hq´s, ação e aventura 
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

STAR WARS LEGENDS: Lord Sith
Darth Maul
George Lucas 

STAR WARS LEGENDS
Boba Fett
George Lucas 
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Laços de Sangue.

Tema hq´s, ação e aventura
Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini 

STAR WARS LEGENDS
Boba Fett
George Lucas 

133

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre 
Editora Panini 

ALMANAQUE BIDU & MINGAU 
Edição 8
Mauricio de Sousa 



Aqui podemos saciar o seu apetite de leitura. 
Como sugestões temos séries de livros, 

literatura clássica, best sellers e os livros 
mais vendidos do ano!  

DEVORE-OS!
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Duzentas histórias que provam a força de um coração confiante: o poder de mudar 
o mundo. Que essas valentes mulheres inspirem vocês. Que os retratos delas impri-
mam em nossas filhas e filhos a profunda convicção de que a beleza se manifesta 
em todas as formas, cores e idades.

Em Histórias de ninar para garotas rebeldes, tudo o que podemos sentir é esperança 
e entusiasmo pelo mundo que estamos construindo. Um mundo onde gênero não 
defina quão alto você pode sonhar nem quão longe você pode ir.

Tema histórias inspiradoras de mulheres, empoderamento, gênero, sonhos
Faixa etária a partir de 07  anos
Editora V&R

HISTÓRIAS DE NINAR PARA GAROTAS REBELDES (1 E 2)
Elena Favilli & Francesca Cavallo

137

Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto. Também não faz ideia 
de que seu país está em guerra com boa parte da Europa, e muito menos que sua 
família está envolvida no conflito. Na verdade, Bruno sabe apenas que foi obrigado 
a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e a mudar-se para uma re-
gião desolada, onde ele não tem ninguém para brincar. Da janela do quarto, Bruno 
pode ver uma cerca, e para além dela centenas de pessoas de pijama, que sempre 
o deixam com frio na barriga. Em uma de suas andanças Bruno conhece Shmuel, 
um garoto do outro lado da cerca. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno 
vai aos poucos tentando elucidar o mistério que ronda as atividades de seu pai. O 
menino do pijama listrado é uma fábula sobre amizade em tempos de guerra, e sobre 
o que acontece quando a inocência é colocada diante de um monstro terrível e ini-
maginável. Esta edição de luxo, que comemora os dez anos de lançamento da obra, 
traz uma introdução inédita do autor e ilustrações do premiado artista Oliver Jeffers.

Tema amizade, holocausto, guerra, diferenças
Faixa etária a partir de 14  anos
Editora Seguinte

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO 
John Boyne
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Em 1931, o menino órfão Hugo Cabret vive escondido em uma estação de trem de 
Paris. Ali, cuida do funcionamento de gigantescos relógios no lugar do tio que desa-
pareceu. À noite, tenta consertar uma máquina de aparência humana para desven-
dar uma mensagem oculta, usando peças de brinquedos que ele furta. Seus planos, 
porém, correm risco. Ele é descoberto pelo dono da loja de brinquedos da estação e 
pela curiosa Isabelle.

Essa obra-prima aclamada pela crítica mundial mistura elementos do cinema e dos 
quadrinhos para contar uma história sobre os primórdios do cinema, a vontade de 
criar vida e a aventura da imaginação.

Tema cinema, amizade, família, imaginação
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

A INVENÇÃO DE HUGO CABRET
Brian Selznick
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A série narra as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre 
aos 11 anos de idade que é um bruxo ao ser convidado para estudar na Escola de 
Magia e Bruxaria de Hogwarts.

O arco de história principal diz respeito às amizades de Harry com outros bruxos de 
sua idade, como Ronald Weasley e Hermione Granger, e também com o diretor de 
Hogwarts Alvo Dumbledore, considerado o maior dos magos, e seus conflitos com o 
bruxo das trevas Lord Voldemort, que pretende se tornar imortal, conquistar o mundo 
dos bruxos, subjugar as pessoas não-mágicas e destruir todos aqueles que estão 
em seu caminho, especialmente Harry Potter, a quem ele considera seu maior rival.
Em sete livros que se tornaram o maior fenômeno editorial de todos os tempos, Harry 
Potter não é exposto apenas a batalhas e feitiços. Ele precisa superar traições, sur-
presas e, sobretudo, aprender a lidar com os próprios sentimentos. O amor, a amiza-
de e claro, uma boa dose de magia e imaginação, são os elementos-chave para da 
maior saga bruxa de todos os tempos.

A coleção com os sete livros é perfeita para todos que cresceram acompanhando a 
saga do jovem bruxo e para as novas gerações de fãs que anseiam por conhecê-la!

Tema juvenil, aventura, mistério, magia, amizade, amor, aprender com diferenças
Faixa etária a partir de 12  anos
Editora Rocco

HARRY POTTER
J.K. Rowling
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Winston vive aprisionado na engrenagem totalitária de 
uma sociedade completamente dominada pelo Estado, 
onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive so-
zinho. Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a 
mais famosa personificação literária de um poder cínico e 
cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico.

Marjane Satrapi tinha apenas dez anos quando se viu 
obrigada a usar o véu islâmico, numa sala de aula só de 
meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 
1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã 
nas trevas do regime xiita - apenas mais um capítulo nos 
muitos séculos de opressão do povo persa.

Tema ditadura, autoritarismo, poder
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

Tema hq, irã, islamismo
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Quadrinhos na Cia

1984
George Orwell

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi
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Em um verão tedioso, os jovens Aristóteles e Dante são 
unidos pelo acaso e, embora sejam completamente dife-
rentes um do outro, iniciam uma amizade especial, do tipo 
que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é 
através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais 
sobre si mesmos - e sobre o tipo de pessoa que querem 
ser.

Brida é uma garota apaixonada por magia, mas que busca 
algo além. Isso a leva a conhecer pessoas muito espe-
ciais, como um sábio que a ensina a confiar na bondade 
do mundo e uma mulher que lhe mostra a importância de 
buscar seu dom e sua alma gêmea. Seu desafio, então, 
passa a ser conciliar seus relacionamentos com o desejo 
de ser uma bruxa.

Tema literatura teen
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

Tema romance, mistério, espiritualidade
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

ARISTÓTELES E DANTE DESCOBREM OS 
SEGREDOS DO UNIVERSO
Benjamin Alire Saenz

BRIDA
Paulo Coelho
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Lyra Belacqua e seu daemon, Pantalaimon, vivem felizes 
e soltos entre os catedráticos da Faculdade Jordan, em 
Oxford. Até que rumores invadem a cidade – são boatos 
sobre os Papões, sequestradores de crianças que estão 
espalhando o medo pelo país. Quando seu melhor amigo, 
Roger, desaparece, Lyra entra em uma perigosa jornada 
para reencontrá-lo.

Verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos 
de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas ca-
rências e suas ambições: do líder Pedro Bala ao religioso 
Pirulito, do ressentido e cruel Sem-Pernas ao aprendiz de 
cafetão Gato, do sensato Professor ao rústico sertanejo 
Volta Seca.

Tema fantasia, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema literatura nacional, clássico
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia de Bolso

A BÚSSOLA DE OURO
Philip Pullman

CAPITÃES DE AREIA
Jorge Amado
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A amizade entre Jorge Amado e José Saramago teve início 
quando os dois já tinham idade mais avançada e consoli-
dada carreira literária, porém o vínculo tardio não impediu 
que os escritores formassem um laço forte, estendido as 
suas companheiras, Zélia e Pilar. Este livro reúne a cor-
respondência entre os dois mestres — e os dois casais, 
muitas vezes —, entre os anos de 1992 e 1998. São car-
tas, bilhetes, cartões e faxes com uma rica troca de ideias 
sobre questões tanto da vida íntima como da conjuntura 
contemporânea, sobretudo a cena literária.

Conheça a incomparável  jornada dos irmãos Baudelaire, 
que tentam desvendar os mistérios da morte de seus pais 
ao mesmo tempo em que buscam um lugar que possam 
chamar de lar.

Tema correspondências, biografia
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cia das Letras

Tema literatura teen, aventura, fantasia
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

COM O MAR POR MEIO - uma amizade em cartas
Jose Saramago, Jorge Amado

DESVENTURAS EM SÉRIE - Box
Lemony Snicket
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Os desafetos e intensos conflitos de uma família de imi-
grantes libaneses são marcados pela rivalidade entre os 
irmãos gêmeos Omar e Yaqub.

Um motorista parado no sinal se descobre subitamente 
cego. É o primeiro caso de uma “treva branca” que logo se 
espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarente-
na, os cegos se perceberão reduzidos à essência huma-
na, numa verdadeira viagem às trevas.Tema quadrinhos, família

Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

Tema literatura, romance
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

DOIS IRMÃOS
Fábio Moon, Gabriel Bá, Milton Hatoum

ENSAIO SOBRE A CEGIUEIRA
José Saramago

145

O livro focaliza a história de um grupo de cinco amigos 
cariocas. Eles rememoram as passagens marcantes de 
suas vidas: festas, casamentos, separações, manias, ini-
bições, arrependimentos. São figuras muito diferentes, 
mas que partilham não apenas o fato de estar no extremo 
da vida, como também a limitação de horizontes. Sucesso 
na carreira, realização pessoal e serenidade estão fora de 
questão - ninguém parece ser capaz de colher, no fim das 
contas, mais do que um inventário de frustrações.

Mesmo quem sabe que peso não é indicativo de beleza, 
saúde ou caráter ainda tem dificuldade em superar os va-
lores associados às palavras “gorda” e “magra”. Pra quê? 
Por que permitirmos que “gorda” seja praticamente um pa-
lavrão, um insulto?

Tema romance
Faixa etária adulto
Editora Cia das Letras

Tema biografia, auto aceitação
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

FIM
Fernanda Torres

GORDA NÃO É PALAVRÃO
Fluvia Lacerda
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Em “Irmãos”, o sociólogo Gabriel Feltran oferece uma in-
terpretação alternativa àquelas que vêm ocupando o de-
bate público brasileiro e que buscam comparar o PCC 
com outras organizações criminosas como os comandos 
cariocas, as gangues prisionais americanas ou as máfias 
italianas, russas ou orientais.

Tendo as tradições caipiras como pano de fundo, “Minha 
querida assombração” se compõe de dois planos: a his-
tória principal, ou conto-moldura, é narrada em terceira 
pessoa e descreve a vida na fazenda; já as histórias de 
assombração são contadas em verso por dona Santa.

Tema ciências sociais, jornalístico
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

Tema histórias de assombração, cotidiano rural
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

IRMÃOS, UMA HISTÓRIA DO PCC
Gabriel Feltran

MINHA QUERIDA ASSOMBRAÇÃO
Reginaldo Prandi
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Como um grupo de jovens estudantes bem-educados aca-
bou se envolvendo num escândalo que chocou um país? 
Por que tantos especialistas em comportamento juvenil 
têm algo a dizer quando o assunto é o Clube dos Oito? 
Até quando inúmeras manchetes de jornal e programas 
de TV sensacionalistas vão explorar o caso nos mínimos 
detalhes?

Conheça a história de Ponciano de Azevedo Furtado, que 
enlouquece depois de deixar o campo pela cidade. Tudo 
isso, porém, numa linguagem viva, com situações que al-
ternam o humor e o fantástico e com direito a sereias, on-
ças, rabos de saia e - claro - o tal do lobisomem do título.

Tema literatura policial, mistério, suspense, teen
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Seguinte

Tema humor, fantasia, literatura nacional
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

O CLUBE DOS OITO
Daniel Handler

O CORONEL E O LOBISOMEM
José Cândido de Carvalho
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Em “Rolézim”, uma turma de adolescentes vai à praia no 
verão de 2015, quando a PM fluminense, em nome do 
combate aos arrastões, fazia marcação cerrada aos meni-
nos de favela que pretendessem chegar às areias da Zona 
Sul. Em “A história do Periquito e do Macaco”, assistimos 
às mudanças ocorridas na Rocinha após a instalação da 
Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP. Situado em 2013, 
quando a maioria da classe média carioca ainda via a ini-
ciativa do secretário de segurança José Beltrame como a 
panaceia contra todos os males, para a população sob o 
controle da polícia, o segundo “P” da sigla não era exata-
mente uma realidade. Em “Estação Padre Miguel”, cinco 
amigos se veem sob a mira dos fuzis dos traficantes locais.

No cenário conturbado da primeira metade do século XIX 
na França, o ex-presidiário Jean Valjean e o inspetor Ja-
vert. A partir dos embates entre esses dois personagens 
de caracteres tão opostos, o autor desenvolve uma trama 
articulada, que explora os dilemas morais de cada um ao 
mesmo tempo em que revela de maneira crítica os con-
flitos sociais da época. Ao retratar uma realidade de pe-
núrias e revoltas, este clássico inspira a esperança por 
uma sociedade mais justa e humana, ecoando até os dias 
atuais. Os miseráveis faz parte da coleção Germinal, que 
reúne adaptações de grandes clássicos da literatura para 
o público infantojuvenil. 

Tema contos periféricos, violência, discrimição racial
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

Tema clássico recontado
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

O SOL NA CABEÇA
Geovani Martins

OS MISERÁVEIS
Victor Hugo
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Albion está em guerra. Governado durante muito tempo 
pelo cruel rei Ulric, seu povo clama por justiça. Artur, filho 
de Uther Pendragon, é a última esperança. Só ele é capaz 
de cumprir uma duradoura profecia, liberando a espada 
Caliburn da pedra em que está cravada.

Em 1766, um navio naufraga durante a encenação de uma 
peça, deixando como únicos sobreviventes o garoto Billy 
Marvel e seu cão. O jovem então reinicia sua vida e passa 
a trabalhar como ator no Teatro Real de Londres, sendo o 
primeiro de uma família de atores que emocionará as pla-
teias por várias gerações até 1900, quando o jovem Leo 
Marvel é expulso dos palcos... Muito tempo depois, em 
1990, Joseph Jervis chega a Londres, fugindo do colégio 
interno. O garoto vem atrás de um tio desconhecido e aca-
ba encontrando um homem excêntrico, que vive em uma 
casa congelada no tempo.

Tema história britânica, magia, aventura, heroísmo, vingança, quadrinhos
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

Tema ficção e realidade, pertencimento
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

EXCALIBUR
Tony Lee

OS MARVELS
Brian Selznick
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Francisco, também conhecido como Canela pelos cole-
gas, tem onze anos e vive em um vilarejo na Espanha. Ele 
faz parte do Soto Alto Futebol Clube, apelidado carinhosa-
mente pelo grupo de Os Futebolíssimos. Embora a equipe 
seja muito unida, seu desempenho esportivo não anda la 
aquelas coisas e, por isso, corre o risco de ser rebaixa-
da para a segunda divisão do Campeonato Interescolar. 
Não bastasse esse problema, alguns episódios estranhos 
envolvendo os árbitros das partidas estão atrapalhando o 
andamento das coisas. Mas Os Futebolissimos não vão 
sossegar enquanto não desvendarem esse mistério!

Depois de quase cair na segunda divisão do Campeonato 
Interescolar, a equipe Soto Alto parte para o torneio de 
Benidorm, do qual participam os melhores times do fu-
tebol infantil mundial. Não vai ser nada fácil jogar contra 
eles, principalmente contra o Cronos, o único time invic-
to do mundo, composto por meninos e meninas de todas 
as nações e cuja estrela é o francês Lucien... É possível 
vencer todas as partidas sem fazer nenhum gol? Em um 
jogo ou dois, tudo bem, mas numa competição inteira? Há 
algo estranho nessa história e... Os Futebolíssimos vão 
investigar!

Tema futebol, amizade, espírito esportivo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema futebol, amizade, espírito esportivo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

O MISTÉRIO DOS ÁRBITROS ADORMECIDOS
Roberto Santiago

O MISTÉRIO DOS SETE GOLS CONTRA
Roberto Santiago
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As aulas começaram agitadas em Sevilhota: há um novo 
aluno na classe, Deng Wao, que veio com seus pais da 
China. Além de ele ser um gênio da matemática, dizem que 
consegue ler mentes. E o mais incrível de tudo: Deng Wao 
se inscreveu para os testes de seleção do time do Soto 
Alto; ele e mais seis meninos e meninas. Mas a equipe só 
pode ter nove jogadores, por isso Canela e seus colegas 
terão de disputar as vagas com os novos interessados. 
Para piorar, o Soto Alto corre o risco de perder a vaga no 
campeonato interescolar por causa de uma aposta absur-
da do diretor do colégio. Será o fim dos Futebolíssimos?

Os Beatles marcaram a trilha sonora dos anos 1960, mu-
daram a história do rock para sempre e influenciaram o 
mundo com mensagens de humanidade e paz. Até hoje 
suas canções são regravadas: de bandas adolescentes a 
punks e cantores de rap, pode-se dizer que tudo começou 
com os garotos atrevidos de Liverpool.

Tema futebol, amizade, espírito esportivo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema quadrinhos, música, fama, amizade
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

O MISTÉRIO DO GOLEIRO FANTASMA
Roberto Santiago

OS BEATLES
Mick Manning
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A história de duas crianças distanciadas por meio século 
se entrelaçam em fascinante simetria: uma em palavras, 
outra em imagens. Em silêncio, o menino sofre com a au-
sência do pai, e a menina acompanha de longe a carreira 
da mãe famosa. Ambos sonham com uma vida diferente, 
até o dia em que decidem fugir de casa e aventurar-se 
numa busca desesperada por aquilo de que mais sentem 
falta.

José Alencar conta a história da fundação do estado do 
Ceará por meio da lenda de Iracema, a “virgem dos lábios 
de mel”.

Tema descoberta, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

Tema literatura clássica, romantismo, livros vestibular
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Panda Books

SEM FÔLEGO
Brian Selzinick

IRACEMA
José de Alencar
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Após o recente divórcio dos pais, Vanessa precisará lidar 
com uma mudança muito maior em sua vida: deixar para 
trás os amigos, a escola, a casa em que nasceu e ir morar 
em outro país. A vida na Alemanha será cheia de desa-
fios, pois a garota terá que aprender uma nova língua e se 
adaptar a uma cultura diferente da sua. Em meio a confli-
tos com a mãe, o fim do namoro e a descoberta de novos 
amigos, Vanessa perceberá que nem sempre é ruim quan-
do tudo muda.

Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua sedutora, 
vigorosa e surpreendente. Nesta tradução para os quadri-
nhos, o texto grego, que está na origem da literatura, se 
apresenta ainda mais tenaz, oferecendo ideias, imagens, 
versos, personagens, mecanismos e estratagemas inven-
tivos que reúnem, em uma grande ciranda, o contexto gre-
go de partida e os muitos outros a que a narrativa chegou.

Tema diário, adolescência, relacionamento familiar
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema literatura, mitologia grega, premiados, quadrinhos, viagem
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANDO TUDO MUDA
Regina Drummond, Shirley Souza

Odisseia em quadrinhos
Piero Bagnariol
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A obra máxima da língua portuguesa, ´Os Lusíadas´, de 
Luís de Camões, recebeu sua versão HQ por meio do tra-
ço marcante do cartunista Fido Nesti. É o próprio Camões 
quem guia o leitor nessa viagem literária, na qual encon-
trará com Vasco da Gama, Inêsd e Souza, o Velho do Res-
telo e os deuses da mitologia no capítulo final intitulado ´A 
ilha dos amores´.

Simbad passa por inúmeras aventuras fantásticas, que 
incluem encontros com povos estranhos, seres monstru-
osos e fenômenos sobrenaturais. Alaíde reconta as se te 
viagens de Simbad, em narrativa entrelaçada por belas 
ilustraçõs de Angelo Abu.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema catálogo de Bologna, infantojuvenil, interesse geral, literatura,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

OS LUSÍADAS EM QUADRINHOS
Fido Nesti

SIMBAB, O MARUJO
Alaíde Lisboa
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Uma fenda é o elo que une o mundo real a um reino onde 
as Cores têm vida própria: algumas são perigosas e até 
podem atacar. Madeleine e Elliot, cada um de um lado, 
iniciam uma curiosa correspondência que poderá revelar 
a saída para um universo paralelo onde tudo é possível, 
especialmente a magia. Esta é uma história de ausências.

Uma garota acorda nos trilhos do metrô de Los Angeles 
sem lembrar quem é. Há uma mochila a seus pés conten-
do uma troca de roupas, mil dólares em espécie, um nú-
mero de telefone e a instrução “Não ligue para a polícia”.

Tema fantasia, romance
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

Tema mistério, suspense
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

AS CORES DE MADELEINE #1 - A fenda branca
Jaclyn Moriarty

BLACKBIRD - Box
Anna Carey
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Seis pessoas capturadas e trancafiadas em um bunker, 
sem contato algum com o exterior. Seis vidas, seis perso-
nalidades que poderiam jamais se cruzar, passam a coa-
bitar o mesmo espaço.

Em Asylum , Dan, um rapaz de 16 anos, descobre que seu 
dormitório das férias de verão costumava ser um hospital 
psiquiátrico - e está cheio de segredos que ligam ele e 
seus amigos ao passado macabro do hospício.

Tema terror
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora V&R

Tema juventil, literatura, terror, suspense
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora V&R

BUNKER - Diário da agonia
Kevin Brooks

COLEÇÃO ASYLUM
Madeleine Roux
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Essa é a história de como Sky encontra seu lugar no mun-
do. Um lugar em que não existem garotas perfeitas. É 
também a história de uma garota louca e de uma ga rota 
fantasma; de um garoto que não sabia de nada e de um 
garoto que achava que sabia de tudo. E é sobre vida, mor-
te, luto e romance. Só coisa boa.

Jane não tem ninguém. Seus pais morreram quando ela 
ainda era uma criança. E, há poucos meses, a tia que a 
criara perdeu a vida numa expedição à Antártida. Antes de 
partir, tia Magnolia fez com que a sobrinha lhe prometesse 
uma última coisa: nunca recusar um convite para Tu Re-
viens, a mansão da família Thrash. Certo dia, após largar 
a faculdade e sem saber que rumo dar à própria vida, ela 
se vê diante de Kiran Thrash e da promessa que fizera à 
sua tia.

Tema romance
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

Tema mistério, fantasia, suspense, ficção científica e horror
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

GAROTA IMPERFEITA
Simmone Howell

JANE, SEM LIMITES
Kristin Cashore
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A cinéfila Bailey “Zibelina” Rydell troca mensagens com 
um nerd carismático igualmente apaixonado por filmes – 
Alex, seu crush virtual. Eles viviam separados por mais de 
mil quilômetros, até Bailey se mudar para a casa do pai na 
Califórnia – mais precisamente, para a mesma cidade de 
Alex.

Certa manhã, a menina escala o muro dos jardins aban-
donados do hospital e descobre algo incrível: um cavalo 
branco com a asa quebrada que deixou o mundo dos es-
pelhos e invadiu a realidade. Esse cavalo branco – uma 
égua chamada Lume de Luar – está se escondendo de 
uma força sombria e sinistra: o Corcel Negro. Para Emma-
line mantê-lo longe de sua nova amiga, ela precisa rodear 
Lume de Luar com tesouros de tons brilhantes. Mas como 
a menina encontrará cor em um mundo tão cinzento? 

Tema romance
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

Tema 2ª guerra mundial, fantasia
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora V&R

O CARA DOS MEUS SONHOS (OU QUASE)
Jenn Bennet

O MISTÉRIO DOS CAVALOS ALADOS
Megan Shepherd
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August é considerado um desajustado piromaníaco, en-
quanto Jack é a estrela do time de rúgbi do colégio. A ami-
zade dos dois nasceu ainda na infância. Ninguém sabe, 
mas Jack e August contam com o apoio um do outro para 
sobreviver – o apoio que suas famílias não oferecem. 
Quando Jack passa a ter alucinações cada vez mais ví-
vidas, August decide ajudá-lo da única forma que sabe: 
saltando com Jack em seu reino fantástico que beira o 
mundo real.

Passados alguns meses da Epidemia, Sadie Walker é 
uma das sobreviventes do grande apocalipse zumbi. Man-
ter-se vida em Seattle, cuidar de seu sobrinho Shane e 
escapar de zumbis violentos são as metas dessa heroína. 
Mas, para isso, Sadie precisa saber em quem confiar, pois 
a cidade está tomada pelo crime e todos aqueles que pa-
reciam ser seus amigos estão envolvidos em perigosas 
transações do mercado negro.

Tema ficção, suspense, mistério
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora V&R

Tema ação, humor, aventura
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

O REI DA PALHA
K. Ancrum

SADIE CONTRA OS ZUMBIS - ZUMBISAGA #2
Madeleine Roux
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Eis que, num dia qualquer, o pai de Darren aparece do 
nada às seis da manhã com um Donut e uma revelação 
que vira o mundo do jovem de cabeça para baixo. Nar-
rando suas reflexões e descobertas por meio de listas e 
mais listas, Darren captura com perfeição os motivos por 
que qualquer coisa relacionada a qualquer pessoa é: 1. 
Dolorosa; 2. Inevitável; 3. Ridiculamente complicada; 4. 
Provavelmente, e com um pouco de sorte, a coisa certa 
no fim das contas.

Riley Cavanaugh é um ser humano com muitas caracte-
rísticas: perspicaz, valente, rebelde e… gênero fluido. Em 
alguns dias, se identifica mais como um menino, em ou-
tros, mais como uma menina. Em outros, ainda, como um 
pouco dos dois. Mas o fato é que quase ninguém sabe 
disso. Depois de sofrer bullying e viver experiências frus-
trantes em uma escola católica, Riley tem a oportunidade 
de recomeçar em um novo colégio.

Tema romance, história contado em formato de lista
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

Tema gênero, bullying
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

TÃO INSANO QUANTO VOCÊ - Uma vida em listas
Todd Hasak-Lowy 

TODOS, NENHUM: simplesmente humano
Jeff Garvin
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Tretch Farm vive em uma cidadezinha no interior dos Es-
tados Unidos onde todo mundo sabe da vida de todo mun-
do. O que torna ainda mais difícil o fato de ele estar apai-
xonado por Matt, seu melhor amigo. Matt não desconfia de 
absolutamente nada e Tretch não sabe se isso é bom ou 
ruim... Para ele o problema não é apenas com Matt. Sua 
família não tem ideia de quem ele realmente é e o que ele 
realmente pensa no auge dos seus quinze anos.

Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre 
da medicina, seu tumor tenha encolhido bastante — o que 
lhe dá a promessa de viver mais alguns anos —, o último 
capítulo de sua história foi escrito no momento do diag-
nóstico. Mas em todo bom enredo há uma reviravolta, e 
a de Hazel se chama Augustus Waters, um garoto bonito 
que certo dia aparece no Grupo de Apoio a Crianças com 
Câncer. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito 
das páginas em branco de suas vidas.

Tema romance
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora V&R

Tema romance
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Intriseca

TUDO PODE ACONTECER
Will Walton

A CULPA É DAS ESTRELAS
John Green
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Um mundo de pessoas programadas em laboratório, e 
adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de 
castas biologicamente definidas já no nascimento. Um 
mundo no qual a literatura, a música e o cinema só têm a 
função de solidificar o espírito de conformismo. Um univer-
so que louva o avanço da técnica, a linha de montagem, 
a produção em série, a uniformidade, e que idolatra Henry 
Ford.

Esta edição de luxo tem uma seleção imperdível com três 
das melhores histórias de Agatha Christie, a eterna Rai-
nha do Crime. O leitor encontra aqui reunidos alguns dos 
casos mais famosos da inesquecível Miss Jane Marple, do 
casal Tommy e Tuppence Beresford e do novato Charles 
Hayward.

Tema autoritarismo
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Biblioteca Azul

Tema mistério, aventura
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora L&PM

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
Aldous Huxley

AGATHA CHRISTIE 7 -  Box
Agatha Christie
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Em “Para todos os garotos que já amei”, as cartas mais 
secretas de Lara Jean — aquelas em que se declara às 
suas paixonites platônicas para conseguir superá-las — 
foram enviadas aos destinatários sem explicação, e em 
P.S.: Ainda amo você Lara Jean descobriu os altos e bai-
xos de estar em um relacionamento que não é de faz de 
conta.

Rafael nunca foi de se encaixar em padrões. Deslocado 
e sem muita perspectiva de vida, ele cuida da mãe alco-
ólatra enquanto precisa lidar com a paixão platônica pela 
melhor amiga, Anne, e com os percalços causados por um 
pai ausente. Acostumado desde sempre a fazer tudo com 
Anne, ele agora tem de aceitar que ela arrumou um namo-
rado... e justo uma das últimas pessoas que ele gostaria 
de ver com a amiga.

Tema romance, autoestima
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Intrínseca

Tema infantojuvenil, amor, amizade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Outro Planeta

AGORA E PARA SEMPRE
Jenny Han 

ANTES DE TUDO ACABAR
Mary C. Muller
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Tudo começa com um segredo. As ramificações que se 
seguem vão acompanhar três personagens desde o fim 
da adolescência até o início da vida adulta, exercendo um 
impacto capaz de influenciar suas trajetórias por muito 
tempo depois de seus anos de juventude.

Monsieur Hercule Poirot recebe uma misteriosa carta de 
um milionário sul-americano, monsieur Renauld, dizendo 
precisar dos serviços de um detetive e pedindo sua ajuda. 
A carta não dá detalhes do caso, nem informa exatamente 
o que está perturbando monsieur Renauld, só menciona 
que sua vida está em perigo. Imediatamente Poirot, segui-
do de seu assistente, o inseparável Hastings, parte para 
Merlinville-sur-Mer, uma pequena cidade no litoral francês 
onde reside o milionário. Porém, ao chegarem à casa de 
monsieur Renauld, descobrem que ele foi assassinado na-
quela noite, em um crime brutal.

Tema romance
Faixa etária adulto
Editora Cia das Letras

Tema mistério, aventura
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Globo Livros

AS MÃES
Brit Bennett

ASSASSINATO NO CAMPO DE GOLFE
Agatha Christie
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É perto da meia-noite quando a neve acumulada sobre os 
trilhos interrompe a jornada do Expresso Oriente, o mais 
famoso e luxuoso trem de passageiros do mundo, que liga 
a Ásia à Europa.
A bordo, milionários, aristocratas, empregados – e um as-
sassino. Porém, no mesmo vagão encontra-se ninguém 
menos que Hercule Poirot. Caberá ao meticuloso detetive 
investigar todos os passageiros e descobrir a identidade 
do ousado criminoso.

Delphine conhece L., uma mulher sofisticada, confiante, 
feminina, carismática e atraente. Tudo o que ela sempre 
desejou ser. L. parece ter um passado misterioso, trabalha 
como ghost-writer, e entra de modo insidioso na vida da 
escritora, que vê na amizade uma forma de superar seu 
bloqueio criativo. L. é a amiga perfeita, sempre disponível, 
e logo passa a interferir nos aspectos mais íntimos da vida 
de Delphine. O domínio de uma sobre a outra é inespera-
do. A conexão entre elas parece... inacreditável.

Tema mistério, aventura
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora L&PM

Tema mistério, romance
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE
Agatha Christie

BASEADO EM FATOS REAIS
Delphine de Vigan
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No romance, o planeta Terra foi devastado por uma guerra 
atômica e grande parte da população sobrevivente emi-
grou para os mundos-colônias, fugindo da poeira radio-
ativa que extinguiu inúmeras espécies de animais e de 
plantas. Toda criatura viva se torna, então, um objeto de 
desejo para aqueles que permaneceram, mas esse é um 
privilégio de poucos.

Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos, a saga 
do britânico esquisitão Arthur Dent pela Galáxia conquis-
tou leitores do mundo inteiro. O humor ácido e as tramas 
surreais de Douglas Adams se tornaram ícones de uma 
geração e seguem fascinando – e divertindo – leitores 
de todas as idades. Pegue sua toalha, embarque nessa 
aventura improvável e, é claro, não entre em pânico!

Tema ficção científica, filosofia
Faixa etária jovem - adulto
Editora Aleph

Tema ficção científica , aventura, comédia
Faixa etária jovem - adulto
Editora Nova Fronteira

BLADE RUNNER: Androides sonham com ovelhas 
elétricas?
Philip K. Dick

O GUIA DO MOCHILEIRO DAS GALÁXIAS - Coleção
Douglas Noel Adams
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Combinando mitologia grega e muita aventura, a saga do 
menino Percy Jackson, que aos 12 anos descobre que é 
um semideus, filho de Poseidon, tornou-se um fenôme-
no mundial. Foram mais de 15 milhões de livros vendidos 
em todo o mundo e quase um milhão no Brasil, além da 
adaptação para o cinema que atraiu 1,8 milhão de espec-
tadores no país.

Simon Spier tem dezesseis anos e é gay, mas não con-
versa sobre isso com ninguém. Ele não vê problemas em 
sua orientação sexual, mas rejeita a ideia de ter que ficar 
dando explicação para as pessoas — afinal, por que só os 
gays têm que se apresentar ao mundo? Enquanto troca 
e-mails com um garoto misterioso que se identifica como 
Blue, Simon vai ter que enfrentar, além de suas dúvidas e 
inseguranças, uma chantagem inesperada.

Tema juvenil, aventura, mitologia grega
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intriseca

Tema adrama, aceitação
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Intriseca

PERCY JACKSON - Coleção
Rick Riordan

COM AMOR, SIMON
Albertalli Becky
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Aos 26 anos, Louisa Clark não tem muitas ambições. Ela 
mora com os pais, a irmã mãe solteira, o sobrinho peque-
no e um avô que precisa de cuidados constantes desde 
que sofreu um derrame. Trabalha como garçonete num 
café, um emprego que não paga muito, mas ajuda nas 
despesas, e namora Patrick, um triatleta que não parece 
interessado nela. Não que ela se importe

Em Depois de você, Lou ainda não superou a perda de 
Will. Morando em um flat em Londres, ela trabalha como 
garçonete em um pub no aeroporto. Certo dia, após beber 
muito, Lou cai do terraço. O terrível acidente a obriga vol-
tar para a casa de sua família, mas também a permite co-
nhecer Sam Fielding, um paramédico cujo trabalho é lidar 
com a vida e a morte, a única pessoa que parece capaz 
de compreendê-la.

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ
Jojo Moyes

DEPOIS DE VOCÊ
Jojo Moyes
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Em “Os distorcidos”, um ano se passou e Charlie continua 
assombrada por pesadelos. Para piorar, uma nova onda 
de assassinatos começa a acontecer e ela se pergunta: 
mas se todo o terror foi destruído junto com o que sobrou 
da pizzaria, o que estaria por trás dessas mortes?

A filha do presidente americano é amiga de Magrí e vem 
para o Brasil participar de uma exibição de ginástica olím-
pica no Colégio Elite. Mas uma conspiração sinistra pre-
tende sequestrá-la para que seu pai obedeça às vontades 
dos maiores tiranos da América! Os Karas têm apenas 
seis horas para agir... E desta vez a ação está nas mãos 
de Chumbinho, o menor deles, mas também o mais valen-
te! Esse é mais um trabalho para os Karas: o avesso dos 
coroas, o contrário dos caretas!

Tema games, terror, suspense
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrinseca

Tema aventura, amigos, mistério, juvenil
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Moderna

OS DISTORCIDOS
Scott Cawthon 

DROGA DE AMERICANA
Pedro Bandeira
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Uma história sobre pais e filhos, sobre reconciliação e res-
ponsabilidade, sobre encontros impossíveis. É também 
uma história sobre um país que ainda reluta em acertar as 
contas com um passado obscuro.

Scott Kelly viveu experiências pelas quais pouquíssimos 
humanos tiveram a oportunidade de passar. Agora ele 
compartilha com o leitor o desafio extremo representado 
pela longa permanência em uma espaçonave — tanto os 
aspectos mundanos quanto os potencialmente mortais. 
Dos efeitos arrasadores no corpo ao isolamento dos en-
tes queridos e das comodidades da Terra, passando pelo 
perigo de colisão com lixo espacial, até a ameaça mais 
aterrorizante, a impossibilidade de ajudar no caso de uma 
tragédia familiar, Kelly divide tudo, expondo seu dia a dia 
na estação e seus sentimentos.

Tema relacionamento, familia, pais
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Intrinseca

Tema biografia
Faixa etária adulto
Editora Intrinseca

EM NOME DOS PAIS
Matheus Leitão

ENDURANCE - um ano no espaço
Scott Kelly
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A vida de Laura Marlin tem sido um ir e vir sem fim, de orfa-
natos para lares adotivos e vice-versa. Seguindo as lições 
dos personagens dos livros que lê, acredita que se alguém 
imaginar pelo tempo suficiente, tiver fé o suficiente e se 
esforçar o suficiente, todas as coisas que deseja podem 
se tornar reais. Por isso, quando descobre que tem um tio 
que se dispõe a cuidar dela, os sonhos de Laura em ter 
uma família podem, enfim, se tornar realidade. Mas... será 
fruto de sua imaginação, ou existe m mesmo mistérios na 
vida de seu tio em cada canto da bela cidade de St. Ives?

Um dos clássicos da literatura infantojuvenil dos últimos 
anos, Entre Deuses e Monstros, da escritora Lia Neiva, 
narra a jornada de um homem comum que vê sua vida 
transformada pelos enigmas de deuses, monstros e he-
róis, a “poderosa trindade” da Grécia Antiga. Os mitos gre-
gos, datados de mais de três mil anos, são ricos em dados 
psicológicos, sociais, artísticos, políticos e econômicos, in-
fluenciam e fascinam leitores de todas as idades até hoje, 
através da literatura e do cinema..

Tema mistério, família
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Salamandra

Tema deuses, monstros, ficção, literarura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Globinho

A ENSEADA DO MORTO
Lauren St. John 

ENTRE DEUSES E MONSTROS
Lia Neiva
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Uma impiedosa praga assola o mundo, transformando 
cada homem, mulher e criança do planeta em algo digno 
dos pesadelos mais sombrios. Nesse cenário pós-apoca-
líptico, tomado por criaturas da noite sedentas de sangue, 
Robert Neville pode ser o último homem na Terra. Ele pas-
sa seus dias em busca de comida e suprimentos, lutando 
para manter-se vivo (e são). Mas os infectados espreitam 
pelas sombras, observando até o menor de seus movi-
mentos, à espera de qualquer passo em falso.

Narrado da perspectiva de Auggie e também de seus fami-
liares e amigos, com momentos comoventes e outros des-
contraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que 
um menino pode causar na vida e no comportamento de 
todos, família, amigos e comunidade – um impacto forte, 
comovente e , sem dúvida nenhuma, extraordinariamente 
positivo, que vai tocar todo tipo de leitor.

Tema ficção científica
Faixa etária jovem - adulto
Editora Editora Aleph

Tema adolecência, relacionamento, aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Intrinseca

EU SOU A LENDA
Richard Matheson

EXTRAORDINÁRIO
R.J. Palacio
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Perseguidos pelo fascismo e pelas forças stalinistas, Leon 
Trótski e sua esposa, Natalia Sedova, fogem para o Mé-
xico, onde pedem asilo. Frida Kahlo e Diego Rivera ofere-
cem abrigo aos dois russos, que são então acolhidos não 
apenas na célebre Casa Azul, mas também no agitado cír-
culo de amigos intelectuais e artistas do casal mexicano.

Sua vida é interessantíssima, tendo sido objeto de adapta-
ções cinematográficas, peças teatrais e exposições. Hoje 
seu rosto, seus autorretratos e suas fotos extrapolaram o 
mundo das artes plásticas para estampar camisetas, mo-
chilas, almofadas, fantasias de carnaval etc.

Tema biografia frida, romance, relacionamento
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Planeta

Tema biografia frida
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora L&PM

FRIDA E TROTSKI
Gérard de Cortanze

FRIDA KAHLO, UMA BIOGRAFIA
María Hesse 
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Conheça a biblioteca mais divertida do mundo! Kyle é fa-
nático por todos os tipos de jogos ― de tabuleiro, pala-
vras-cruzadas e principalmente videogames. Seu ídolo, 
Luigi Lemoncello, o mais famoso, excêntrico e criativo 
criador de jogos, também é o responsável pelo projeto da 
nova biblioteca da cidade.O próprio Sr. Lemoncello esta-
rá presente na especial noite de inauguração. Com algum 
esforço e um pouco de sorte, Kyle consegue ser uma das 
doze crianças convidadas a passar a noite na biblioteca 
repleta de jogos. Quando amanhece, no entanto, todas as 
portas estão trancadas! Agora Kyle e as outras crianças 
terão que solucionar cada pista e decifrar cada charada 
para encontrar a saída! 

No final da década de 1960, a jovem Evie Boyd vive sozi-
nha com a mãe na Califórnia. Aos quatorze anos, imersa 
em questões de autoaceitação, ela se sente desconfortá-
vel com o próprio corpo e tem apenas uma pessoa com 
quem contar: Connie, sua amiga de infância.

Tema aventura, pistas, charadas
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Bertrand Brasil

Tema romance, autoestima, conhecimento,
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrínseca

FUGA DA BIBLIOTECA DO SR. LEMONCELLO
Chris Grabenstein 

AS GARROTAS
Emma Cline 
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Repetir um movimento várias e várias vezes ajuda a cla-
rear a mente – uma lição que Finley aprendeu muito cedo, 
nas quadras de basquete. Numa cidade comandada pela 
violência do tráfico e da máfia irlandesa, vestir a camisa 
21 e dar o sangue em quadra é sua válvula de escape.
Vinte e um também é o número da camisa de Russ, um 
gênio do basquete. Ou pelo menos era. Recém-chegado à 
cidade de Bellmont depois de ter a vida virada de cabeça 
para baixo por uma tragédia, a última coisa que ele quer é 
pegar de novo numa bola.

Fernanda Gentil é repórter esportiva e uma das apresen-
tadoras mais queridas da tevê. Conquistou milhares de fãs 
na cobertura da Copa do Mundo de 2014, da qual foi eleita 
musa. No vídeo, é uma profissional competente e diver-
tida. De perto, é igualmente engraçada. Nas páginas de 
Gentil como a gente, transforma suas experiências pesso-
ais num relato adorável.

Tema romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Intrínseca

Tema romance
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

GAROTO 21
Matthew Quick

GENTIL COMO A GENTE
Fernanda Gentil
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Livre da escravidão, Marcus está determinado a encontrar 
e salvar sua mãe sequestrada. Mas seu senhor Julius Ca-
esar quer a sua ajuda para destruir os escravos rebeldes 
e o líder deles, Brixus, que planeja formar um exército de 
escravos e ressuscitar a causa de Spartacus. Será Mar-
cus capaz de convencer Brixus a interromper uma revolta 
mortal e a impedir Caesar de atacar os escravos e causar 
mais carnificina e banho de sangue?

Conheça a história de um jovem vendido como escravo 
após a morte do pai que passa a ser treinado para se tor-
nar um gladiador na Roma Antiga. Especialista no assunto 
com mais de 10 livros publicados e um milhão de exem-
plares vendidos no Reino Unido, o autor une pesquisa 
histórica e talento narrativo numa trama repleta de ação 
e aventura em que personagens reais e fictícios se mistu-
ram para compor um rico panorama histórico.

Tema ação, aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema ação, aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

GLADIADOR: Filho de Spartacus
Simon Scarrow 

GLADIADOR: Luta pela liberdade
Simon Scarrow 
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Ainda lutando para descobrir o paradeiro da mãe, seques-
trada e entregue ao mercado escravo, o rapaz, que se 
tornou aprendiz de gladiador e guarda um segredo sobre 
seu verdadeiro pai que pode custar-lhe a vida, terá que ir 
ao encontro de seu pior inimigo, Decimus, o homem que 
destruiu sua família.

A história se passa em um futuro pós-guerras e destruição, 
em um local antes conhecido como América do Norte e 
agora chamado de Panem. O novo país é dividido em tre-
ze Distritos, que são controlados pela Capital, totalmente 
autoritária. Tudo que é produzido nos Distritos abastece 
obrigatoriamente a Capital, sendo terminantemente proibi-
do que os Distritos consumam o que produzem. Um dia, o 
Distrito 13 se rebela, mas acaba sendo destruído. Para pu-
nir os demais Distritos e evitar novas rebeliões, a Capital 
cria os Jogos Vorazes, um reality show anual em que cada 
região do país deve ceder, por meio do sorteio chamado 
Colheita, um menino e uma menina entre 12 e 18 anos 
para entrar numa arena para lutar. Apenas um sobrevive. 

Tema ação, aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema aventura
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Rocco

GLADIADOR: Vingança
Simon Scarrow 

JOGOS VORAZES -  A triologia
Suzanne Collins
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Narrada pelo protagonista, o adolescente Alex, esta bri-
lhante e perturbadora história cria uma sociedade futurista 
em que a violência atinge proporções gigantescas e pro-
voca uma reposta igualmente agressiva de um governo 
totalitário.

A casa onde Elio passa os verões é um verdadeiro pa-
raíso na costa italiana, parada certa de amigos, vizinhos, 
artistas e intelectuais de todos os lugares. Filho de um 
importante professor universitário, o jovem está bastante 
acostumado à rotina de, a cada verão, hospedar por seis 
semanas na villa da família um novo escritor que, em troca 
da boa acolhida, ajuda seu pai com correspondências e 
papeladas. Uma cobiçada residência literária que já atraiu 
muitos nomes, mas nenhum deles como Oliver.

Tema ficção científica, sociedade
Faixa etária adulto
Editora Aleph

Tema romance, descoberta homossexualiadade, adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Intrinseca

LARANJA MÊCANICA
Anthony Burgess

ME CHAME PELO SEU NOME
Andre Aciman
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Esta divertida história, escrita pelo autor de O Hobbit, é 
ambientada no vale do Tâmisa, na Inglaterra, num passa-
do maravilhoso e distante, quando ainda existiam gigan-
tes e dragões. Seu herói, Mestre Gil, é na realidade um 
fazendeiro totalmente desprovido de heroísmo, mas que, 
graças à boa sorte e à ajuda do cachorro Garm, da égua 
cinzenta e da espada mágica Caudimordax (ou Morde-
-cauda), amansa o dragão Chrysophylax e ganha enorme 
fortuna.

A mistura de realidade e ficção é protagonizada por Ana, 
uma mulher que enfrentou um casamento fracassado, vio-
lência sexual e depressão, mas aprendeu a construir saí-
das. A conversa, em forma de cartas, relata viagens feitas 
ao Egito, México e França, mas o grande deslocamento 
feito por Ana é existencial. É dele, acima de tudo, que ela 
fala, e é impossível não se emocionar ao acompanhar a 
reconstrução, dolorosa e bela, do amor de Ana por sua 
mãe e pela vida.

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Martins Fontes

Tema romance juvenil, amizade
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Astral Cultural

MESTRE GIL DE HAM
J.R.R. Tolkien

O AMOR QUE SINTO AGORA: romance
Beeth Reekles 
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Tentando recompor o quebra-cabeças de sua memória, 
agora repleta de lapsos, ele ainda precisa enfrentar uma 
realidade que não parece muito promissora. Com seu pai 
se recusando a falar com ele, sua esposa negando-se a 
aceitar revê-lo e seus amigos evitando comentar o que 
aconteceu antes de sua internação, Pat, agora um vicia-
do em exercícios físicos, está determinado a reorganizar 
as coisas e reconquistar sua mulher, porque acredita em 
finais felizes e no lado bom da vida.

Quando os pais de Cameron Post morrem em um acidente 
de carro, a primeira coisa que ela sente, para sua própria 
surpresa, é alívio. Alívio que eles nunca vão precisar sa-
ber que, algumas horas antes, ela estava beijando uma 
menina. 
Mas o alívio não dura, e Cam é forçada a morar com sua tia 
ultraconservadora e sua bem-intencionada mas antiquada 
avó. Ela sabe que, daqui em diante, tudo será diferente. 
Sobreviver nessa pequena cidade rural de Montana exige 
que Cam finja ser igual a todo mundo e evite assuntos in-
delicados (como diria sua avó), e ela é boa nisso.Tema romance, felicidade, esperança, adaptado para filme/série

Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Intrinseca

Tema juvenil, romance, LGBT
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Harper Collins BR

O LADO BOM DA VIDA
Matthew Quick

O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST
Emily M. Danforth
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Em Para todos os garotos que já amei, Lara Jean não 
fazia ideia de como sair dessa enrascada, muito menos 
sabia que o namoro de mentirinha com Peter Kavinsky, 
inventado apenas para fugir do total constrangimento, se 
transformaria em algo mais. Agora, em P.S.: Ainda amo 
você, Lara Jean tem que aprender como é estar em um 
relacionamento que, pela primeira vez, não é de faz de 
conta. E quando ela parece estar conseguindo, um garoto 
do passado cai de paraquedas bem no meio de tudo, e os 
sentimentos de Lara por ele também retornam.

Lara Jean guarda suas cartas de amor em uma caixa 
azul-petróleo que ganhou da mãe. Não são cartas que ela 
recebeu de alguém, mas que ela mesma escreveu. Uma 
para cada garoto que amou — cinco ao todo. São car-
tas sinceras, sem joguinhos nem fingimentos, repletas de 
coisas que Lara Jean não diria a ninguém, confissões de 
seus sentimentos mais profundos.

Tema romance, autoestima
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Intrinseca

Tema romance, autoestima
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Intrinseca

P.S. AINDA AMO VOCÊ
Jenny Han

PARA TODOS OS GAROTOS QUE AMEI
Jenny Han
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Pollyanna agora é uma encantadora adolescente, ama-
da por todos os que conviveram com ela e aprenderam o 
Jogo do Contente. Sua fama de pessoa especial ultrapas-
sa os limites de Beldingsville. Quando recebe um convite 
para passar uma temporada em Boston, novas experiên-
cias vêm enriquecer sua vida.

Ela só não esperava que seu novo e casadíssimo chefe 
seria o homem do bar. Apesar de ele fazer questão de 
logo esclarecer que o beijo foi um equívoco, em pouco 
tempo os dois passam a ter um caso. Em uma terrível se-
quência de erros, Louise acaba ficando amiga da esposa 
do amante.  À medida que é arrastada para a história do 
casal, Louise acaba com mais perguntas que respostas 
e a única coisa certa é que algo naquele casamento está 
muito, muito errado.

Tema infantojuvenil, descoberta do amor
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Autêntica Editora

Tema suspense, romance
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

POLLYANNA MOÇA
Eleanor H. Porter

POR TRÁS DE SEUS OLHOS
Sarah Pinborough
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O primeiro dia do resto da nossa vida narra duas trajetó-
rias que se entrelaçam sem de fato se tocarem, fazendo 
o leitor se divertir, se emocionar e torcer o tempo todo por 
um encontro que pode nunca acontecer.

Desde que o namorado da mãe as expulsou de casa, Am-
ber Appleton, a mãe e o cachorro moram em um ônibus 
escolar. Aos dezessete anos e no segundo ano do ensino 
médio, Amber se autoproclama princesa da esperança e 
é dona de um otimismo incansável, mas quando uma ter-
rível tragédia faz seu mundo desabar por completo, ela 
não consegue mais encarar as coisas da mesma forma. 
Será que no meio de tanta tristeza e sofrimento Amber vai 
recuperar a fé na vida?

Tema suspense, romance
Faixa etária adulto
Editora Objetivo

Tema romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Intrínseca

O PRIMEIRO DIA DO RESTO DA NOSSA VIDAS
Kate Eberlen

QUASE UMA ROCKSTAR
Matthew Quick
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Miles Halter levava uma vidinha sem graça e sem muitas 
emoções (ou amizades) na Flórida. Ele tinha um gosto pe-
culiar: memorizar as últimas palavras de grandes persona-
lidades da história. Uma dessas personalidades, François 
Rabelais, um poeta do século XV, disse no leito de morte 
que ia “em busca de um Grande Talvez”. Para não ter que 
esperar a morte para encontrar seu Grande Talvez, Miles 
decide fazer as malas e partir. Ele vai para a Escola Culver 
Creek, um internato no ensolarado Alabama.

Ela trabalhava para o governo americano, mas poucas 
pessoas sabiam disso. Especialista em seu campo de 
atuação, era um dos segredos mais bem guardados de 
uma agência tão clandestina que nem sequer tinha nome. 
E quando perceberam que ela poderia ser um problema, 
passam a persegui-la. A única pessoa em quem ela con-
fiava foi assassinada. Ela sabe demais, e eles a querem 
morta. Agora ela raramente fica em um mesmo lugar ou 
usa o mesmo nome por muito tempo.

Tema romance
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrínseca

Tema suspence, romance, aventura, policial
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrínseca

QUEM É VOCÊ, ALASCA?
John Green

A QUÍMICA
Stephanie Mayer
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Felipe está esperando por esse momento desde que as 
aulas começaram: o início das férias de julho. Finalmente 
ele vai poder passar alguns dias longe da escola e dos 
colegas que o maltratam. Mas as coisas fogem um pouco 
do controle quando a mãe de Felipe informa que concor-
dou em hospedar Caio, o vizinho do 57, por longos quinze 
dias, enquanto os pais dele estão viajando. Felipe entra 
em desespero porque a) Caio foi sua primeira paixãozinha 
na infância (e existe uma grande possibilidade dessa pai-
xão não ter passado até hoje) e b) Felipe coleciona uma 
lista infinita de inseguranças e não tem a menor ideia de 
como interagir com o vizinho.

Um bandido seqüestra as crianças bem-nutridas das es-
colas particulares de São Paulo e as leva para um campo 
de concentração na Amazônia onde o sangue delas é re-
tirado e exportado.

Tema juvenil, romance, LGBT
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Globo ALT

Tema aventura, amigos, mistério, juvenil
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Global Editora

QUINZE DIAS
Vitor Martins

SANGUE FRESCO: Uma aventura da turma do gordo
João Carlos Marinho
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A luta de Luke, Han e Leia em defesa da Nova República 
continua. Mais uma vez, eles enfrentarão as tropas impe-
riais dissidentes, comandadas pelo poderoso grão-almi-
rante Thrawn. Quando Talon Karrde é capturado por for-
ças inimigas, Mara Jade relutantemente recorre à ajuda 
de Luke Skywalker, que é forçado a interromper seu trei-
namento com um curioso mestre para ampliar o domínio 
da Força.

Após resgatar a tecnologia de clonagem de soldados 
do derrotado Império, Thrawn se prepara para o ataque 
definitivo à Nova República. Nesse cenário, Han Solo e 
Chewbacca seguem com os últimos esforços para montar 
uma parceria com antigos traficantes; Leia, prestes a dar 
à luz seus filhos gêmeos, tenta manter a Aliança unida e 
Luke lidera uma importante missão para acabar com as 
forças remanescentes do Império.

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Aleph

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Aleph

STAR WARS ASCENSÃO DA FORÇA SOMBRIA
Timothy Zahn 

STAR WARS O ÚLTIMO COMANDO
Timothy Zahn 
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Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma 
ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da 
Força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Paralela-
mente, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para 
enfrentar a Aliança Rebelde.

Após o golpe que deu fim à Ordem dos Cavaleiros Jedi, 
com os tempos da Velha República cada vez mais no pas-
sado, Wilhuff Tarkin é um oficial de confiança em um Impé-
rio ainda jovem, e sua atual tarefa é gerir a construção de 
um empreendimento decisivo nos planos da nova ordem: 
a estação espacial conhecida como Estrela da Morte. A 
mando do próprio Imperador, o oficial divide com o pertur-
bador Darth Vader a liderança de uma força-tarefa dedi-
cada a encontrar e deter os responsáveis pelo atentado.

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Universo dos Livros

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Aleph

STAR WARS: Os últimos Jedi
Jason Fry

STAR WARS: Tarkin
James Luceno 
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Após o golpe que deu fim à Ordem dos Cavaleiros Jedi, 
com os tempos da Velha República cada vez mais no pas-
sado, Wilhuff Tarkin é um oficial de confiança em um Impé-
rio ainda jovem, e sua atual tarefa é gerir a construção de 
um empreendimento decisivo nos planos da nova ordem: 
a estação espacial conhecida como Estrela da Morte. A 
mando do próprio Imperador, o oficial divide com o pertur-
bador Darth Vader a liderança de uma força-tarefa dedi-
cada a encontrar e deter os responsáveis pelo atentado.

Aos 18 anos, Nanette O’Hare é a típica boa garota. No fun-
do, porém, ela nunca se sentiu realmente parte do grupo, 
sufocando em um permanente desconforto com diversas 
atitudes das amigas e com os padrões sociais. Mas tudo 
muda quando, no último ano do colégio, ela ganha um li-
vro de seu professor preferido, o clássico cult ‘O ceifador 
de chicletes’, e fica fascinada com a mensagem de que ela 
pode ser de fato quem é.

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Aleph

Tema romance
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

STAR WARS: Um novo amanhecer
John Jackson Miller

TODAS AS COISAS BELAS
Matthew Quick
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A autora construiu um memorial contra o esquecimento 
dessa noite tenebrosa, que nos transporta até o momento 
em que as pessoas se amontoaram nos banheiros da Kiss 
em busca de ar, ao ginásio onde pais foram buscar seus 
filhos mortos, aos hospitais onde se tentava desespera-
damente salvar as vidas que se esvaíam. Foi também em 
busca dos que continuam vivos, dos dias seguintes, das 
consequências de descuidos banalizados por empresá-
rios, políticos e cidadãos.

Durante uma missão no Iraque, o fuzileiro Logan Thibault 
encontra, enterrada no chão, uma fotografia de uma linda 
jovem sorridente. Logo depois, ele experimenta uma súbi-
ta onda de sorte – ganha todos os jogos de pôquer e até 
sobrevive a um confronto mortal.

Tema grande reportagem sobre a boate Kiss
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Novo Conceito

TODO DIA A MESMA NOITE
Daniela Arbex

UM HOMEM DE SORTE
Nicholas Spark
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Ainda criança, Bruce Wayne testemunha o assassinato 
dos pais – e o mistério sobre o motivo o impulsiona a fa-
zer uma busca pelo seu passado. É quando descobre um 
diário secreto de seu pai Thomas, um médico rebelde que 
parece finalmente revelar o seu lado obscuro.Para desco-
brir a história real da família, Batman precisa confrontar 
o antigo inimigo, como o perverso Coringa, seu próprio 
mordomo Alfred, além do passado que assombra o asilo 
Arkham, para assumir o novo fardo de um legado sombrio.

O Menino Nelson Mandela é uma biografia romanceada 
que aborda com leveza assuntos como opressão, racismo 
e segregação e narra a trajetória da figura mítica do pri-
meiro presidente negro da África do Sul, entremeada pela 
visão de mundo do homem cuja luta pôs fim ao apartheid 
e devolveu a esperança e a liberdade a toda uma nação.

Tema mistério, drama, história universo Batman
Faixa etária a partir de 18 anos
Editora Casa Da Palavra

Tema literatura, biografia
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Melhoramentos

WAYNE DE GOTHAM
Tracy Hickman

O MENINO NELSON MANDELA
Viviana Mazza
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Zezé tem 6 anos e mora num bairro modesto, na zona nor-
te do Rio de Janeiro. O pai está desempregado, e a família 
passa por dificuldades. O menino vive aprontando, sem 
jamais se conformar com as limitações que o mundo lhe 
impõe – viaja com sua imaginação, brinca, explora, desco-
bre, responde aos adultos, mete-se em confusões, causa 
pequenos desastres. As surras que lhe aplicam seu pai e 
sua irmã mais velha são seu suplício, a ponto de fazê-lo 
querer desistir da vida. No entanto, o apego ao mundo que 
criou felizmente sempre fala mais alto.

Durante uma temporada na distinta mansão Chimneys, 
um grupo de jovens espirituosos decide dar uma lição ao 
incorrigível Gerry Wade. Eles adquirem oito despertadores 
e os posicionam em seu quarto, para que finalmente acor-
de no horário apropriado da casa. A brincadeira toma um 
rumo inesperado quando Wade é encontrado morto em 
sua cama, vítima de uma aparente overdose.

Tema literatura, paradidática
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Melhoramentos

Tema mistério, aventura
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora L&PM

O MEU PÉ DE LARANJA LIMA
José Mauro de Vasconelos

O MISTÉRIO DOS SETE RELÓGIOS
Agatha Christie
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Obrigadas a se casarem ainda meninas. Escravizadas, 
violentadas, por vezes assassinadas. Cobertas com o véu 
negro – o niqab – as mulheres do Iêmen parecem fantas-
mas. Contudo, pouco a pouco, com delicadeza, coragem 
e determinação, elas travam uma batalha corajosa por sua 
emancipação.

O mundo de Anne Frank, recria a história da jovem judia 
de forma acessível para todas as idades, a partir de seu 
famoso diário e de informações históricas, fotografias e 
ilustrações.

Tema hq, meninas no Iêmen, reportagem
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Nemo

Tema biografia, historia, segunda guerra
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Rocco

O MUNDO DE AISHA
Ugo Bertotti

O MUNDO DE ANNE FRANK
Janny Vn der molen 
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Destinada a um público jovem, mas sem excluir leitores de 
todas as idades, esta adaptação em prosa da Ilíada con-
serva o essencial do poema em uma linguagem fluente. 
Além de ser considerado o primeiro livro da cultura oci-
dental, é, ainda hoje, um tratado incomparável sobre os 
desafios e escolhas que somos obrigados a fazer e sobre 
as grandes questões que a vida nos coloca ao longo do 
tempo.

Em 1986, Eddie e os amigos passam a maior parte dos 
dias andando de bicicleta pela vizinhança em busca de 
aventuras. Os desenhos a giz são seu código secreto: ho-
menzinhos rabiscados no asfalto; mensagens que só eles 
entendem. Mas um desenho misterioso leva o grupo de 
crianças até um corpo desmembrado e espalhado em um 
bosque. Depois disso, nada mais é como antes. Em 2016, 
Eddie se esforça para superar o passado, até que um dia 
ele e os amigos de infância recebem um mesmo aviso: o 
desenho de um homem de giz enforcado. Quando um dos 
amigos aparece morto, Eddie tem certeza de que precisa 
descobrir o que de fato aconteceu trinta anos atrás.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrínseca

Tema mistério, suspense
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Intrínseca

TRONO DE FOGO: (Série As crônicas dos Kane): 2
Rick Riordan

O HOMEM DE GIZ 
C. J. Tudor
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As cientistas destaca as contribuições de cinquenta mu-
lheres notáveis para os campos da ciência, da tecnologia, 
da engenharia e da matemática, desde o mundo antigo 
até o contemporâneo, além de trazer infográficos sobre 
equipamentos de laboratório, taxas de mulheres que tra-
balham atualmente em campos da ciência e um glossário 
científico ilustrado. As cientistas celebra as realizações 
das mulheres intrépidas que abriram o caminho para a 
próxima geração de engenheiras, biólogas, matemáticas, 
médicas, astronautas, físicas e muito mais!

Tema cientistas, mulheres, empoderamento
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Blucher

AS CIENTISTAS 50 MULHERES QUE MUDARAM O 
MUNDO
Rachel Ignotofsky
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O que pode ser mais DOCE do que a 
literatura infantil e a Poesia? Aqui você 

encontra  autores nacionais e o melhor da 
literatura infantil contemporânea. 



Edinho quer ser costureiro como o Tio Flores. Mas antes ele precisa conhecer os fios 
que unem o passado ao presente.

Inspirada em histórias reais vividas na região do rio São Francisco, Eymard Toledo 
propõe uma reflexão sobre os descaminhos que podem ser trilhados em nome do 
progresso. Um delicado conto tecido nos afluentes da memória.

Tema rio São Francisco, sustentabilidade, memória, crescimento sem consciência ambiental
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora V&R

TIO FLORES
Uma história às margens do rio São Francisco
Eymard Toledo

Ela sabe dançar o Abraço de Coelho e o Urso-Pardo. Ela sabe o Trote do Peru e o 
Charleston.

O ano é 1920, e o mundo se agita com os sons dessa nova música chamada “jazz”.  
Todo mundo se levanta e dança!  (Espera, todo mundo, não)

Josephine Baker tem todos os movimentos, mas também tem a pele escura, e alguns 
acham que ela deveria ficar na sombra - ou fazer apenas o papel do palhaço. Mas 
isso simplesmente não serve para Josephine. Ao contrário, ela dança de seu jeito em 
grandes shows e se apresenta em grandes palcos. Ela dança de seu jeito saindo da 
pobreza para o estrelato.

Senhoras e senhores, o show vai começar.

Josephine Baker já vai se apresentar!  Você NÃO vai querer perder!

Tema jazz, racismo, empoderamento
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Martins Fontes

JOSEPHINE NA ERA DO JAZZ
Jonah Winter
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Um livro para ser lido em voz alta, indicado para crianças a partir de três anos de 
idade – e também mães, irmãs, tias e avós – se orgulharem de quem são e de seu 
cabelo “macio como algodão” e “gostoso de brincar”.

Hoje em dia, é sabido que incontáveis mulheres, incluindo meninas muito novas, 
sofrem tentando se encaixar em padrões inalcançáveis de beleza, de problemas que 
podem incluir desde questões de insegurança e baixa autoestima até distúrbios mais 
sérios, como anorexia, depressão e mesmo tentativas de mutilação ou suicídio. Para 
as garotas negras, o peso pode ser ainda maior pela falta de representatividade na 
mídia e na cultura popular e pelo excesso de referências eurocêntricas, de pele clara 
e cabelos lisos.
Nesse sentido, “Meu crespo é de rainha” é um livro que enaltece a beleza dos fenó-
tipos negros, exaltando penteados e texturas afro, serve de referência à garota que 
se vê ali representada e admirada.

Tema a beleza e a diversidade dos cabelos crespos e cacheados
Faixa etária livre
Editora Boitata

MEU CRESPO É DE RAINHA
Bell Hooks

200 201



202

A história da Bela Adormecida não é novidade para nin-
guém. Mas você consegue imaginar o que teria aconte-
cido se uma fada tivesse dado um jeitinho de contornar a 
maldição da feiticeira? Ou então se, por acidente, a roca 
tivesse espetado o dedão do pé da própria bruxa? E se 
quem tivesse encontrado a princesa não fosse um prínci-
pe, mas sim um dragão verde?Neste livro, quem escolhe 
os caminhos que a história pode tomar é o leitor.

Um dia, seu pai acordou com saudade das pessoas, dos 
bichos, do mato, da comida do lugar onde nascera. BIé, 
que não entendia o que era ter saudade de bicho e de 
mato, arrumou a mochila e disse que queria ver aquilo 
tudo de perto.

Tema infantil, reconto
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, diversidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

AS BELAS ADORMECIDAS E ALGUMAS 
ACORDADAS
José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta

BIÉ CONHECE A FAZENDA
Luis Pimentel
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Um bocejo pode contagiar o outro e o outro e o outro... E 
Quem sabe o mundo inteiro?

Nas fábulas e histórias infantis, os bichos muitas vezes se 
comportam como humanos. ELes andam, falam e se ves-
tem como nós. Com os personagens deste livro acontece 
exatamente o contrário. O ABelardo se acha a estrela da 
pista e é cheio de sardas; parece mais um leopardo. E A 
dona Ninoca, sempre de bom humor, adora uma brinca-
deira e não sai da água. Para completar, tem a maior cara 
de... Quem adivinha?!

Tema Infantil, livro-imagem, brincadeira
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, livro-imagem, brincadeira
Faixa etária livre 
Editora Cia das Letras

BOCEJO
Ilan Brenman, Renato Moriconi

CARAS ANIMALESCAS
Ilan Brenman, Renato Moriconi
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Todo mundo faz aniversário, não tem como evitar. Alguns 
preferem festejar com vários amigos, outros não querem 
nem pensar sobre isso. O tempo vai passando e às vezes 
não percebemos que estamos crescendo: as brincadeiras 
mudam, outros pensamentos vão aparecendo, a imagina-
ção se transforma.

Nada poderia ser mais simples do que um livro que apre-
senta os coletivos - aquelas palavras que indicam um 
conjunto de seres - às crianças pequenas. Mas, além de 
singela, esta obra de Daniel Kondo é também delicada e 
traz ilustrações primorosas. Assim, com esta edição ca-
prichada e bilíngue, ficará fácil aprender sobre alcateias, 
manadas, enxames e outras dessas palavras tão demo-
cráticas da nossa língua.Tema infantil, sobre crescer

Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras Tema infantil, coletivos em português e inglês,

Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

CHICO BENTO, 7 ANOS
Mauricio de Sousa

COLETIVOS ON THE TABLE
Daniel Kondo
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Van Gogh teve uma vida triste: escolheu viver em condi-
ções miseráveis entre os mineiros e trabalhadores pobres 
e esteve, a partir de certo momento, às voltas com crises 
de loucuras. Suicidou-se aos 37 anos e não chegou a ver 
sua arte reconhecida. Mas Van Gogh trabalhou tanto que 
teve tempo de pintar 879 quadros, que posteriormente se 
tornaram extremamente famoso.

Este é um livro de brincar: abuse da imaginação e dobre 
as páginas nas linhas indicadas. Você vai criar novas for-
mas, de cores e tamanhos diferentes e incríveis!

Tema infantil, arte
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema infantil, livro interativo
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

AS CORES DE VAN GOGH
Claire Merleau-Ponty

DOBRAS
Andrés Sandoval
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Dividir as coisas nem sempre é fácil, especialmente para 
as crianças pequenas. Essa é a dificuldade enfrentada 
pela menina desta história, que deixa bem claro para o lei-
tor: o boneco é dela e de mais ninguém! Afinal, ela merece 
mais que as outras pessoas… Mas será mesmo? Neste 
diálogo muito bem arquitetado entre personagem e leitor, 
o que fica evidente no final é que ser egoísta não leva a 
nada. Assim, a tarefa de compartilhar o brinquedo - que 
antes era tão difícil - se torna agradável e, melhor ainda: 
leva a uma nova amizade.

As árvores sempre foram símbolos da conexão do homem 
com a Natureza. EXpressam tradições, mitos, modos de 
viver. CArregam, entre suas folhas, galhos, raízes e frutos, 
um universo infinito de sentidos.   POr isso, o mundo intei-
ro pode caber em uma árvore! Inclusive naquela que fica 
pertinho da sua casa. JAbuticabeira apresenta às crianças 
- de um jeito divertido e criativo - o mundo das cores e 
das rimas, numa brincadeira em que não há limites para a 
imaginação.

Tema Infantil, aprender a dividir
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, natureza, rimas
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

ISSO É MEU
Blandina Franco

JABUTICABEIRA
Raul Fernandes
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Nas páginas deste livro você pode achar facilmente um 
monstro, um pinguim, um helicóptero e até sushi! Mas o 
verdadeiro desafio é encontrar as letras escondidas nos 
traços de cada uma das figuras, de A a Z. Neste alfabeto, 
cada letra começa uma palavra e cada palavra é represen-
tada por um desenho cheio de cor, que dá vida às nossas 
letras e transforma a alfabetização em um processo muito 
divertido.

Quando o leitor menos esperar, o Livro clap pode: - sair 
voando por aí, - bater na porta de alguma casa, - começar 
a levantar pesos e a fazer abdominais, - se transformar em 
um bumbo ou em uma sanfona - nunca se sabe! Então o 
melhor é agarrá-lo com as duas mãos e aproveitar: abrir e 
fechar suas páginas, inventar sons e palavras, criar novas 
histórias e tudo aquilo que a imaginação mandar.

Tema Infantil, alfabeto desenhado
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema Infantil, brincadeiras
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

L DE LIVRO
Estúdio Lógos

LIVRO CLAP
Madalena Matoso
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Quando era apenas uma menina vivendo no Paquistão, 
o maior desejo de Malala era ter um lápis mágico. Mas 
quando seu direito à educação foi colocado em perigo por 
homens que acreditavam que meninas não deveriam ir à 
escola, Malala percebeu que a sociedade em que vivia 
precisava de mudanças imediatas. Só então ela foi capaz 
de enfrentar grandes obstáculos até encontrar dentro de si 
a força e as ferramentas necessárias para mudar o mun-
do.

Pensando na dificuldade que muitos adultos têm em falar 
com seus filhos sobre a morte, o escritor Ilan Brenman, 
autor de inúmeros livros de sucesso destinados ao público 
infantil, e a equipe de psicólogas do Instituto 4 Estações, 
especializadas em lidar com situações de perda, resolve-
ram convidar seis escritores de  renome para criar histó-
rias para os pequenos sobre esse assunto.

Tema Infantil, biografia, diversidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, lidar com a morte
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO
Malala Yousafzai

MEU FILHO PATO
Vários autores

209

Gratidão é uma qualidade que todos possuímos — quem 
nunca se sentiu grato a alguém ou por alguma coisa que 
recebeu? Mas, na verdade, agradecer é um desafio diário. 
Afinal, é tão fácil se deixar levar pela enormidade de pro-
blemas e obstáculos que surgem todos os dias… Sabe-
mos que quem é grato é mais feliz. Então, como fazer para 
superar a mania de reclamar a cada nova dificuldade?

Antes aprisionadas na formalidade dos dicionários, pala-
vras como “girassol”, “Deus”, “sonho”, “tatuagem”, “cafu-
né” e muitas outras são libertadas por AKA Poeta . Elas 
são repensadas a partir das experiências pessoais do au-
tor, de vinte anos, e de sua geração, mesclando romantis-
mo bem resolvido, paixão, isolamento e um dia a dia que 
respira tecnologia e cultura pop.

Tema poesia, meditação, autoajuda
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

Tema poesia, teen
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DOS RESSIGNIFICADOS
akapoeta

O LÓRAX
Dr. Seuss
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Mundialmente conhecido como o autor de O Pequeno 
Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry foi piloto de profissão. 
Ele nasceu na França, em 1900, justamente na época em 
que foram inventados os aviões, e foi uma das primeiras 
pessoas no mundo a entregar correspondências via aérea.  

Aniversário muda tudo. Muda a idade e muda a gente. Tr-
resa fez seis anos e mudou. Antes, só vivia. Agora, acha 
que tem uma missão: descobrir o mundo. E, para isso, ela 
vai se transformar em coisas diferentes, e vai experimen-
tar como é viver assim por um dia inteiro.

Tema Infantil, biografia, aviação
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

Tema infanti, descoberta, imaginação
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

O PILOTO E O PEQUENO PRÍNCIPE
Peter Sís

OS MUNDOS DE TERESA
Marcelo Romagnoli
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De uma utilidade a toda prova, este pequeno manual é um 
alerta sobre certos monstros que costumam se instalar na 
nossa casa e que são especialistas em tornar a vida co-
tidiana um pouco mais complicada do que desejaríamos.

A história é simples, mas a sacada é das boas: imagine um 
cachorrinho de estimação que se chama Pum! Daí dá para 
tirar diversos trocadilhos, criando frases e situações real-
mente hilárias. É um tal de não conseguir segurar o Pum, 
que é barulhento e atrapalha os adultos, que dizem que o 
Pum molhado, em dia de chuva, fica mais fedido ainda, o 
que faz o menino passar muita vergonha. Pobre Pum. E 
pobre dono do Pum! Mas não tem jeito, com o Pum é as-
sim mesmo: simplesmente ninguém consegue evitar que 
ele escape e cause certos inconvenientes.

Tema infantil, mau comportamento
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

Tema infantil, humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

PEQUENO MANUAL DE MONSTROS CASEIROS
Stanislav Marijanovic

QUEM SOLTOU O PUM
Blandina Franco
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Todo mundo já ouviu falar do menino de uma perna só, 
que anda por aí com seu gorro vermelho e um cachimbo 
pregando peças em todo mundo. Mas como foi que o Saci 
Pererê surgiu? E como foi que ele perdeu a perna e apren-
deu a se locomover usando um redemoinho?

São casos de assombração (e de esperteza) colhidos na 
melhor tradição brasileira, narrados numa linguagem que 
recria o jeito e o ritmo mineiro de contar. Há esqueletos 
e cemitérios, defuntos falsos ou não, sonho e realidade 
em interferências mútuas de arrepiar. Mas nada disso dá 
medo: o suspense e o humor se combinam para desmas-
carar esse outro plano da imaginação e incorporar a morte 
ao conjunto das coisas que simplesmente são - em Bom 
Despacho, a cidade onde tudo acontece, ou em qualquer 
lugar.

Tema infantil, folclore brasileiro, origem
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, contos de assombração
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

SACI
Ilan Brenman

SETE HISTÓRIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO
Angela-Lago

213

Desde cedo, quando o dia começa, até a noite, na hora 
de dormir, eles passeiam soltos e barulhentos. Guarda-
-chuvas, celulares, guindastes, aviões, carros, motos... 
Mas que bichos esquisitos são esses? É tamanduá ou 
aspirador de pó? É besouro ou helicóptero? É cobra ou 
parede? Bichos domésticos, bichos de rua, há um monte 
deles por aí e outros bem debaixo do nosso nariz! Basta 
prestar atenção, como mostra este divertido livro de poe-
mas e desenhos.

Na casa da família Urso, todos trabalham em sua fantasia 
para a festa que vai acontecer à noite. Mamãe Ursa vai de 
Bela Adormecida, Papai Urso, de Lobo Mau, e o Pequeno 
Urso quer ir de Cachinhos Dourados, ou melhor, Cachi-
nhos de Urso, com direito a saia e marias-chiquinhas. Pa-
pai Urso não consegue compreender a escolha do filho e 
tenta convencê-lo a usar qualquer fantasia mais masculina 
, como de ogro ou cavaleiro medieval. Nenhum dos dois 
cede até que um terceiro e decisivo personagem entra na 
história para resolver o impasse.

Tema vida urbana, zoomorfismo maquinal, fantasia
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM Tema conto de fadas, estereótipos, identidade, questões de gênero

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

BICHOS DA CIDADE
Heitor Ferraz Mello

CACHINHOS DE URSO 
Stéphane Servant
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Gustav Klimt nasceu em Viena, Áustria, no final do século 
XIX. Ele foi um dos mais brilhantes ícones da vanguarda 
artística vienense e é hoje muito admirado pela sensuali-
dade das mulheres que representa. As marcas registradas 
de sua pintura são o uso de ouro, a rica ornamentação e a 
combinação de erotismo e terror.

O menino Moshe Segall observava o bairro judeu onde 
morava: músicos, rabinos, cabras, o avô comendo cenou-
ras no telhado. As imagens alimentavam suas fantasias 
e ambições de ser artista. Apesar da resistência familiar 
e das guerras por que passou, ele persistiu e tornou-se 
Marc Chagall, reconhecido, ainda em vida, como um dos 
maiores pintores do século XX.

Tema biografia, artes, natureza
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema pluralidade cultural, judaísmo, arte, biografia
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

COM VOCÊS, KLIMT! COMO ME TORNEI MARC CHAGALL
Bimba Landman
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A infância e a juventude, a descoberta do Impressionismo, 
a amizade com Vincent van Gogh, o convívio com outros 
pintores e a longa temporada na Polinésia são alguns fa-
tos considerados importantes da vida de Paul Gauguin 
apresentados neste livro.

Léo, o peixe vermelho de Artur, está muito quieto. Até pa-
rece que ele vai morrer de tristeza! E, para salvá-lo, Artur 
tem de lhe oferecer um poema. Mas o que é um poema? 
Artur pergunta para muitas pessoas, mas cada um dá a 
ele uma explicação diferente. Entretanto, da soma dessas 
respostas, o menino descobre um outro mundo - aquele 
das palavras, dos sons e das rimas.Tema França, Pintura século XIX, Pós-impressionismo, Primitivismo

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema poesia, amizade, solidariedade, descoberta
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

GAUGUIN E AS CORES DOS TRÓPICOS
Berenice Capatti, Eva Adami

ISTO É UM POEMA QUE CURA OS PEIXES



216

Cansados de procurar alimento floresta afora, o cervo-ra-
to Kanchil e seu melhor amigo, o macaco Monyet, deci-
dem plantar uma mangueira e uma bananeira para matar 
a fome. Quando as frutas amadurecem, Kanchil, que não 
sabe trepar em árvores, pede ajuda a Monyet. O macaco, 
porém, começa a comer tudo sozinho, traindo o amigo. 
Mas o astuto Kanchil logo arruma um meio de engambelar 
o sócio guloso.

É época de Natal. Pensando nos preparativos, Mama com-
pra uma galinha para engordar até esse dia, entregando-a 
aos cuidados de Jamela. O tempo passa e a menina se 
apega à ave, transformando-a em bichinho de estimação. 
Na véspera do almoço, Jamela arma a maior confusão: 
“Não se pode comer um amigo!”.

Tema fábula, astúcia
Faixa etária livre
Editora SM

Tema diversidade cultural, África, natal, família  
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

MANGAS E BANANAS
Nathan Kumar Scott

O QUE TEM NA PANELA, JAMELA?
Niki Daly
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Mama está muito contente com o tecido que comprou. 
Com ele vai fazer um vestido para o casamento de Thel-
ma. É tão lindo que Jamela não consegue resistir! Apesar 
das recomendações de Mama, a garota não se aguenta 
e sai enrolada nele, desfilando pela rua, orgulhosa como 
um pavão! Quando as coisas dão errado, Mama fica muito 
brava, mas tudo se ajeita e, na hora da foto, o maior sorri-
so é o de Jamela, a rainha africana!

Comer salsicha com rapadura. Ir a uma festa cheia de 
heróis. Dançar em noite de São João. Visitar o Haiti. Ver 
chover na lavoura. Brincar de fubeca. Aqui, entre haiku, 
sonetos e outras formas poéticas, Fabiano Calixto revela 
como a terra precisa de água, o corpo, de comida, e a 
imaginação, de poesia – alimento que abre os olhos e nos 
faz saborear o mundo de uma nova maneira.

Tema diversidade cultural, África, natal, família  
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema natureza, infância, brincadeiras, super-heróis
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

O VESTIDO DE JAMELA
Niki Daly

PÃO COM BIFE
Fabiano Calixto
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Guernica é a resposta de Picasso para o terrível bom-
bardeio que arrasou a cidade basca de mesmo nome, no 
auge da Guerra Civil espanhola. Ao ver uma foto da barbá-
rie cometida contra civis, o artista imediatamente começou 
a desenhar fragmentos de fúria, a imaginar uma gigantes-
ca tela em preto e branco, à altura de sua revolta.

Uma feiticeira entrega um grão de cevada a uma mulher 
que deseja ter uma criança. Dele nasce uma flor, e dela sai 
Polegarzinha, uma menina pequena e graciosa. Ela vive 
feliz até o dia em que é raptada por uma sapa, que deseja 
casá-la com seu filho. Quando Polegarzinha escapa dela, 
vê-se nas garras de um besouro. E, quando escapa dele, 
é coagida a se casar com uma toupeira. Quem a salva é 
sua amiga andorinha, que a leva para uma região mais 
quente, onde ela finalmente encontrará seu lugar.

Tema biografia, artes, guerra
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema contos, desafios, solidão
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

PICASSO E O GUERNICA
Alain Serres

POLEGARZINHA
Hans Christian Andersen

219

O menino passa o dedo sobre um vidro embaçado. Aos 
poucos traça um caminho, uma forma, uma Lua. Com 
linguagem poética, que dialoga com as belas ilustrações 
deste livro, o autor escreve sobre a relação entre mãe e 
filho e mostra como um simples jogo revela toda a intensi-
dade desse amor.

Baseado na correspondência entre Vincent van Gogh e 
seu irmão Theo, este livro descortina as principais experi-
ências que marcaram a trajetória do pintor holandês: a ini-
ciação às artes trabalhando em galerias, o fracasso como 
missionário na Bélgica, as desilusões amorosas, o con-
tato com os impressionistas, a conturbada amizade com 
Gauguin, as internações psiquiátricas e, por fim, a trágica 
morte aos 37 anos.Tema relação entre mãe e filho

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema Arte oitocentista, pintores holandeses, fraternidade, loucura, suicídio
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

TARDE DE INVERNO
Jorge Lujan

VINCENT VAN GOGH E AS CORES DO VENTO
Chiara Lossani



220

Neste volume, os pais de Max sugerem a ele que vá pas-
sar alguns dias com seus avós que moram no Sul do Bra-
sil. Mesmo a contragosto, Max aceita viajar. Durante o pe-
ríodo em que passa com seus avós, o garoto faz grandes 
descobertas sobre seus antepassados: em que local da 
Alemanha seu avô nasceu, como era a infância dele, por 
que veio para o Brasil. Além disso, Max entra em contato 
com a cultura alemã por meio da deliciosa culinária de sua 
avó e da arquitetura da cidade.

Em forma de poesia, Fábio Yabu conta as aventuras de 
Raimundo, ao mesmo tempo em que revela fatos da histó-
ria e cultura do mundo. As ilustrações são de Ana Terra e 
o prefácio é do jornalista Marcelo Tas.

Tema pluralidade cultural brasileira, imigração,cultura alemã
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema poesia, geografia e histporia, pluralidade cultural
Faixa etária a partir de 05 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ ALEMÃO
Martin Wille

RAIMUNDO, CIDADÃO DO MUNDO
Fábio Yabu
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Você já ouviu falar do Saci-Pererê? Pois ele, a Mula sem 
Cabeça e o Lobisomem estão nesta divertida história con-
tada pelo Pedro. Na cidade em que o menino nasceu, às 
margens do rio Tietê, o Saci aprontava das suas, assus-
tando os bichos e as pessoas com seu rodamoinho e seu 
assovio. Mas esse era o seu jeito de brincar, porque, na 
verdade, o Saci e seus amigos gostam mesmo é de prote-
ger a floresta e os rios.

Miúdo é um gatinho fofo e sapeca que adora brincar com 
sua dona. Ele só não gosta de uma coisa: o nome que ela 
lhe deu. Queria se chamar “Dinossauro”, para se sentir 
forte e grande. Mas será que isso importa mesmo? O livro 
traz uma bonita lição de amor e respeito aos pequenos 
leitores.

Tema folclore
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema amor, amizade, bichos de estimação
Faixa etária livre 
Editora Panda Books

TEM SACI NO TIETÊ
Shirley Souza

LIVRO MIÚDO
Shirley Souza
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Que avô ou avó não deseja contar aos netos as histórias 
que permaneceram na memória da sua infância? Que neto 
não gosta de ouvir aquilo que os avós, com mais tempo e 
tranquilidade que os pais, têm para lhes contar?

Todos já percebemos que o tempo está sempre a passar, 
a passar, a passar… E nós, com ele, também vamos pas-
sando, por tudo e mais um pouco. O tempo muda a gente. 
Muda as coisas à nossa volta. Transforma tudo. Com o 
tempo, descobrimos isso!

Tema álbum ilustrado, infantojuvenil, literatura portuguesa, poesia
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantojuvenil, literatura portuguesa
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

AVÔ, CONTA OUTRA VEZ
José Jorge Letria

COM O TEMPO
Isabel Minhós Martins

223

Os cabelos não são um assunto fácil. Quem os tem lisos, 
prefere-os cacheados. Quem os tem escuros, acha os loi-
ros mais bonitos. Quem os tem curtos, espera que cres-
çam depressa. Mila, a cabeleireira desse livro, compre-
ende tudo isto e é capaz de surpreender os clientes com 
as transformações mais mirabolantes. Mas há mudanças 
súbitas que nem todos estamos preparados para aceitar.

Quanta gente, quantos animais e quantas histórias vivem 
nas margens e nas águas do São Francisco? As belezas 
e mistérios desse rio tão grande, importante e maravilhoso 
encantam Lalau e Laurabeatriz. E, assim, o querido Velho 
Chico virou poesia e desenhos coloridos.

Tema literatura estrangeira, infantojuvenil,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantojuvenil, natureza e meio ambiente, poesia,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ENQUANTO MEU CABELO CRESCIA
Isabel Minhós Martins

FORMOSURAS DO VELHO CHICO
Lalau
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Na visita ao oftalmologista veio a notícia - o menino teria 
que usar óculos. Um susto. Como serão meus óculos? O 
que eles vão me fazer enxergar? Que tipo de óculos se-
rão? Ficarei parecendo uma mosca? As ilustrações acom-
panham as dúvidas e elucubrações do pequeno menino, 
apresentando ao leitor os mais diferentes tipos de óculos

Neste livro, o leitor fará o caminho inverso das viagens 
empreendidas pelos africanos escravizados à partir do sé-
culo XVI. Pelas mãos de Kika, ele conhecerá uma terra 
rica e cheia de histórias, e poderá encontrar o caminho 
para compreender a história afro-brasileira e ajudar a de-
licadamente incluir o negro e sua trajetória traumática no 
imaginário da formação da cultura brasileira.

Tema infantojuvenil, literatura portuguesa
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema literatura nacional, infantojuvenil, literatura, mitologia africana,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

NÃO QUERO USAR ÓCULOS
Carla Maia de Almeida

O MAR QUE BANHA A ILHA DE GORÉ
Kiusam de Oliveira
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No tempo de um segundo podem acontecer as coisas 
mais comuns ou as mais extraordinárias. Algumas delas 
em nada parecem alterar o rumo do mundo, outras serão 
capazes de provocar pequenas ondas que, por sua vez, 
desencadeiam novos acontecimentos. O mundo num se-
gundo acompanha a passagem do tempo, desse tempo 
particular que corresponde a um pequeno passo do pon-
teiro mais rápido do relógio, pelos cinco continentes.

Em O pequeno livro, Marcelo Cipis produz uma releitura 
de personagens que percorre desde clássicos da literatura 
a tipos sociais, imaginados ou reinventados. Das palavras 
e ilustrações do autor surgem situações fantásticas, fazen-
do emergir um universo único no qual a realidade não é 
mais como nós sempre a vimos, mas sim um mundo novo, 
criado pela imaginação de Marcelo Cipis.

Tema infantojuvenil, juvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema álbum ilustrado, livro de imagem, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

O MUNDO NUM SEGUNDO
Isabel Minhós Martins

O PEQUENO LIVRO
Marcelo Cipis
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O verso de Pablo Neruda, “Quanto dura um rinoceronte 
depois de ser enternecido?”, é o ponto de partida para Nu-
rit Bensusan expor o quão difícil é a vida dos rinocerontes, 
que, assim como muitos outros animais, estão em risco de 
extinção.

Zé Terereca e João Pato eram amigos do peito. Formavam 
uma dupla inseparável daquelas que, quando alguém vê 
um, já logo pergunta pelo outro. Como também aconte-
ce com amigos do peito, um dia eles brigaram feio. ‘Vale 
quanto pesa’ é a história dessa briga e das descobertas 
que Zé Terereca fez a partir dela. Enquanto quebrava a ca-
beça para encontrar um jeito de fazer as pazes com João 
Pato, ele conheceu a ‘balança de pesar palavras’ de seu 
misterioso avô.

Tema infantojuvenil, livro informativo, natureza e meio ambiente
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema afeto, amizade, briga, infância, peso das palavras
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANTO DURA UM RINOCERONTE?
Nurit Bensusan

VALE QUANTO PESA
Veronica Couto
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Este é um livro de versos carregados de ternura e imagi-
nação que pretende fazer a ponte entre pais e filhos, entre 
avós e netos, num tempo cada vez mais vazio de sonho 
e de afeto. Um livro que será lido com prazer pelos mais 
velhos para os mais novos, para incutir neles a paixão pela 
leitura.

“Era uma vez um reizinho que o mundo quis TER. Um dia, 
olhou-se no espelho de um jeito diferente E decidiu fazer 
uma grande viagem, Seguindo as trilhas de seu coração.”

Tema álbum ilustrado, altamente recomendável FNLIJ, Infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema ética, valores, poesia
Faixa etária de 03 a 09 anos
Editora Mundo Leitura

VERSOS PARA OS PAIS LEREM AOS FILHOS EM 
NOITES DE LUAR
José Jorge Letria

O REIZINHO E O ESPELHO
Claudia Lins
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Num sítio do agreste nordestino, tudo estava tranquilo até 
aparecer o Lobo. Deste dia em diante, a vida dos três por-
quinhos virou de pernas para o ar.

Bach nasceu na Alemanha em 31 de março 1685, no seio 
de uma família de músicos. Após a morte de seus pais, foi 
viver e estudar com o irmão, Christophe, dezesseis anos 
mais velho que ele, então organista de Ohrdruf, cidade 
onde viviam. Ao lado do irmão, Bach aprendeu a tocar e 
a compor. Em 1703, Bach conseguiu o posto de organista 
em Arnstadt, graças ao seu talento precoce.

Tema contos de fadas, valores,adoção, solidariedade, amizade
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Aleph

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

OS TRÊS PORQUINHOS DO AGRESTE
Clauda Lins

BACH
Vários
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A baleia Keelut adorava nadar e brincar com seus amigos 
polares, mas um dia apareceu um baleeiro disposto a ca-
çá-la. Repleto de ilustrações de adorável simplicidade, o 
livro enche os olhos dos pequenos de imediato. Mas não 
para por aí; a história ainda apresenta às crianças um as-
sunto bem atual. Baleia Keelut aborda de forma fácil e lú-
dica o tema da preservação dos animais, além de mostrar 
os perigos da caça predatória – prática que ainda ocorre 
hoje em dia. Para divertir e conscientizar.

Este livro narra a infância de Beethoven, musico exímio, 
considerado um dos pilares da musica ocidental, com 
mais de 600 composições, sendo que muitas delas foram 
produzidas depois que ele ficou surdo.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

BALEIA KEELUT
Vários

BEETHOVEN
Vários
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Por que choramos? Pode ser por causa de um cisco no 
olho apenas, ou então um grande susto, ou uma saudade 
forte, ou por raiva e até mesmo por felicidade.

Com sensibilidade e ilustrações delicadas, o livro mostra 
ao leitor como era Cecilia quando criança, e depois, quan-
do mocinha. Uma garota inteligente, que gostava de mu-
sica, historias e, claro, de poemas. Não foi por acaso que 
ela escreveu coisas tão bonitas!Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

BUÁÁÁ
Vários

CECÍLIA MEIRELES
Vários
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Na fantasia do menino, existiam dois crocodilos horríveis 
dentro do livro. E ele tinha muito medo deles. Mais do que 
ficar sozinho, levar bronca ou ver fantasma. A autora con-
segue criar aqui um personagem que ganhar facilmente a 
simpatia dos leitores que, em algum momento, também já 
tiveram medo de algo.

Este livro trabalha com a representação visual e gráfica de 
quantidades por meio da história de um grupo de ratinhos 
que precisa amarrar algo barulhento no pescoço de um 
gato malvado para fugir de suas garras. Para tornar cada 
decisão, o grupo faz uma votação!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

DENTRO DESTE LIVRO MORAM DOIS CROCODILOS
Vários

FUGINDO DAS GARRAS DO GATO
Vários
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Como todo bom filho mais velho, Gabriel era o herói de 
seus dois irmãos menores. Era ele que ajudava a irmã a 
fazer as lições de matemática. E também quem carregava 
a mochila pesada do irmão na escada. E cuidava dos dois 
quando os pais ainda não estavam em casa. Só ele não 
sabia ainda o quanto era um herói!

Gato Guile sentia medo quando escutava barulhos estra-
nhos dentro de sua casa e, então, sempre corria para per-
to de sua mãe para se confortar. Ao longo desta delicada 
história, Guile vai reconhecendo os sons e tornando-se 
mais independente.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

GABRIEL, O SUPER HERÓI
Vários

GATO GUILE E OS MONSTROS
Vários
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Hoje é dia de aula e Sofia tem que ir à escola. Guido quer 
ir também, mas a mãe de Sofia diz que escola não é lugar 
para gansos. Será?! O que um simples ganso pode causar 
em uma sala de aula?

Hoje é dia de Sofia, Guido e os colegas da escola visi-
tarem uma fazenda. Lá eles brincam com os coelhinhos, 
alimentam os cordeiros e se divertem com os pintinhos, 
mas Guido não está tendo um dia de sorte. Ele é enxotado 
por uma galinha, cai na lama com o porco e leva um susto 
de um pavão. Porém, tudo muda quando ele faz uma nova 
amizade: um bode muito simpático que vai ensiná-lo a se 
divertir na fazenda.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

GUIDO VAI A ESCOLA
Vários

GUIDO VAI A FAZENDA
Vários
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Sofia sempre brincava sozinha e isso a deixava bem tris-
te. Mas, um dia, em um passeio no parque, ela conhece 
Guido, um ganso muito esperto e simpático. Eles logo se 
tornam bons amigos e, daquele dia em diante, Sofia nunca 
mais estará sozinha.

O livro conta com uma adaptação do texto original, mas 
este aparece só no final. Trata-se de um convite para que 
pais e filhos contem essa aventura usando as suas pró-
prias palavras, ajudando essa história a permanecer imor-
tal.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

GUIDO, O GANSO
Vários

JOÃO E MARIA
Vários
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Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do 
Renascimento, destacou-se não somente como pintor 
mas também como cientista, arquiteto, matemático, en-
genheiro, anatomista, escultor, inventor, botânico, poeta e 
musico.

Algumas meninas vivem reclamando do nariz, do cabelo, 
do peso… e quase sempre, protestam à toa. Mancha é 
diferente. Ela, que realmente é maldesenhada, se aceita 
do jeito que é.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

LEONARDO DA VINCI
Vários

MANCHA, A MENINA MALDESENHADA
Vários
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Hoje em dia, as crianças fazem praticamente tudo no com-
putador: estudam, escutam música, conversam com os 
amigos, assistem a filmes… Mas será que eles imaginam 
como era diferente há 60 anos?

De que modo o corpo pode ser usado como padrão para 
medir objetos e espaços? Uma menina muito esperta des-
cobre, por exemplo, que as mãos podem medir o tamanho 
de suas roupas e os pés podem medir o comprimento dos 
cômodos de sua casa.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MÁQUINA DO TEMPO
Vários

MINHA MÃO É UMA RÉGUA
Vários
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Roni adora seu avô, que é um grande arquiteto. Um belo 
dia, o avô o convida para fazer um passeio arquitetôni-
co pela cidade. Começa aí uma reveladora viagem pela 
arquitetura, em que o menino e os leitores descobrem, a 
cada construção, formas geométricas, proporções e sime-
trias presentes nelas

Moncho gostava tanto de desenhar que passava as tardes 
inteiras pintando. Nada escapava dos seus lápis: da toalha 
de mesa ao seu avô, tudo ficava colorido! Um dia, acabou 
adormecendo com o lápis na mão. Quando acordou, levou 
um susto com uma mancha negra estranha que estava no 
papel à sua frente. Saiu em busca de uma explicação para 
aquela figura e acabou descobrindo muitas outras man-
chas, cada uma com o seu próprio significado.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MINHA VIAGEM ARQUITETÔNICA COM O VOVÔ
Vários

MONCHO E A MANCHA
Vários
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Além de criar os famosos personagens infantis - Emília, 
Narizinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta e tantos 
mais -, Monteiro Lobato brigou por suas ideias e opiniões, 
marcando sua presença no cenário brasileiro.

Ann Rachelin apresenta neste livro a infância o talentoso 
Mozart, um menino inteligente que com 5 anos de idade já 
compunha musicas belíssimas.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MONTEIRO LOBATO
Vários

MOZART
Vários
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Na mesma linha interativa dos outros dois títulos da cole-
ção, este livro usa o cenário das férias para atrair a par-
ticipação das crianças: sorvete, praia, mar, jogar bola e 
empinar pipa. Com esses elementos, o pequeno leitor vai 
se familiarizando com as formas geométricas, cores e nú-
meros.

A Macaca é uma personagem adorável. Ela é distraída, 
vaidosa e indecisa. Este volume conta como foi a festa de 
aniversário da Macaca, que quase se tornou um desastre 
por causa da sua distração.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

NUMA TARDE QUENTE DE VERÃO
Vários

O ANIVERSÁRIO DA MACACA
Vários
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Um dia, o Senhor Ouriço achou que a cerejeira do amigo 
estava bloqueando o seu sol e resolveu construir uma tor-
re. O outro gostou da ideia e ergueu uma torre mais alta. 
Assim, começou uma disputa que só teve fim quando tudo 
desabou! Eles decidiram, então, se unir e construir uma 
única torre, segura, alta e colorida.

Joana não pegou o nariz da vovó! Ao menos, ela pensa 
que não. Mas se a mãe e até a vizinha dizem que sim... 
Desconcertada, ela sai em busca do tal nariz pela casa.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O CONTO DAS DUAS TORRES
Vários

O NARIZ DA VOVÓ
Vários
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No mesmo estilo pergunta-resposta do livro “Por quê?”, 
aqui as crianças querem saber o que fazer para se distrair 
em um dia de chuva. Brincar de pular, fazer um bolo, mon-
tar uma torre, saltar e rolar até se cansar! Criança sempre 
encontra o que fazer! É só virar a página.

A época é a ditadura militar no Brasil, em 1969. André tem 
13 anos e é um adolescente inquieto e observador, que 
cria uma arara-azul em sua casa, em um bairro de classe 
média em São Paulo. Ele alimenta um amor platônico por 
Lia, uma mulher mais velha, engajada em questões políti-
cas, que se muda para a casa ao lado.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O QUE FAZER?
Vários

O VÔO DA ARARA AZUL
Vários
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O livro conta com uma adaptação do texto original, mas 
este aparece só no final. Trata-se de um convite para que 
pais e filhos contem essa aventura usando as suas pró-
prias palavras, ajudando essa história a permanecer imor-
tal.

Estre livro apresenta a historia de Candido Portinari com 
imagens e obras realizadas ao longo de sua vida. Ainda 
criança, Candinho já demonstrava sua vocação rabiscan-
do o chão de terra. Gênio da Arte Moderna, tornou-se um 
dos maiores pintores do século XX.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

OS TRÊS PORQUINHOS
Vários

PORTINARI
Vários

243

Conheça Antônio: com certeza ele é como você e todos os 
jovens leitores por aí! Ele já lê sozinho, mas busca alguém 
para compartilhar a leitura de seu livro favorito. Só que 
todo mundo está ocupado para ler com ele!

Este livro foi criado com o objetivo de dar o primeiro passo 
em direção à alfabetização. Nas suas páginas há encanto 
e humor – mas também uma grande oportunidade para 
aprender. Especialmente preparado para crianças em fase 
de pré-alfabetização, ele dá noções básicas para desen-
volver uma leitura fluente.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

QUER LER UM LIVRO COMIGO?
Vários

QUER SER MEU AMIGO?
Vários
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A bruxinha Rafaela está preparando uma novidade para 
o concurso de culinária de Abracadabra, sem saber que 
há outra bruxa espionando para fazer tudo igual. A histó-
ria enfatiza o uso de partes do corpo como unidades de 
medida.

Aqui você vai encontrar tudo o que é necessário para a 
organização de uma festa, enfatizando os aspectos ma-
temáticos de cada etapa: como a elaboração da lista de 
convidados, a contagem de quantos dias faltam para o 
aniversário, a quantidade de cada ingrediente necessário 
para o bolo.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

SOPA DE BRUXA
Vários

UMA FESTA BEM BOLADA - Coleção Tan Tan
Vários
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Uma lagarta muito comilona conta a divertida história de 
um lagarta gulosa que come de tudo. Come até as páginas 
do livro!

Este livro ensino noções de porcentagem e probabilidade 
a partir de situações do cotidiano. Clara, a personagem 
da história, reflete sobre a sua rotina tentando antecipar o 
que pode acontecer a cada momento e usa o pensamento 
lógico para fazer boas escolhas.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

UMA LARGATA MUITO COMILONA
Vários

VAMOS ADIVINHAR
Vários
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Neste livro, a infância de Villa-Lobos é descrita como uma 
deliciosa experiência de sensações em relação à música, 
pois, desde muito pequeno, esse mestre do Modernismo 
no Brasil sentia intensamente a música e encontrava nela 
a oportunidade de expressar tudo aquilo e via e viva.

O palhaço estava trabalhando, fazendo mil estripulias. Até 
que... Conheça as hilariantes estratégias de um urso que 
queria ser palhaço.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema comportamento, humor, suspense
Faixa etária livre
Editora Paulinas

VILLA-LOBOS
Vários

AMENDOIM
Eva Furnari
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Os cinco contos de As aventuras de Torty têm como perso-
nagem principal a tartaruga, que, na visão de mundo dos 
países africanos, é o animal que representa a esperteza, 
caracterizada pela conduta de pouca ética. Nos contos, 
Torty é descrita como uma criatura esnobe, orgulhosa, 
ambiciosa, sempre em busca da riqueza de forma fácil e 
enganadora para deter o poder.

Em muitos países africanos, trançar os cabelos ou fazer 
penteados é uma arte muito antiga, ensinada de geração 
em geração. Cada região do continente tem seu estilo e 
os penteados, geralmente, indicam o status, idade ou et-
nia do indivíduo. Em O mundo começa na cabeça, Prisca, 
sem se ater aos códigos sociais, trata dessa arte singular 
e interessante, sob um olhar poético e lúdico.

Tema comportamento, ética, conduta
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema tradição, família, cultura
Faixa etária livre
Editora Paulinas

AS AVENTURAS DE TORTY, A TARTARUGA
Sunny

O MUNDO COMEÇA NA CABEÇA
Prisca Augustoni
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A história é uma adaptação do famoso conto dos Grimm, 
quando quatro animais - um burro, um cão, um gato e um 
galo - desprezados pelos donos, se encontraram com o 
desejo de se tornarem músicos na cidade de Bremen. 
No caminho, eles encontram uma casa acolhedora, mas 
tomada por ladrões. Resolvem assustá-los e, quando se 
livram dos malfeitores, decidem morar lá indo sempre à 
cidade para se apresentarem. Os moradores do local gos-
taram tanto deles que mandaram erguer uma estátua dos 
músicos no parque municipal.

Pretinha da Neve morava com a mãe e o rei, seu padrasto, 
no Monte Kilimanjaro (norte da Tanzânia). Um lugar onde 
caía neve, por isso muito gelado, mais gelado ainda por-
que a menina vivia sozinha, já que era a única criança no 
castelo e não tinha amigos para brincar. Um dia, Pretinha 
se olhou no fundo do tacho de cobre, em que sua mãe fa-
zia os doces que seu padrasto tanto gostava, e perguntou: 
“Tacho de cobre, existe menina mais solitária do que eu?”. 
Foi nessa conversa com o tacho de cobre que Pretinha re-
solveu descer o Monte e conhecer “lá embaixo”, um lugar 
sem neve e, quem sabe, com crianças morando por lá.

Tema recomeço, terceira idade, união, cooperaçõa, relaiconamento
Faixa etária 
Editora Paulinas

Tema convivência, intertextualidade, amizade,clima
Faixa etária livre
Editora Paulinas

OS MÚSICOS DE BREMEN
Bia Villela

PRETINHA DE NEVE E OS SETE GIGANTES
Rubem Filho
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“Duas meninas com o mesmo nome: Yara - vive em um 
país da Europa, que poderá ser Portugal, e Iara - uma 
menina Kayapó que vive no Brasil, vindas de lados dife-
rentes do livro, contam seu cotidiano: brincadeiras, ami-
gos, alimentação, escola, costumes, moradia... Situações 
que pontuam suas adversidades, mas que não impedem 
o encontro das duas em um ambiente natural: o rio. Ya-
ra-Iara é uma história documental que nasceu após uma 
viagem que Margarida fez até Kararaô, uma aldeia indíge-
na Kayapó na bacia do rio Xingu, na Amazônia, no estado 
do Pará, local esse que assim como muitas aldeias estão 
ameaçadas pelo avanço do progresso sem planejamento.

Mônica é a Bela Adormecida, a princesa amaldiçoada por 
uma fada má e que cai em um sono profundo. Cebolinha 
é um príncipe que soube da comovente história daquele 
reino e está disposto a enfrentar a cerca de espinhos que 
tomou conta do castelo.

Tema família, amizade, desigualdade social, ludicidade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

YARA - IARA
Margarida Botelho

A BELA ADORMECIDA - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários
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Bela é uma jovem inteligente e encantadora que fica presa 
no castelo da terrível Fera no lugar de seu pai. Aos pou-
cos, nasce uma bonita amizade entre os dois, e a Fera se 
vê perdidamente apaixonada por Bela. Qual será o segre-
do da Fera? Bela conseguirá enxergar a beleza interior 
naquela criatura?

De onde vêm os cereais, as verduras, o leite, a carne, a lã 
e os ovos? Às vezes, é difícil para uma criança entender 
como é a vida em uma fazenda. Neste livro, os pequenos 
vão conhecer como é a vida no campo e como são os ani-
mais que vivem em uma fazenda - da galinha à vaca, do 
pato à ovelha.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A BELA E A FERA - Coleção Disney Clássicos 
Ilustrados
Vários

A FAZENDA - Coleção Primeiras Descobertas
Vários
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Marina interpreta a princesa Ariel, que sonha em viver com 
os humanos, e é capaz de tudo para realizar seu sonho e 
viver ao lado de seu príncipe.

Cebolinha interpreta um rei muito vaidoso que um dia 
mandou fazer uma roupa com um tecido especial, que só 
podia ser visto e apreciado pelos mais inteligentes.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A PEQUENA SEREIA - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários

A ROUPA NOVA DO REI - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários



252

Numa distante cidade do Oriente, vive Aladdin. Um dia, 
inesperadamente, ele conhece a princesa Jasmine e se 
apaixona por ela. Sua grande chance de conquistá-la sur-
ge quando o jovem encontra uma velha lâmpada e des-
cobre que ali vive um poderoso gênio. Será que os três 
desejos de Aladdin serão suficientes para salvar o reino, 
derrotar o malvado Jafar e ganhar o coração da princesa 
Jasmine?

É tarde! É tarde! Tão tarde até que arde! Quando Alice, 
uma simpática menina, decide ir atrás do Coelho Branco 
e entra em sua aventura, vai parar no louco País das Ma-
ravilhas - um lugar mágico onde nada é o que parece ser. 
Acompanhe Alice em sua viagem. Conseguirá a menina 
encontrar o Coelho Branco novamente? Será que Alice vai 
escapar das garras da Rainha de Copas?

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

ALADDIN - Coleção Disney Clássicos Ilustrados
Vários

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - Coleção Disney 
Clássicos Ilustrados
Vários
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Magali é Branca de Neve, a linda jovem que vai morar com 
os sete anões na floresta e morde a maçã envenenada 
oferecida por sua madrasta malvada.

Magali vive Chapeuzinho Vermelho, a netinha atenciosa 
que, ao visitar a vovó doente, cai nas garras do Lobo Mau.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

BRANCA DE NEVE - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários

CHAPEUZINHO VERMELHO - Algodão Doce
Vários
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Mônica é Cinderela, a bela jovem que sofre com a inveja 
da madrasta malvada e suas duas filhas, mas que conta 
com a ajuda superespecial da fada madrinha na conquista 
do príncipe encantado.

Neste livro, você empurra as linguetas para encontrar os 
animais mais selvagens do mundo! É só virar as páginas 
para descobrir onde está cada animalzinho que está sen-
do procurado.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

CINDERELA - Coleção Turma da Mônica Algodão 
Doce
Vários

EMPURROU, ACHOU! - Animais selvagens
Vários
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Nesta versão do clássico João e o Pé de Feijão, os perso-
nagens de Mauricio de Sousa interpretam essa inesquecí-
vel história da literatura mundial. Um enorme pé de feijão 
faz com que o caminho de um menino, um gigante e uma 
galinha que bota ovos de ouro se cruze.

Uma flauta encantada, que chega a parecer um castigo ao 
seu flautista, concede ao jovem um futuro surpreendente e 
dá aos homens de Hamelin um belo ensinamento.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO - Coleção Turma da Mônica 
Clássicos para Sempre
Vários

O FLAUTISTA DE HAMELIN - Coleção Turma da 
Mônica Clássicos para Sempre
Vários
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A fazenda do Chico Bento é palco para a história de um 
patinho diferente dos outros. Feio e desajeitado, ele é re-
jeitado por todos, inclusive seus irmãozinhos. Será que 
toda essa tristeza vai ter fim?

Cascão é o valente Pequeno Polegar, que entra no castelo 
do ogro e muda a vida de toda a sua família.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

O PATINHO FEIO - Coleção Turma da Mônica Algodão 
Doce
Vários

O PEQUENO POLEGAR - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários
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Magali vive uma princesinha que deixa sua bolinha de 
ouro cair no rio e recebe a ajuda de um sapo com a condi-
ção de que ele possa viver com ela no castelo. A princesa 
nem imagina a surpresa que está reservada a ela.

Cebolinha interpreta um soldado de chumbo de uma perna 
só. Depois que uma rajada de vento o joga na rua, ele vai 
viver aventuras inesquecíveis até reencontrar sua querida 
bailarina de cera, a Mônica.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

O PRÍNCIPE SAPO - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Vários

O SOLDADINHO DE CHUMBO - Coleção Turma da 
Mônica Clássicos Ilustrados
Vários
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Marina interpreta Rapunzel, a menina aprisionada por 
uma bruxa no alto de uma torre cujas tranças chegavam 
até o chão. Por essas tranças, o príncipe, encenado por 
Franjinha, sobe para se encontrar com sua amada. O que 
será que a bruxa vai aprontar quando descobrir tudo?

Aprender sobre o folclore é muito importante e, com a Tur-
ma da Mônica, a leitura vai ficar ainda mais divertida! Boi-
tatá, Iara, Saci e muitas outras lendas brasileiras vão dar 
asas à imaginação das crianças.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

RAPUNZEL - Coleção Turma da Mônica Algodão Doce
Vários

TURMA DA MÔNICA -  Iara
Lendas brasileiras
Vários
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Embarque em uma incrível jornada com Popó, Burrico e 
Panda! Com esse livro, além de acompanhar a história 
pela leitura, os pequenos vão poder destacar as peças e 
montar um trailer igual aos aventureiros!

Desde pequena, a criança já percebe que temos hora para 
tudo. Este livro começa a desvendar esse mistério de for-
ma lúdica e pedagógica. A obra explica a função dos pon-
teiros, os tipos de relógios e a necessidade de ter hora 
certa para cumprir as tarefas diárias. Através desse apren-
dizado, o texto desenvolve na criança qualidades como: 
cidadania, pontualidade e responsabilidade.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema a função dos ponteiros, os tipos de relógios
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cortez Editora

VAMOS ACAMPAR!
Vários

JÁ SEI VER AS HORAS
Marcos Vinícius Lúcio
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Ana, em seu primeiro dia de aula, ficou surpresa quando 
viu que os colegas tinham um “lápis cor de pele”. Então, 
pensou: “Será que gente só tem uma cor?” A partir daque-
le dia, começou a prestaratenção nas pessoas e descobriu 
coisas que nunca havia percebdio antes.

A leitura traz aos pequenos a aventura de uma viagem, 
em que longe e perto vão se transformando, assim como 
o menino, que aprende em companhia de sua avó a trocar 
a ansiedade pela chegada pela alegria de cada imagem a 
ser admirada do trem...

Tema diferentes e iguais, aceitar as diferenças
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cortez Editora

Tema perguntas e descobertas
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cortez Editora

LÁPIS COR DE PELE
Daniela de Brito

NA JANELA DO TREM
Lúcia Hiratsuka

261

Um menino encontra uma bola vermelha e quer devolvê-la 
para quem a perdeu. Mas, a quem ela pertence? Como 
foi parar ali? Seria um dos pássaros vermelhos daquela 
árvore? Teria caído de um dos cestos daquelas mulheres? 
Seria a linda concha de um daqueles caramujos?...

Um narrador criança que conversa com o leitor vai apre-
sentando uma série de dúvidas que costumam preocupar 
os adultos na hora de escolher um livro para criança. A 
narrativa aborda situações polêmicas de forma divertida, 
relacionando a literatura ao cotidiano e à vida.

Tema solidariedade, curiosidade, levantamento de hipóteses
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

Tema convivência, gosto pela leitura, cotidiano familiar
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

BOLA VERMELHA
Vanina Starkoff

COMO ENSINAR SEUS PAIS A GOSTAREM DE 
LIVROS PARA CRIANÇAS
Alain Serres
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Mamãe Cabra é uma mãe preocupada. Muito preocupada. 
Ela morre de medo de tudo, principalmente de que alguma 
coisa aconteça com seus cabritinhos. Por isso, vê perigo 
em toda parte. Às vezes ela exagera um pouco em seu 
cuidado. Para Mamãe Cabra, em qualquer hora e em qual-
quer lugar, alguém poderá fazer mal para seus filhotes, 
e ela só encontra uma saída para protegê-los: ficar perto 
deles.

Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes inco-
modam muito mais... Mas, será que os elefantes nunca 
se sentem incomodados? A conhecida cantiga cumulativa 
sofre uma inesperada subversão ao apresentar uma situ-
ação em que os elefantes começam a se sentir incomoda-
dos com a presença de inúmeros e curiosos ratinhos.

Tema cuidade e responsabilidade, mães e filhos
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

Tema convivência entre diferentes, união dos menores
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

MAMÃE TEM MEDO
Beatrice Masini

OS INCOMODADOS QUE SE MUDEM
Marcia Leite
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Uma deliciosa homenagem aos livros e à importância da 
leitura. Com humor, criatividade e delicadeza, cada dupla 
de páginas propõe uma provocação e uma descoberta so-
bre a polivalência dos livros que, associada às ilustrações 
surpreendentes e divertidas, convida o leitor a pensar na 
finalidade da leitura em nossas vidas.

Quem nunca ficou chateado por ser motivo de alguma 
chacota? Todo mundo já foi “zoado” alguma vez na vida: 
por ser alto ou por ser baixo, por ser gordo ou por ser 
magro demais, por ser muito tímido ou muito extrovertido, 
fraco ou forte, covarde ou valentão... Não tem jeito, todos 
zoam todos. Até no mundo animal!

Tema convivência, aprendizagem, cotidiano, família, realidade e fantasia
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

Tema respeito à diferenças, convivência, identidade, pluralidade social
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

Para que serve um livro?
Chlóe Legeay

Todos zoam todos
Marcia Leite
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O livro traz a fala doce e amargurada de um rio que perdeu 
sua vocação e sua voz e por isso lamenta sua sina como 
se cantasse uma triste modinha de viola, recordando o 
tempo em que alimentava de vida seu leito, suas margens 
e as regiões por onde passava.

Neste reconto do clássico infantil, a astuta Chapeuzinho 
assume o controle de sua própria história e percebe exa-
tamente o que o lobo está aprontando. E, por isso, ela tem 
um plano e não vai deixá-lo escapar tão facilmente.

Tema infância, preservação do meio ambiente, desastre ambiental
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Pulo do gato

Tema reconto de histórias clássicas
Faixa etária livre
Editora V&R

UM DIA, UM RIO
Leo Cunha

CHAPEUZINHO VERMELHO
Bethan Woollvin
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As crianças farão seu primeiro contato com o alfabeto de 
maneira acolhedora e, além disso, serão apresentados 
aos clássicos da literatura e da cultura universais. Embar-
quem juntos nessa aventura rumo ao conhecimento!

É hora do grande mergulho para o pequeno submarino 
Sonarus. Da superfície ao mais profundo das águas gela-
das, o leitor fará um incrível mergulho ao lado de Sonarus, 
numa jornada extraordinária.

Tema alfabetização
Faixa etária livre
Editora V&R

Tema aventuras no fundo do mar
Faixa etária livre
Editora V&R

ENCONTRO COM LETRAS
Elena Luchetti

O GRANDE MERGULHO
Lucie Brunnellere
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Esta linda obra é uma adaptação da canção Imagine, o 
hino imortal de John Lennon que ousa imaginar um mundo 
em paz.

Conheça a história de um pai que não é mais o cara legal 
que costumava ser – antes de ser pai. Em outros tempos, 
ele curtia a vida adoidado, tocava em uma banda, saía 
dirigindo sua moto por aí e colecionava tatuagens. Essa 
época pode ter ficado para trás, mas o olhar de seu pe-
queno filho sabe a verdade: ele ainda é o cara mais legal 
do mundo.

Tema mundo em paz, adaptação da canção Imagine de John Lennon
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R

Tema passado dos pais, relação familiar, amadurecimento
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R

IMAGINE
John Lennon

MEU PAI ERA UM CARA LEGAL
Keith Negley
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Enquanto as outras crianças brincavam, a pequena Mo-
ana caminhava à beira-mar. E ao se inclinar para pegar 
conchinhas, avistou um oceano incrível e descobriu que 
ele seria seu grande amigo. Embarque nesta linda aventu-
ra ao lado de Moana e descubra o que existe além da linha 
que divide o céu e o mar.

Se você olhar só um pedacinho, pode não adivinhar. Mas, 
se tomar distância e ver o todo, vai perceber que não há 
animal mais feroz do que esse. Abra o livro e descubra 
que, quase sempre, tudo é uma questão de perspectiva.

Tema contos disney, moana
Faixa etária livre
Editora V&R

Tema perspectiva
Faixa etária livre
Editora V&R

MOANA E O OCEANO
Vários

O ANIMAL MAIS FEROZ
Dipacho
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Barbie tinha tudo planejado para o seu dia, mas as coisas 
nao aconteceram como ela pensava. Acompanhe a Barbie 
nesse maravilhoso dia e divirta-se.

As habilidade de pai de Darth Vader são colocadas à pro-
va quando Luke e Leia se negam a ir para cama. Será que 
ele consegue alcamá-los lendo histórias sobre Han Solo, 
Yoda, Boba Fett, e outros personagens, cada um deles se  
preparando para dormir?Tema diversão

Faixa etária livre 
Editora Ciranda Cultural

Tema ficção cientifica
Faixa etária livre 
Editora Aleph

BARBIE - Um dia animado
Ciranda Cultural

BOA NOITE, DARTH VADER
Jeffrey Brown
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A Ruth Rocha contadeira de histórias de muitos reinos 
não é, pois, novidade. Novidade é esta Ruth cantadeira 
que, de verso e viola, campereia Brasil adentro com uma 
inesperada graça caipira. Neste livro, ela canta a beleza 
das flores, das festas, d os bichos e das paisagens cam-
pestres. Fala também de machados ceifando árvores e 
ninhos, de boias-frias que só existem quando é tempo de 
colheita, da triste sina de quem às vezes marcha como 
boiada no escuro, sem consciência do seu destino.

Sozinho em casa na véspera de Natal, Kevin tem que 
aprender a se virar e usa suas artimanhas infantis para 
se defender de dois ladrões insistentes. Esqueceram de 
mim, clássico pop do cinema, ganha agora uma adapta-
ção em livro ilustrado com o traço moderno e delicado de 
Kim Smith.

Tema Folclore, paisagens, cultura
Faixa etária livre 
Editora Salamandra

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Intrinseca

BOI, BOIADA, BOIADEIRO
Ruth Rocha 

ESQUECERAM DE MIM
Kim Smith
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O menino Elliott encontra uma criatura muito diferente e 
descobre que seu novo amigo vem de outro planeta. Jun-
tos, eles tentam achar um jeito de mandar o E.T. de vol-
ta para casa e, no caminho, aprendem importantes lições 
sobre coragem, amizade e o poder da imaginação. Esse 
clássico pop do cinema ganha agora a adaptação em livro 
ilustrado com o traço moderno e delicado de Kim Smith.

Quem é o homem mais sábio do mundo? Como se tornar 
um verdadeiro sábio? O que é, aliás, a sabedoria? Apre-
sentando perguntas que fazem parte dos questionamen-
tos dos grandes filósofos desde a antiguidade de forma 
acessível e instigante, o escritor italiano Emiliano Di Marco 
aproxima os leitores mais jovens do fascinante universo 
da filosofia em O homem mais sábio do mundo.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Intrinseca

Tema filosofia
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Rocco

ET O EXTRATERRESTRE
Kim Smith

O HOMEM MAIS SÁBIO DO MUNDO
Marco, Massino Bacchini, Gabriel Boges
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As princesas Luna e Cristal vão passar férias muito diver-
tidas. Juntas, elas irão a uma festa à fantasia, farão um 
piquenique no bosque e passearão com seus animais de 
estimação. Embarque você também nessa viagem, procu-
rando e encontrando as mais diversas coisas com Luna e 
Cristal!

A partir de duas plantas diferentes, no quintal da Casa Ve-
lha da Ponte, surgem criaturinhas estranhas. Como lidar 
com o diferente, com o novo?

Tema princesas
Faixa etária livre
Editora Ciranda Cultural

Tema arborismo, juvenil
Faixa etária livre
Editora Global Editora

MAIS DE 500 COISAS PARA ENCONTRAR 
PRINCESAS
Ciranda Cultural

OS MENINOS VERDES
Cora Coralina 
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O vovô Carlos é um barato! Sempre que vão visitá-lo, seus 
netos pedem que ele conte uma história. Só que dessa vez 
ele vai contar uma história diferente. Nada de princesas 
ou dragões! A história de hoje aconteceu de verdade, não 
faz tanto tempo assim e continua se repetindo em muitos 
lugares do mundo... A história da luta dos trabalhadores.

Era uma vez uma menina cheia de admiração pelo mun-
do a sua volta. Até que um dia aconteceu algo que a fez 
guardar seu coração em um lugar seguro, de onde não 
poderia tirá-lo.

Tema política, filosofia
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Boitata

Tema ficção, faz de conta
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

O CAPITAL PARA CRIANÇAS
Liliana Fortuny

O CORAÇÃO E A GARRAFA
Oliver Jeffers
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Dona PATA e sua PATOTA foram ao lago nadar. Eles nem 
imaginavam em que isso ia dar: umas letrinhas trocadas e 
uma grande confusão. Quem é que vai ajudar a resolver 
a situação?

O que é que tem naquela mata? Tem ar puro, muita plan-
ta, tem macaco? Cantoria e um tatu no buraco? Este livro 
incentiva a criança a explorar e se divertir com a natureza.

Tema humor
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema natureza, animais
Faixa etária de 06 a 08 anos
Editora Moderna

O P DO PATO
Ana Terra

O QUE É QUE TEM NAQUELA MATA?
Bia Villela
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Quando Bebê Coelho decide que quer ver grandes obras 
de arte, a família naturalmente opta por passar o dia no zo-
ológico. Na visita aos animais, acabam confundindo uma 
borboleta com um leão. Até que o “leão” escapa voando, 
e os Coelhos Tapados decidem salvar os outros bichos... 
abrindo as jaulas.

Quem conhece as crianças, sabe: quando gostam de uma 
história, querem que ela seja repetida tantas vezes quan-
tas houver alguém disposto a ler ou contá-la novamente.

Tema animais
Faixa etária livre
Editora Cosac & Naify

Tema fantasia, imaginação, personagens clássicos
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

OS COELHOS TAPADOS VÃO AO ZOOLÓGICO
Dav Pilkey 

OS MÚSICOS DE BREMEN
Ruth Rocha
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O que será que acontece quando duas irmãs puxam, uma 
de cada lado, os braços de seu pai? Papai é meu! nasceu 
de um fato real na vida do autor. Ficção e realidade se mis-
turam nessa maluca história de ciúme e amor entre duas 
irmãs e seu pai.

Quando eu crescer o que é que eu vou ser? Vou trabalhar 
num estaleiro? Vou num barco navegar? Ser salva-vidas 
na praia? Mergulhador? Petroleiro em plataforma no mar? 
Brincando com as rimas e jogando com as palavras que 
recheiam o texto, aqui o s pequenos serão apresentados 
ao tema da escolha da profissão.

Tema relacionamento entre pai e filha
Faixa etária de 06 a 08 anos
Editora Moderna

Tema profissões, escolhas
Faixa etária de 06 a 08 anos
Editora Moderna

PAPAI É MEU
Illan Bernman

QUANDO EU CRESCER...
Ana Maria Machado
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Todo mundo tem medo - e isso pode ser até bom. O que a 
gente não precisa é ter medo das coisas que não existem.

Segundo a obra, todo mundo tem medo - e isso pode ser 
até bom. O que as pessoas não precisam é ter medo das 
coisas que não existem. O leitor poderá conversar com 
Ruth Rocha sobre seus medos e descobrir outros que nem 
imaginava que existiam. E, principalmente, vai aprender 
que o humor pode ser a melhor maneira de enfrentá-los.

Tema humor, medo, cuidado
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema humor, medo, cuidado
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

QUEM TEM MEDO DE CACHORRO?
Ruth Rocha

QUEM TEM MEDO DE DIZER NÃO?
Ruth Rocha

277

Um, dois, três, venha contar comigo, quatro, cinco, seis, 
conte com seu amigo, agora é sua vez. Sem erro, não tem 
perigo. Neste livro as crianças aprenderão a contar riman-
do! Ou seria a rimar contando?... O que podemos garantir 
é que nessa brincadeira entre matemática e poesia, a di-
versão é garantida!

Após ganhar um gatinho de presente do pai, Mati — dona 
de Celina e sua melhor amiga — fica tão fascinada que 
acaba esquecendo a boneca, que é a sua favorita. Deixa-
da para trás na areia deserta e sem saber como voltar para 
casa, Celina vai enfrentar uma noite interminável, cheia de 
sustos e surpresas, além da companhia indesejada de um 
salva-vidas cruel e seu terrível ancinho.

Tema pluralidade cultural
Faixa etária de 06 a 08 anos
Editora Moderna

Tema fábula
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Intrinseca

UM, DOIS, TRÊS, AGORA É SUA VEZ!
Ana Maria Machado

UMA NOITE NA PRAIA
Elena Ferrante
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Algumas palavras são difíceis de definir - principalmen-
te aquelas que são fáceis de sentir. Como explicar, por 
exemplo, a saudade, palavra que nem mesmo existe em 
muitas línguas? É o que vai desvendar o rei desta história, 
o mais sábio que já habitou a Terra.

A mudança de consciência começa com uma atitude: ter 
gratidão pela vida.” Gratidão é uma qualidade que todos 
possuímos — quem nunca se sentiu grato a alguém ou por 
alguma coisa que recebeu? Mas, na verdade, agradecer 
é um desafio diário. Afinal, é tão fácil se deixar levar pela 
enormidade de problemas e obstáculos que surgem todos 
os dias… Sabemos que quem é grato é mais feliz. Então, 
como fazer para superar a mania de reclamar a cada nova 
dificuldade? Este livro nos lembra, através de lindas frases 
e exercícios, de todos os motivos pelos quais podemos ser 
gratos e nos ensina a praticar aquilo que nascemos para 
fazer.

Tema infantil, dias da semana
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

Tema poemas
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Fontanar

SAUDADE
Claudio Hochman

O LIVRO DA GRATIDÃO
Carolina Chagas
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Bernardo Carvalho propõe, neste livro-imagem, uma re-
flexão sobre o destino que damos ao lixo, a urgência de 
cuidar do meio ambiente e sugere o reaproveitamento e a 
reciclagem como hábitos possíveis – e divertidos – para 
darmos a nossa pequena contribuição à preservação do 
planeta. O desenho simples combina tons de azul e mar-
rom para recriar o ambiente praiano. Ao final, resta apenas 
a imensidão do mar e o barquinho desaparecendo no oce-
ano. Quase dá pra ouvir o som (e o silêncio) do mar.

Michel não consegue comer uma framboesa, mas escapa 
de cair num abismo; Michel não consegue se abrigar da 
chuva, mas escapa de ser fulminado por um raio... Michel 
até escapa de ir para o matadouro! Mas o carneiro Michel 
sempre acha que não tem sorte. Até que um dia ele en-
contra a ovelha Brigite. Será que Michel muda de ideia? 
Com ilustrações simples e inusitadas, quase sem usar pa-
lavras, este livro conta a história divertida de um carneiro 
que era muito sortudo mas não percebia.

Tema livro-imagem, meio ambiente
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cosac & Naify

Tema conceito de sorte para crianças
Faixa etária livre
Editora WMF Martins Fontes

UM DIA NA PRAIA
Bernardo Carvalho

MICHEL, O CARNEIRO QUE NÃO TINHA SORTE
Sylvain Victor
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Na hora de dormir, um quarto escuro pode guardar algu-
mas surpresas... Você tem certeza de que a porta do guar-
da-roupa está fechada? Tem certeza de que não há nada 
dentro, ou melhor, morando no guarda-roupa?  Se eu abrir 
esta porta agora... faz o leitor assumir o protagonismo da 
história ao se colocar no lugar do personagem, abrindo 
sucessivas vezes a porta do guarda-roupa em um quarto 
escuro, sendo a cada momento conduzido a uma surpresa 
diferente. Alexandre Rampazo usa o formato do próprio 
livro para transformá-lo em um elemento da narrativa, per-
mitindo que imaginação e realidade se misturem, em uma 
história que conduz o olhar do leitor a uma experiência 
única.

Tema imaginação
Faixa etária livre
Editora Editora SESI-SP

SE EU ABRIR ESTA PORTA AGORA
Alexandre Rampazo 
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Danny Torrance não é um menino comum. É capaz de ouvir pensamentos e transpor-
tar-se no tempo. Danny é iluminado. Será uma maldição ou uma bênção? A resposta 
pode estar guardada na imponência assustadora do hotel Overlook.

Em O iluminado, quando Jack Torrance consegue o emprego de zelador no velho 
hotel, todos os problemas da família parecem estar solucionados. Não mais o de-
semprego e as noites de bebedeiras. Não mais o sofrimento da esposa, Wendy. 
Tranquilidade e ar puro para o pequeno Danny livrar-se das convulsões que assus-
tam a família.

Só que o Overlook não é um hotel comum. O tempo esqueceu-se de enterrar velhos 
ódios e de cicatrizar antigas feridas, e espíritos malignos ainda residem nos corre-
dores. O hotel é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança. É uma 
sentença de morte. E somente os poderes de Danny podem fazer frente à dissemi-
nação do mal.

Tema suspense
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

O ILUMINADO
Stephen King
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Alternadamente cômica, singela, épica, monstruosa e diabólica, a narrativa desen-
volve-se em meio a inúmeras mudanças de cenários e de personagens, num mundo 
imaginário absolutamente convincente em seus detalhes. Nas palavras do romancis-
ta Richard Hughes, “quanto à amplitude imaginativa, a obra praticamente não tem 
paralelos e é quase igualmente notável na sua vividez e na habilidade narrativa, que 
mantêm o leitor preso página após página”. Tolkien criou em Senhor dos Anéis uma 
nova mitologia, num mundo inventado que demonstrou possuir um poder de atração 
atemporal.

Tema ficção, aventura, suspense, medieval 
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Martins Fontes 

O SENHOR DO ANÉIS 
J.R.R. Tolkien
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Dom Quixote de La Mancha não tem outros inimigos além 
dos que povoam sua mente enlouquecida. Seu cavalo não 
é um alazão imponente, seu escudeiro é um simples cam-
ponês da vizinhança e ele próprio foi ordenado cavaleiro 
por um estalajadeiro. Para completar, o narrador da histó-
ria afirma se tratar de um relato de segunda mão, escrito 
pelo historiador árabe Cide Hamete Benengeli, e que seu 
trabalho se resume a compilar informações.A História do 
fidalgo que perde o juízo e parte pelo país para lutar em 
nome da justiça contém elementos que iriam dar início à 
tradição do romance moderno e marcariam o fim da Idade 
Média na literatura.

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia 
Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais 
bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e pergun-
tam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais 
são enviados do Líbano, por um major desconhecido, para 
uma certa Hilde Møller Knag, garota a quem Sofia também 
não conhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o 
ponto de partida deste romance fascinante. De capítulo 
em capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado a 
percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo 
tempo que se vê envolvido por um thriller que toma um 
rumo surpreendente.

Tema aventura, clássicos
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema filosofia, literatura
Faixa etária jovem - adulto
Editora Cia das Letras

DOM QUIXOTE - BOX
Miguel de Cervantes

O MUNDO DE SOFIA
Jostein Gaarder

Em 1956, alguns meses antes de publicar Grande Sertão: 
Veredas e dez anos depois de sua estreia literária, João 
Guimarães Rosa lançou Corpo de baile. A obra, dividida 
em dois volumes, já continha as sete novelas, mais tar-
de redistribuídas em três livros: Manuelzão e Miguilim, No 
Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do sertão.

Em 3 de dezembro de 1976, às vésperas das eleições na 
Jamaica e dois dias antes de Bob Marley realizar o show 
Smile Jamaica para aliviar as tensões políticas em Kings-
ton, sete homens não identificados invadiram a casa do 
cantor com metralhadoras em punho. O ataque feriu Mar-
ley, a esposa e o empresário, entre várias outras pessoas. 
Poucas informações oficiais foram divulgadas sobre os ati-
radores. No entanto, muitos boatos circularam a respeito 
do destino deles.

Tema literatura, cultura, romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Nova Fronteira

Tema Bob Marley, Show smile Jamaica, Ficção
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

287

JOÃO GUIMARÃES ROSA - BOX
João Guimarães Rosa

BREVE HISTÓRIA DE SETE ASSASSINATOS
Marlon James
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Em 25 de maio de 1977, um filme de ficção científica inde-
pendente, que enfrentava diversos problemas e tinha um 
alto orçamento, estreou em apenas 32 cinemas america-
nos. Idealizado, escrito e dirigido pelo, até então, pouco 
conhecido George Lucas, a produção, originalmente intitu-
lada Star Wars, rapidamente gerou filas que se estendiam 
por quarteirões, bateu recordes de bilheteria e deu início 
a uma nova maneira de produzir, vender e comercializar 
filmes.Como se Star Wars já não tivesse sido impactante o 
suficiente, George Lucas também foi responsável por con-
solidar outra franquia de filmes blockbuster com Indiana 
Jones, transformando completamente o universo dos efei-
tos especiais e sonoros.

Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Winterfell, acei-
ta a prestigiada posição de Mão do Rei oferecida pelo ve-
lho amigo, o rei Robert Baratheon, não desconfia que sua 
vida está prestes a ruir em sucessivas tragédias. Sabe-se 
que Lorde Stark aceitou a proposta porque desconfia que 
o dono anterior do título fora envenenado pela manipu-
ladora rainha - uma cruel mulher do clã Lannister. E sua 
intenção é proteger o rei.

Tema biografia
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Bestseller

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Leya

George Lucas, uma vida
Brian Jay Jones 

Guerra dos Tronos vol 1
George R. R. Martin

Bilbo Bolseiro é um hobbit que leva uma vida confortável 
e sem ambições. Mas seu contentamento é perturbado 
quando Gandalf, o mago, e uma companhia de anões ba-
tem à sua porta e levam-no para uma expedição. Eles têm 
um plano para roubar o tesouro guardado por Smaug, o 
Magnífico, um grande e perigoso dragão. Bilbo reluta mui-
to em participar da aventura, mas acaba surpreendendo 
até a si mesmo com sua esperteza e sua habilidade como 
ladrão!”.

Um relato eletrizante sobre a aventura de nossa extraor-
dinária espécie – de primatas insignificantes a senhores 
do mundo. O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar 
as demais espécies? O que nos torna capazes das mais 
belas obras de arte, dos avanços científicos mais impen-
sáveis e das mais horripilantes guerras?

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Marins Fontes

Tema história mundial
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora L&PM
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O HOBBIT
J.R.R. Tolkien

SAPIENS - Uma breve história da humanidade
Yuval NoahHarari, Janaína Marcoantonio



CAPITÃO MARIANO, REI DO OCEANO 
Maurício Veneza 

A GALINHA QUE BOTAVA BATATAS
Simone Pedersen 

A GIRAFA DO PESCOÇO CURTO
Regina Drummond

UMBIGO 
João Proteti 

O MISTÉRIO DO PORQUINHO 
Simone Pedersen 

PEDRO E JOAQUIM 
Denise Crispun

MEU PAI É O MÁXIMO 
Anna Claudia Ramos 

ANINHA, ME CONTA UMA HISTÓRIA? 
Hermes Bernardi Jr.

AMIGO BICHO  
Flávia Côrtes 

UM RELATO DA LUTA PELA INCLUSÃO SOCIAL DOS 
CEGOS
Dorina Nowill 

AS GUARDIÃS DA NATUREZA
Simone Pedersen 

Braille

ABRAÇO DE URSO 
Cláudia Cotes 

A INCLUSÃO COMEÇA EM CASA: Família e 
deficiência visual  
Edson Luiz, Tatiana Maria, Aline Araldi, Eliana Mariani   

BENQUERER BEM AMAR
Elizete Lisboa

CONVIVENDO COM A BAIXA VISÃO: da criança a 
pessoa idosa
Eliane Cunha, Maria Christina , Maria Crisina Godoy

A BRUXA MAIS VELHA DO MUNDO
Elizete Lisboa

MENINO QUE VIA COM AS MÃOS
Alexandre Azevedo

...E EU VENCI ASSIM MESMO 
Dorina Nowill

A HORTA DA ETHEL
Celso Sisto 

A DANÇA DAS CORES  
Luís Pimentel 

A CRIANÇA CEGA VAI A ESCOLA: Preparando para a 
alfabetização 
Célia Maria Araújo de Amorim, Maria Glicélia Alves  

ESCOLA E DEFICIÊNCIA VISUAL: Como auxiliar seu 
filho 
Araújo, Maria Glicélia Alves, Maria Christin

VOLTA ÀS AULAS
Tonton
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VIZINHA 
Simone Bibian 

AGORA É COMIGO!
Manuel Filho 

CAVALINHO DE BALANÇO
Jacira Fagundes 

O LANTERNA 
Alexandre de Castro Gomes 

HORA DE RECICLAR IDEIAS
Sandra Pina 

SOFIA SOLTOU UM PUM...DE NOVO!
Roberto de Carvalho  

DUDU DA BREKA  
Cláudia Cotes 

O CLUBE DA TROCA
Ana Cristina Melo 

DOIS AMIGOS
Mario Pirata

ENQUANTO JOÃO GARRANCHO DORME
Elizete Lisboa

Braille




