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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 
universo inimaginável quando se lê a correspondência dos personagens marcantes 
da história 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 coletânea de oitenta cartas dignas de nota, recebidas ou enviadas por escri-
tores, 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 intimidade de figuras extraordinárias.

Ismael, jovem melancólico e solitário, decide se aventurar em uma viagem pelo mar, em-
barcando como marujo em um baleeiro, barco usado na caça à baleia, que é criatura que 
o fascina. Encontra, no navio Pequod, vaga e chance para sua empreitada. Na estalagem 
onde fica à espera da partida, conhece Queequed, um arpoador, príncipe em uma ilha do 
Oceano Pacífico. 

A princípio, Ismael tem medo dele, pois o estranho é um canibal. Porém, logo depois, 
ambos se tornam grandes amigos. Embarcam no Pequod, cujo comandante é o capi-
tão Ahab, em uma expedição que deve durar três anos. Aparentemente, o objetivo da 
tripulação é o lucro comercial com a caça de baleias e a extração do óleo, usado como 
combustível. Mas na sequência os tripulantes descobrem que o capitão é um homem 
extremamente obsessivo que quer se vingar de uma gigantesca baleia-branca que lhe 
arrancarou uma das pernas em uma caçada – justamente Moby Dick. Durante a viagem, 
todos enfrentarão várias peripécias até o confronto final com o terrível animal, cujas con-
sequências serão trágicas...

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

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

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

MOBY DICK
Herman Melville
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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 prince-
sa 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.

Elizabeth e suas quatro irmãs estão impossibilitadas de herdar a propriedade de seu 
velho pai e enfrentam a ameaça do despejo. As irmãs devem garantir sua segurança fi-
nanceira por meio do casamento, mas nossa heroína tem outros planos. Ela fez votos de 
se casar somente por amor. Seu olhar acaba capturado pelo distinto Sr. Darcy, mas quem 
irá salvar os Bennets? Elizabeth deve se casar por amor ou deve salvar sua família?

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

Tema romance clássico adaptado para hq, orgulho, amor, família
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Nemo

O DIÁRIO DE DANDARA PELO MUNDO
Claudia Lins 

ORGULHO E PRECONCEITO HQ
Jane Austen, Ian Eddington
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Era uma vez um mundo repleto de crianças estranhas, 
bichos em geral e cachorros em particular. Um dia, eles 
se juntaram num lugar especial, onde uma serpente é ca-
paz de brincar com um elefante, uma cabra pode enganar 
uma bruxa, um cachorro surfa e um bebê sorri em várias 
línguas para um menino que acha o máximo se fantasiar 
de bailarina. O Lugar especial é este livro, que se chama 
Quem contou? porque no final de todas as suas 26 di-
vertidas fábulas revela um novo personagem: aquele que 
observou e relatou.

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 contos Inusitados diferenças

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras Tema informativo, pré historia

Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

(QUEM CONTOU?) 
Crianças estranhas, bichos sensíveis e cachorros 
problemáticos
Dilea Frate

A PRÉ-HISTÓRIA PASSO A PASSO
Colette Swinnen
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“Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto dos 
acontecimentos ocorridos entre maio de 1789 e novembro 
de 1799 na França. ESse período marcou para sempre a 
história do país.”  Assim começa esse volume da Coleção 
Passo a Passo, que já conta com temas sobre arqueolo-
gia, Idade Média e pré-história. 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 resistên-
cia da nobreza em perder privilégios e a passagem para a 
democracia.

Muita gente acha que Albert Einstein foi o homem mais 
genial de todos os tempos. É possível: quantos outros fo-
ram capazes de juntar tantas peças do quebra-cabeça do 
Universo? Espaço, tempo, átomos, luz, gravidade, energia 
- ele era mesmo um crânio. Eis uma lista resumida do que 
ele descobriu: como o Universo funciona e como fazê-lo 
parar de desinflar; como viajar no tempo; como contar áto-
mos; como transformar coisas em luz e luz em coisas, e 
como, olhando firme para o céu, mas firme mesmo, é pos-
sível enxergar a própria nuca. Mas como ele conseguiu fa-
zer todas essas descobertas fantásticas? Para saber, é só 
dar uma olhada no seu diário perdido, que está em Albert 
Einstein e seu Universo inflável.Tema revolução francesa para jovens

Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

Tema informativo, pré historia
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

A REVOLUÇÃO FRANCESA PASSO A PASSO
Gérard Dhotel

ALBERT EINSTEIN E SEU UNIVERSO INFLÁVEL
Dr. Mike Goldsmith
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Glória Kok, historiadora e arqueóloga, e Alberto Martins, 
escritor e artista visual, reconstituem neste guia ilustrado 
a história e a cultura das populações originais do país por 
meio de sua produção estética. AInda segundo os auto-
res, que se amparam em vasta bibliografia especializada, 
os principais movimentos migratórios da longa história do 
povoamento do continente americano são a chave para 
explicar as semelhanças e os contrastes entre as visões 
de mundo de povos tão distintos como os Yanomami, os 
Kayapó e os Timbira, ao mesmo tempo unidos pela ances-
tralidade comum e segregados pelo cerco da civilização 
moderna.

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. Traz também 
suas jóias valiosíssimas, que ela teme que sejam alvo de 
ladrões. Coisas estranhas começam a acontecer no cas-
telo. As jóias da Castafiore serão roubadas?Tema informativo, arte, arqueologia

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, Tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

ARTES INDÍGENAS
Alberto Martins e Glória Kok

AS JÓIAS DA CASTAFIORE
Hergé

11

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. Essa era 
a única chance que os três teriam de viver um pouco de 
emoção e — mais que isso — ganhar o protagonismo com 
que sempre sonharam.

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 diretor 
uma fera, e depois criaram acidentalmente um exército 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 deje-
tos por todos os cantos do planeta Terra? É claro que esta 
parece ser mais uma tarefa para o grande Capitão 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

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

CAPITÃO CUECA VOL. 2
Dav. Pilkey
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Através de narrativas fictícias baseadas em dados históri-
cos reais, o escritor Gilles Massardier apresenta enigmas 
- e possíveis soluções para cada um deles - que datam 
desde a Pré-história até a Idade Contemporânea. Alguns 
rendem boas risadas; outros, mais intrigantes, podem cau-
sar arrepios. De um jeito ou de outro, é impossível desgru-
dar das páginas antes de desvendar cada mistério.

São guerreiros corajosos como Leônidas ou Alexandre, 
filósofos perspicazes como Sócrates, cientistas revolucio-
nários como Anaxágoras e Eratóstenes, políticos sábios 
como Péricles e Demóstenes, mulheres corajosas como 
Aspásia - todos grandes personagens de passagens reais 
da Antiguidade clássica. Complementadas por dois mapas 
e um glossário detalhado, que permitirão ao leitor exigente 
refinar seus conhecimentos e tecer laços entre lugares e 
personagens, as histórias traçam um retrato fiel de uma 
das faces da Grécia antiga.

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

Tema contos, história grécia antiga
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

CONTOS E LENDAS DOS GRANDES ENIGMAS DA 
HISTÓRIA
Gilles Massardier

CONTOS E LENDAS DOS HERÓIS DA GRÉCIA 
ANTIGA
Christian Grenier
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São nove contos que abordam essa grande competição 
esportiva a partir de diferentes aspectos. Os contos tratam 
da busca pela superação dos limites físicos; do uso de 
doping; do significado de símbolos como as argolas en-
trelaçadas e a tocha olímpica; da quebra de preconceitos 
propiciada pelo esporte; e principalmente da importância 
de competir, e não apenas vencer.

Depois de acordar um dia dentro do jogo e conhecer o pró-
prio avatar, o Rezende virtual, ele agora mal pode esperar 
pela próxima aventura. Desta vez, porém, ao se ver no 
mundo quadrado que adora, Pedro não reconhece muita 
coisa. Onde está? De quem é aquela mansão mal-assom-
brada que vê à distância? E onde estão seus amigos?  É 
hora de mergulhar em uma nova aventura para salvar o 
mundo que criou. Mais uma vez, Pedro e Rezende preci-
sam se unir, pois um vilão de olhos brilhantes ameaça a 
vida de todos, e apenas o Herói Duplo poderá derrotá-lo.

Tema contos, simbologia, curiosidades
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema teen, videogame, aventura
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

CONTOS E LENDAS DOS JOGOS OLÍMPICOS
Gilles Massardier

DE VOLTA AO JOGO
RezendeEvil
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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.

Um dos mais divertidos de nossos cronistas, numa sele-
ção com textos engraçados, líricos ou francamente debo-
chados. Eis a receita que, até hoje, faz do carioca Sérgio 
Porto (1923-1968) ser reconhecido como um dos mestres 
desse tipo de texto leve que fala do cotidiano de todos 
nós. E sua escrita vai além: a linguagem das ruas, as si-
tuações inusitadas do dia-a-dia, a comédia da vida priva-
da, as transformações dos costumes nas grandes cidades 
brasileiras, as mentiras que contamos para os outros, a 
convivência com os vizinhos. Tudo isso vem recuperado 
numa prosa deliciosa, que demonstra um ouvido apurado 
para capturar a realidade, transformando-a em literatura e 
em diversão.

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

Tema contos, crônicas, memórias
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

ELVIS E SUA PELVIS
Michael Cox

ÉRAMOS MAIS UNIDOS AOS DOMINGOS
Sérgio Porto
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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. Além de treinar os voluntá-
rios, Espártaco se mostrou um excepcional estrategista, 
qualidade que compensava, em grande medida, a falta de 
equipamentos e o número inferior de soldados em compa-
ração ao exército romano.

Hilda adora aventuras, seja acampar numa noite chuvo-
sa ou explorar a paisagem montanhosa nos arredores de 
casa. Durante uma expedição pelas colinas, ela encontra 
uma pedra muito suspeita: de dia, é apenas uma rocha 
engraçada, mas à noite se transforma num troll! Enquanto 
faz um desenho no caderno para registrar sua mais nova 
descoberta, Hilda acaba pegando no sono, e, ao acordar, 
o troll desapareceu. Agora, no caminho de volta para casa, 
Hilda terá de lidar com uma floresta assustadora, um gi-
gante perdido, um homem de madeira misterioso e um 
sino tilintante.

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

Tema quadrinhos, folclore nórdico
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

ESPÁRTACO E SEUS GLORIOSOS GLADIADORES
Toby Brown

HILDA E O TROLL
Luke Pearson
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Mix e Max eram amigos inseparáveis, como só um garoto 
e um gato podem ser. Enquanto Max estava na escola, 
Mix protegia os cereais preferidos de seu dono; enquanto 
Mix passeava pelos telhados da vizinhança, Max enchia o 
pote de comida de seu parceiro - e assim, lado a lado, eles 
cresciam. Quando Max se tornou um jovem cheio de pla-
nos, Mix já estava velho e mal conseguia enxergar. Mas, 
sem poder se aventurar pelos terrenos vizinhos, ele não 
imaginava que conheceria um rato tagarela disposto a lhe 
mostrar com palavras tudo aquilo que seus olhos não viam 
mais - e muito menos que esse rato pudesse virar seu 
companheiro leal e fazê-lo sentir-se feliz mais uma vez. 
Esse era o Mex.

Toda família tem histórias que passam de uma geração 
para outra. Patricia Auerbach sempre gostou muito de sa-
ber sobre a vida de antigamente, e ficava pedindo para os 
avós e pais contarem histórias engraçadas e interessantes 
que aconteceram com eles.  Além de narrar seus diverti-
dos causos familiares e falar sobre os costumes de outra 
época, a autora explica como e quando algumas engenho-
cas que revolucionaram o nosso jeito de viver - como a te-
levisão, a geladeira, o carro, a privada e o telefone - foram 
inventadas. Quem sabe, por exemplo, como eram os sor-
vetes antes da invenção da geladeira? E como as pessoas 
acompanhavam os jogos de futebol sem televisão?

Tema infantil, amizade, aventura
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

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

HISTÓRIA DE MIX MAX E MEX
Luis Sepúlveda

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Patricia Auerbach
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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. Pronto! A partir daí, ela fez das tripas coração 
para cumprir a vontade divina, e alcançou muita coisa. 
Seu fim não é dos mais felizes, mas sua vida, mesmo que 
curta, foi extraordinária.

A história de uma cadela ruiva chamada Kaschtanka, ou 
“castanha”, que se perde de seu dono e erra por calçadas 
desconhecidas, vem acompanhada de mais seis textos de 
Tchékhov - um convite para que o leitor se aproxime do 
universo ficcional de um dos maiores escritores russos de 
todos os tempos.

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

Tema contos, crônicas, memórias
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

JOANA D’ARC E SUAS BATALHAS
Phil Robins

KASCHTANKA E OUTRAS HISTÓRIAS DE TCHÉKHOV
Anton Tchekhov
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O artista italiano Leonardo da Vinci é conhecido no mun-
do inteiro por ter pintado o quadro mais famoso de todos 
os tempos: a Mona Lisa, o incrível retrato de uma mulher 
de sorriso enigmático. Ele era um verdadeiro gênio, um 
homem à frente do seu tempo em matéria de ciência, ma-
temática e engenharia: o Leo imaginou helicópteros, tan-
ques de guerra e submarinos séculos antes que esses in-
ventos se tornassem realidade.

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.

Tema informativo, biografia, curiosidades
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

LEONARDO DA VINCI E SEU SUPERCÉREBRO
Michael Cox

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 1
Ana Punset
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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. 

Esta reunião de contos e crônicas revela o lado ficcionista 
do escritor mineiro, um prosador dotado das mais altas 
qualidades - como o texto fluente, a caracterização preci-
sa dos personagens, a linguagem a um só tempo clássica 
e moderna -, em histórias, fábulas e anedotas cheias de 
graça e humanidade. Um elenco de causos inesquecíveis, 
em que fantasia e realidade se misturam, resultando numa 
leitura leve, instrutiva e deliciosa.

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

Tema crônicas, classico
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 2
Ana Punset

O HOMEM QUE FAZIA CHOVER
Carlos Drummond Andrade
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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.

Conheça a história de um garoto que aparentemente ser-
via 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 tempera-
mento. A verdade é que ele era preguiçoso, nunca apren-
dia nada e vivia distraído. Mas em questão de comporta-
mento, dez. Dona Ilka, a professora, que vivia no seu pé, 
sempre lhe lançando olhares de esguelha, certa de que 
ele não passava de um santinho do pau oco…

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

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

O LIVRO DE JULIETA
Cristina Sánchez-Andrade

O SANTINHO
Luis Fernando Verissimo
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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...

Um canguru boxeador em busca de desafios, um esquimó 
solitário querendo companhia e uma pinguim à procura de 
sua individualidade. Esses são Lucky, Papik e Dolores, os 
três heróis dessa história, que depois de receberem um 
chamado, percorrem o globo atrás de um lendário tesouro.  
Partindo de lugares distantes - a Austrália, a Groenlândia 
e a Patagônia -, eles enfrentam perigos e, juntos, desco-
brem algo que pode mudar o mundo.

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

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

O SORRISO DE ANA
Christine Rohrig 

O TESOURO DO BALACOBACO
Cláudia Maria Vasconcellos
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No fim da rua Chiquinho de Souza, dois ipês (um roxo e 
outro amarelo) tomavam conta do pedaço. Eles tinham até 
nome - Chris e Flora - e ficavam tão perto um do outro que 
mais pareciam uma árvore só, com uma copa gigantesca 
e colorida. E é claro que o pessoal da rua estava sempre 
disputando a sombra deliciosa que eles faziam: era ali que 
a turma dos Lobatos encontrava silêncio para ler aventu-
ras, e onde os Hip-Hop se reuniam para dançar e ouvir 
música  Acontece que, um belo dia, uma empresa decidiu 
instalar um anúncio luminoso bem no lugar dos ipês, fa-
zendo com que os dois grupos tivessem que parar com as 
brigas para se unir contra o fim das árvores.

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. 

Tema teen, tribos urbanas, meio-ambiente
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

OS LOHIP-HOPBATOS 
Em A Guerra Da Rua Dos Siamipês
Flavio De Souza 

TINTIM E A ALFA-ARTE
Hergé
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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?

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.

Tema quadrinhos, tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

TINTIM E OS PÍCAROS
Hergé

TINTIM NA AMÉRICA
Hergé
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Tintim e Milu vão ao antigo Congo Belga, na África, fazer 
uma série de reportagens e documentários. A viagem co-
meça com maus presságios, e logo ao cruzar o oceano 
nossos heróis enfrentarão os primeiros perigos. FAmosos 
no continente, Tintim e Milu vão se ver às voltas não só 
com as feras - leões, elefantes, rinocerontes, leopardos, 
cobras gigantes -, mas com um perigoso bandido que ten-
tará se livrar deles de todas as maneiras.

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.

Tema quadrinhos, tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema quadrinhos, tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

TINTIM NO CONGO
Hergé

TINTIM NO PAÍS DOS SOVIETES
Hergé

25

Tutancâmon é o mais famoso dos faraós porque estava 
no centro da maior descoberta arqueológica de todos os 
tempos. Neste livro, você vai conhecer toda a história des-
sa descoberta incrível, assim como a história de vida de 
Tutancâmon e da vida no Egito Antigo, por meio de textos 
engraçados e tiras de histórias em quadrinhos.

Todo mundo já ouviu falar de William Shakespeare. Con-
siderado um dos maiores escritores de todos os tempos, 
Shakespeare - Will, para os íntimos - é autor de textos 
célebres como Romeu e Julieta, Sonho de uma noite de 
verão e Hamlet. Essas peças estão entre as mais encena-
das no mundo, e Will faz um tremendo sucesso em todos 
os países que passa.

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

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

TUTANCÂMON E SUA TUMBA CHEIA DE TESOUROS
Michael Cox

WILLIAM SHAKESPEARE E SEUS ATOS 
DRAMÁTICOS
Andrew Donkin
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Durante três anos, Watson acreditou que Sherlock Holmes 
estivesse morto e, para manter a memória de Holmes, pro-
curou ajudar a polícia a resolver casos. Mas ele não tinha 
o talento do conhecido detetive. O estranho assassinato 
de um aristocrata deixou Watson perplexo. Mal sabia ele 
que contaria com a ajuda do amigo, que reapareceu, para 
resolver o caso.

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.

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

Tema adaptação, clássico Ilustrado
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

A CASA VAZIA
Arthur Conan Doyle

A ILÍADA E A GUERRA DE TRÓIA
Silvana Salerno
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O mitológico herói grego merecia ter sua história narra-
da com primor literário. É o que Silvana Salerno faz nes-
te texto inédito. A saga de Hércules revela o herói e sua 
trajetória completa, muito além dos Doze Trabalhos! Vitó-
rias e dramas em dezenas de feitos notórios desde seu 
nascimento, suas façanhas em busca de honra, justiça e 
redenção, até a surpreendente ocasião de sua morte. As 
ilustrações de Rogério Borges instigam à leitura e expres-
sam a intensidade dessa fantástica jornada.

Uma aposta entre elegantes cavalheiros da Inglaterra do 
século XIX tira Phileas Fogg da tranqüilidade do cotidiano 
Londrino. Fogg ousou dizer que a Terra não é tão grande 
quanto parece e que é possível dar a volta ao mundo em 
oitenta dias - já que o progresso trouxe meios de transpor-
te como trens e navios, tornando curta a distância entre 
países. Uma vez aceito o desafio, Fogg tem apenas oiten-
ta dias para percorrer o mundo e ganhar vinte mil libras.

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

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

A SAGA DE HÉRCULES
Silvana Salerno

A VOLTA AO MUNDO EM OITENTA DIAS
Julio Verne, Fernando Nuno
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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?

Tom Sawyer é um jovem aventureiro com um dom especial 
para se meter em encrencas. Ele vive com sua Tia Polly, 
mata aula na escola, anda por aí com Huck Finn e engana 
seus amigos para obter o que eles têm de valorUma noite, 
enquanto Tom e Huck Finn estão em um cemitério, tes-
temunham algo que não deveriam. Aterrorizados, ele fo-
gem do lugar e, num juramento de sangue, concordam em 
nunca revelar tal segredo a ninguém. Depois disso, Tom 
e Huck desfrutam uma série de aventuras emocionantes, 
perseguidos constantemente por homens perigosos.

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

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Lewis Carrol

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Mark Twain
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O inspetor Hopkins solicita a ajuda de Sherlock Holmes 
para mais um caso. Um caso fácil, onde não restam dú-
vidas. Mas será que Lady Brackenstall e Theresa Wright 
realmente revelaram tudo o que sabem? Cabe agora a 
Sherlock Holmes e ao doutor Watson aprenderem que 
nem tudo é tão simples como parece ser.

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.

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

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

ASSASSINATO EM ABBEY GRANGE
Arthur Conan Doyle

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 1
Mary Pope Osborne



30

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.

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
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 2
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 3
Mary Pope Osborne
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omens 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, após abrir um livro, participam de uma 
aventura encarando ninjas no Japão antigo.

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 5
Mary Pope Osborne
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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.

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

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 6
Mary Pope Osborne

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 7
Mary Pope Osborne
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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 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.

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 9
Mary Pope Osborne
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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 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

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 10
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 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!

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 13
Mary Pope Osborne
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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?

’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

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 14
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?

Dom Quixote é um herói às avessas - apesar de ter uma 
alma boa e nobre, seu idealismo beira a loucura. Leitor 
alucinado dos livros de cavalaria, ele, de uma hora para 
outra, decide fazer justiça com a velha lança de seu bisa-
vô. A partir daí, todos os acontecimentos em que se en-
volve têm um lado real e outro imaginário - ele confunde 
moinhos com gigantes, monges com feiticeiros diabólicos, 
rebanhos de carneiros com exércitos inimigos.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema clássico adaptado
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 16
Mary Pope Osborne

DOM QUIXOTE
Miguel de Cervantes
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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.

Autores como Guy de Maupassant, Esopo, Bram Stoker, 
Richard Middleton e Isaac E. Babel conduzem esta obra. 
Quadrinistas brasileiros procuram dar à literatura universal 
um tom considetado moderno e dinâmico. ‘Domínio Públi-
co 2’ procura comprovar a moderinidade e originalidade 
das obras clássicas, compondo um panorama contempo-
râneo da produção de quadrinhos do Brasil.

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

DOMÍNIO PÚBLICO: Literatura em quadrinhos I
Vários autores

DOMÍNIO PÚBLICO: Literatura em quadrinhos II
Vários autores
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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.

Todas as tardes, das duas às seis, assistir ao programa 
TV Diversão era obrigatório para aquela turma de alunos 
do Colégio Sócrates Silva. Até o dia em que todos os apa-
relhos de TV passaram a ficar fora do ar durante o horário 
da atração. Esse é o ponto de partida para uma reflexão 
séria e divertida sobre o papel que a programação televisi-
va tem na vida de crianças, adolescentes e adultos.

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

Tema valores, comunicação, consumo
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

DRÁCULA
Bram Stoker

FORA DO AR
Maristel Alves
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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.

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.

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

HAMLET
William Shakespeare
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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.

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

JOANA D’ARC
Mark Twain

MACBETH
William Shakespeare
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Hilda é uma garota esperta e aventureira que consegue 
fazer amizade com as mais diversas criaturas — de trolls 
ameaçadores a enigmáticos homens de madeira. Mas ela 
não está tendo a mesma sorte com um exército de elfos 
minúsculos e invisíveis que mora em volta de sua casa… 
Hilda fará de tudo para defender seu lar e evitar uma mu-
dança para a cidade grande. 

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.

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

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

HILDA E O GIGANTE
Luke Pearson

O AMIGO ECO
Tiago de Melo Andrade
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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.

Quando o Sr. McFarlane é acusado de homicídio, tem 
certeza de que apenas Sherlock Holmes poderá provar 
sua inocência. Ele conta sua versão dos fatos a Holmes, 
Watson e ao inspetor Lestrade, e explica sua relação com 
o construtor de Norwood, esperando assim limpar seu 
nome. Será que Holmes consegue provar a inocência do 
jovem advogado?

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

O CÃO DOS BASKERVILLES
Arthur Conan Doyle

O CONSTRUTOR DE NORWOOD
Arthur Conan Doyle
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No final do século XIX, o Dr Henry Jekyll, um homem virtu-
oso, 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 secreto e 
desenvolver uma fórmula que separa o bem e o mal que 
vivem dentro de todo ser humano, ele acaba obtendo su-
cesso - mas só em parte.

A vida de Oliver Twist tem sido dura e deseperadora. Com 
a morte de sua mãe durante seu nascimento, e sem ne-
nhuma ideia de quem possa ser o seu pai, Oliver passou 
seus nove primeiros anos de vida lutando para sobreviver 
em um mundo hostil para órfãos como ele.

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

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

O MÉDICO E O MONSTRO
R. L. Stevenson

OLIVER TWIST
Charlen Dickens
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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, Bio-
logia, Antropologia e falam fluentemente várias línguas. 
Têm inteligência e conhecimento como poucos. Eles co-
mandarão a viagem sem volta ao planeta Épsilon Eridani 
H, numa velocidade bem próxima à da luz.

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

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

Tema informativo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

OPERAÇÃO BURACO DE MINHOCA
Laura Bergallo

OS DEUSES E SEUS ENIGMAS
Maria Augusta Randon
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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. Em Paris, D´Artag-
nan se torna amigo de Athos, Porthos e Aramis, os Três 
Mosqueteiros, e também se apaixona pela bela Constance 
Bonancieux, empregada da Rainha Ana. Mas ele nem faz 
ideia de que em breve a Rainha estará em apuros com seu 
marido, o Rei Luís XIII, por causa de seu amante secreto.

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

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

OS TRÊS MOSQUETEIROS
Alexandre Dumas

POR QUE...NÃO POSSO TER O QUE QUERO?
Alina Perlman
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Acompanhe 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.

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.

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

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

RAPTADO
Robert Louis Stevenson

ROBINSON CRUSOE
Daniel Defoe, Fernando Nuno
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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.

A conta-gotas, pacientemente, com persistência foi desse 
modo que Olívia conheceu sua mãe. Ela tinha nove meses 
quando Laura fugiu de casa, deixando-a com o pai e a 
avó. Na família não se falava da figura materna, não havia 
uma fotografia, nenhum registro do passado, nada. Para 
desvendar esse segredo, Olívia teve de se virar, recolhen-
do vestígios nos lugares mais improváveis- nos cochichos 
da avó, na ruga do pai, no espelho do quarto, na antiga 
cadeira de balanço, na samambaia da varanda...Tema viagens, aventuras, culturas diferentes, clássicos ilustrados

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

Tema abandono, identidade
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

VIAGENS DE GULLIVER
Jonathan Swift, Fernando Nuno

A CONTA GOTAS
Ana Carolina Carvalho
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Sem pretender esgotar o inesgotável, este ABC introduz 
aspectos essenciais do modo de vida indígena que, em 
conjunto, dão uma ideia da diversidade étnica, que vale a 
pena conhecer e é preciso preservar.

Por mais que tente, Pedro não consegue pescar histórias 
no rio. E essa é uma prática comum em sua cidade: dos 
pescadores que as pescam e as negociam, aos moradores 
de variadas idades que as recolhem das águas e depois 
as trocam, as presenteiam, as colecionam, bordam-nas 
linha por linha… Inconformado com o fato de não conse-
guir pescá-las, o jovem empreenderá uma busca sobre o 
segredo dessa arte de pesca, cuja resposta está guardada 
nas águas do rio.

Tema informativo, cultura indigena
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

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

ABC DOS POVOS INDIGENAS NO BRASIL
Marina Kahn

HISTÓRIAS GUARDADAS PELO RIO
Lucia Hiratsuka
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Tudo na vida do pequeno Paulo é um tanto peculiar. Ele 
vai a um ateliê de costura para crescer, faz amizade com 
o passageiro invisível de um trem, ocupa o lugar de um 
homenzinho de semáforo, faz um chá de letras e tenta 
comprar um talento numa barraca de rua. Essas e outras 
situações, que beiram o absurdo e o nonsense, podem ser 
vistas nesta seleção de contos divertidos com um prota-
gonista muito simpático que ama livros mais do que tudo.

Esta obra está dividida em seis partes que apresentam da 
infância à morte de Nasrudin - um seguidor do sufismo - 
através de histórias de cunho anedótico, moral e filosófico.

Tema contos, humor 
Faixa etária a partir de 8 anos
Editora SM

Tema humor jocoso, enigmas, quebra de padrões e preconceitos
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

O PEQUENO PAULO
Martin Baltscheit

O TURBANTE DA SABEDORIA E OUTRAS HISTORIAS 
DE NASRUDIN
Illan Brenman
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Com base nas lembranças do avô, especialmente de suas 
histórias e expressões de entonação ítalo-paulistana, 
Mauricio Negro recria antigas fábulas populares italianas 
e reconta anedotas, cujo forte das protagonistas não são, 
nem de longe, as virtudes morais. Aparentemente cândi-
das, ingênuas ou simpáticas, no fundo escondem um tanto 
de mesquinharia, interesse ou maldade. Divertidas histó-
rias ilustradas, recontadas com muito sotaque e gesticu-
lação.

Em seu tratado conhecido como Poética, Aristóteles es-
creve: “Um homem encontra-se no estrangeiro há muitos 
anos; está sozinho e o deus Posêidon o mantém sob vi-
gilância hostil. Em casa, os pretendentes à mão de sua 
mulher estão esgotando seus recursos e conspirando para 
matar seu filho. Então, após enfrentar tempestades e so-
frer um naufrágio, ele volta para casa, dá-se a conhecer 
e ataca os pretendentes: ele sobrevive e os pretendentes 
são exterminados”.

Tema humor, imigração italiana, fábulas, anedotas
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

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

POR FORA BELA VIOLA
Maurício Negro

A ODISSEIA
Homero
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Os quatro contos desse livro combinam mistério e aven-
tura: uma feiticeira desperta para o amor; um monstro 
sente-se atraído pela sirene de um farol; dois jovens têm 
obsessão por cenas sangrentas; e uma comunidade negra 
que vive em Marte recebe a visita de um terráqueo branco. 
Uma seleção envolvente do trabalho de um dos maiores 
nomes da ficção científica contemporânea

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.

Tema contos, mistério, aventura
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema contos de fadas, virtudes e defeitos, amor verdadeiro
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

BRUXA DE ABRIL E OUTROS CONTOS
Ray Bradbury , Marcelo Pen

ERA MAIS UMA VEZ OUTRA VEZ
Glaucia Lewicki, Gonzalo Carcamo
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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...

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 África Ocidental, tradição oral, história, cultura
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

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

HISTÓRIAS DE ANANSE
Adwoa Badoe, Baba Wagué Diakité, Marcelo Pen

MEU CORAÇÃO E TUA CASA
Frederico Garcia Lorca
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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...

Um humilde comerciante de tecidos vive como pode, ali-
mentando-se de pão e eventualmente dos frutos que sua 
figueira dá no verão. Mas um dia, em pleno inverno, de-
para 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 dia-
riamente um figo ao poderoso faraó, em vez de comêlos. 
Segundo sua predição, se assim o fizer, no décimo dia a 
vida do comerciante se transformará por completo. O po-
bre homem, faminto e resignado, resolve então acatar os 
desígnios divinos, sem imaginar o tanto de inveja e cobiça 
alheias que terá de enfrentar nesse processo.

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

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

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

O FARAÓ E O HOMEM DOS FIGOS
Illan Brenman
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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.

Simplício é um jovem rapaz com problemas de visão e, 
por isso, dependente de sua família. Criado pela tia Do-
mingas, Simplício tem como companhia apenas seu irmão 
mais velho, Américo, e sua prima, Anica. Certo dia, ele en-
contra um misterioso homem que lhe promete a cura para 
sua cegueira, uma luneta mágica. Com este poderoso ar-
tefato, o garoto irá enxergar muito além das aparências 
- ele poderá observar a verdadeira essência das pessoas 
o lado bom e ruim de cada uma delas. Nessa aventura, o 
herói terá de lidar com duas forças antagônicas - o bem e 
o mal - para chegar à visão do bom senso.

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

Tema quadrinho, ética, filosofia
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

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

A LUNETA MÁGICA
Joaquim Manuel de Macedo
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Otero realizou uma exaustiva pesquisa sobre as origens 
das diferentes denominações dos países, regiões e ilhas 
do mundo. Além disso, conseguiu ir um pouco mais além 
ao acrescentar, em alguns casos, a origem etimológica de 
alguns nomes históricos. Otero explica também o signifi-
cado dos nomes de cidades importantes da Antiguidade, 
inclusive como eram conhecidos os países em outros tem-
pos.

A adolescência é uma fase de mudanças. E toda mudança 
gera algum grau de medo e de angústia. Problemas com 
a auto-estima podem levar você a procurar as drogas e as 
bebidas. Será que a vida já não é suficientemente rica em 
emoções? Numa conversa bastante franca, sem discurso 
moralista ou slogans simplistas, o doutor Jairo Bouer es-
clarece quais são os riscos do consumo de álcool, cigarro 
e drogas.

Tema informativo, etimologia, cultura mundial
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema informativo, drogas, saúde
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

A ORIGEM DOS NOMES DOS PAÍSES
Edgar Otero

ÁLCOOL, CIGARRO E DROGAS
Jairo Bouer

57

A bióloga Rachel Azzari convida o leitor a embarcar num 
submarino e dar um passeio, visitando todas as camadas 
do fundo do mar e descobrir as mais variadas espécies de 
animais.  Você sabia que nos oceanos o mar é dividido em 
quatro partes - superfície, meio da coluna d’água, fundo do 
mar e zona abissal? Que a orca na verdade não é uma ba-
leia, e sim uma espécie de golfinho? Que os pinguins tem 
seu corpo revestido de penas? Que a arraia-torpedo pode 
dar choques que chegam a 220 volts? Que o camarão tem 
o coração na cabeça?

Em Conde Drácula e outros vampiros você encontrará oito 
contos, de quatro autores, em que seres sobrenaturais de-
sempenham o papel principal. A clássica história de Drá-
cula é recontada e colocada ao lado de outras narrativas 
de terror e suspense, que foram especialmente criadas 
para essa coletânea. Nos contos que você lerá neste livro, 
os vampiros se revelam de diferentes formas, possuem as 
mais variadas origens, mas, em comum, têm a capacidade 
de nos aterrorizar e de nos fazer pensar sobre o que é ou 
não realidade. Hora do Medo é uma coleção que apre-
senta contos de terror e suspense criados por escritores 
contemporâneos.Tema informativo, animais, fundo do mar

Faixa etária livre
Editora Panda Books Tema clássico, terror, recontos

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

ALMANAQUE DO FUNDO DO MAR
Rachel Azzari 

CONDE DRÁCULA E OUTROS VAMPIROS
Vários autores
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Quem roubou o famoso quadro Mona Lisa da mansão dos 
Fortunis? Acompanhe o desfecho desse caso nesta HQ e 
conheça as técnicas de investigação policial.

Um dos grandes mistérios da humanidade é se há vida 
após a morte. Se sim, como ela acontece? Cada religião 
tenta explicar à sua maneira, mas será que uma alma 
pode voltar a conviver conosco na Terra? Em Frankens-
tein e outros mortos-vivos, Ivan Jaf, Manuel Filho, Rosana 
Rios e Shirley Souza mostram histórias assustadoras so-
bre seres que retornam à vida

Tema hq, investigação policial, aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema clássico, terror, recontos
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

DETETIVE INTRINCULIS E O ROUBO DA MONA LISA
Amaicha Depino e Carla Baredes

FRANKENSTEIN E OUTROS MORTOS-VIVOS
Vários autores
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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. São lendas e fábulas de vários países da África que 
retratam a cultura e a sabedoria desse povo.

Tradicionais da cultura africana, as histórias-dilema são 
narrativas que propõem uma pergunta para a qual podem 
haver várias respostas baseadas em diferentes pontos de 
vista. Neste livro, as autoras selecionaram 15 contos em 
que uma difícil decisão ou escolha precisa ser tomada. O 
que você faria em cada uma delas?

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

Tema contos, cultura africana
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

O AMULETO PERDIDO E OUTRAS HISTÓRIAS 
AFRICANAS
Magdalene Sacraine

O FILHO DO CAÇADOR E OUTRA HIST´ORIAS-
DILEMAS DA ÁFRICA
Andi Rubinstein e Madalena Monteiro
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Ambrose é um garoto de 12 anos, sem amigos e à procura 
de um lugar para chamar de lar. Com as constantes mu-
danças de endereço por causa do emprego de sua mãe, 
nunca consegue se ambientar e sempre é vítima dos va-
lentões. Na nova casa, ele conhece Cosmo, um rapaz de 
25 anos que acabou de sair da cadeia. Apaixonado por pa-
lavras, Ambrose convence Cosmo a frequentar um clube 
de Scrabble próximo ao bairro onde moram. A partir daí, 
os dois vivem inúmeras aventuras. Apesar das diferenças, 
Ambrose e Cosmo vão encontrar um no outro a chance de 
um recomeço e o significado da verdadeira amizade.

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. 

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

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

O GAROTO SCRABBLE
Susin Nielsen

CARTAS EXTRAORDINÁRIAS
Shaun Usher
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O Guia dos Curiosinhos - Super-heróis’ procura ensinar 
aos leitores como criar um personagem (incluindo o grito 
de guerra), que disfarce usar, como guardar a identidade 
secreta, entre outras curiosidades.

Neste livro da série O Guia dos Curiosos, você vai cur-
tir milhares de curiosidades sobre futebol, basquete, vô-
lei, automobilismo, natação – e também de esportes dos 
quais talvez nunca tenha ouvido falar. Ou será que você é 
um dos adeptos de punhobol no Brasil? O livro apresenta 
ainda um novo projeto gráfico, uma capa mais moderna e 
ilustrações inéditas.

Tema informativo, curiosidades, super herois
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

Tema informativo, curiosidades, esportes
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

O GUIA DOS CURIOSINHOS. SUPER-HERÓIS
Marcelo Duarte

O GUIA DOS CURIOSOS. ESPORTES
Marcelo Duarte
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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.

Aprenda a desenhar um pavão usando os pés, a construir 
um restaurante de passarinho com materiais recicláveis, a 
fazer super-heróis com palito de sorvete, a criar um mapa 
do tesouro personalizado e muito mais.

Tema informativo, história, inventos e inventores
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

Tema criatividade, artes
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

O GUIA DOS CURIOSOS. INVENÇÕES
Marcelo Duarte

O LIVRO DE FAZER IDEIAS
Daniel Warren
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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.Só que Antonio, Alyssa, Zilda, Alê e o re-
cém-chegado Charles não poderiam imaginar que a figuri-
nha dourada iria envolvê-los num misterioso caso.

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.

Tema futebol, mistério
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Panda Books

Tema hino nacional, cidadania
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

O MISTÉRIO DA FIGURINHA DOURADA
Marcelo Duarte

OUVIRAM DO IPIRANGA - A história do Hino Nacional 
Brasileiro
Marcelo Duarte
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Neste livro, você vai saber como esse negócio começou 
e por que os piratas se transformaram nos personagens 
mais curiosos da história. Vai conhecer a diferença entre 
corsário, pirata, viking, filibusteiro e bucaneiro, as funções 
de cada tripulante de um navio pirata e como era o dia-a-
-dia dessa turma.

Como o Universo foi criado? Qual o primeiro ser humano 
a habitar o planeta Terra? Quando a vida começou? Se-
gundo o povo maori, da Nova Zelândia, o deus-céu e a 
deusa-terra tiveram que se separar para que o Sol e a Lua 
surgissem. Na China, conta-se que Pan-Ku, o gigante an-
cestral, dormia dentro de um ovo, cuja casca deu origem 
ao céu e à terra. Já os indígenas kaxuyana acreditam que 
os homens foram feitos do tronco das árvores por Purã, 
um belo rapaz criado da terra por ele mesmo.

Tema informativo, curiosidades, história, pirataria
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema mitologia universal, cultura mundial
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

PIRATAS - Os personagens mais terríveis da história
Fátima Mesquita

QUANDO TUDO COMEÇOU - mitos da criação 
universal
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.

Preconceito, discriminação, racismo, estereótipo, bullying, 
homofobia. Você já ouviu essas palavras? E respeito, di-
reito, cidadania, igualdade, diversidade, paz? Sabia que 
essas palavras estão diretamente ligadas aos Direitos Hu-
manos?

Tema adolescência, relacionamento familiar
Faixa etária a pattir de 12 anos
Editora Panda Books

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

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

TEM LUGAR AÍ PRA MIM?
Fátima Mesquita
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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 obriga-
da a fugir da cidade arruinada e enfrentar uma paisagem 
coberta de neve e repleta de perigos. Ao mesmo tempo, 
precisam evitar a todo custo as tropas russas, que cercam 
a cidade e estão cada vez mais perto. A jornada já seria 
suficientemente árdua, se eles não tivessem um elefante 
para cuidar...

A história de um juiz de instrução bem posicionado social-
mente que fica doente de uma hora para outra. Ao se con-
frontar com a morte, Ivan Ilitch começa a perceber o vazio 
de uma vida baseada em aparências. Sua percepção se 
amplia à medida que observa a reação à doença da fa-
mília e dos colegas de trabalho, para quem ele havia se 
tornado um estorvo a ser evitado.

Tema 2ª Guerra Mundial, amizade,
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema quadrinhos, clássicos recontados, vida e morte
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

UM ELEFANTE EM MEU JARDIM
Michael Morpurgo

A MORTE DE IVAN ILITCH EM QUADRINHOS
Liev Tolstoi, Caeto
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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
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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. O roteiro construído por Susana Ventura com base 
em textos históricos (cartas, obituários dos jornais de épo-
ca) recebeu a leitura visual vertiginosa e genial de Guaz-
zelli, em sua segunda incursão pela obra pessoana.

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.

Tema quadrinhos, biografia
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema quadrinhos, classicos recontados, terror
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

EU, FERNANDO PESSOA EM QUADRINHOS
Susana Ventura

FRANKENSTEIN EM QUADRINHOS
Mary Shelley, Taisa Borges
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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.

A saga imaginada por Mário de Andrade sobre um perso-
nagem singular, a quem falta caráter, mas sobra carisma 
- e preguiça. Macunaíma nasce índio, se transforma em 
um belo e loiro príncipe, encontra seres fantásticos da Flo-
resta Amazônica, enfrenta armadilhas e perigos e viaja à 
cidade grande com seus irmãos em busca de mais confu-
sões e enrascadas.

Tema quadrinhos, clássicos recontados, cultura indígena, honra
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema quadrinhos, clássicos recontados, carisma, ética
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

I-JUCA PIRAMA EM QUADRINHOS
Gonçalves Dias, Silvino

MACUNAÍMA EM QUADRINHOS
Mario de Andrade, Angelo Abu, Dan-X
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Este livro é a versão em quadrinhos do poema ‘O Corvo’, 
de Edgar Allan Poe, com tradução de Machado de Assis.

Conheça a história de um boneco que tem apenas uma 
perna e que se apaixona por uma bailarina que também é 
uma boneca.

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

Tema conto de fadas,clássico, romance
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

O CORVO EM QUADRINHOS
Edgar Allan Poe, Machado de Assis

O PERSEVERANTE SOLDADINHO DE CHUMBO
Hans Christian Andersen
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Este livro traz a interpretação da escritora e educadora 
Alaíde Lisboa para seis episódios extraídos da Odisseia, 
em que Homero narra em versos as aventuras de Ulisses 
(Odisseu, na obra grega), o herói que partiu para a guerra 
e escapou inúmeras vezes da morte graças à sua astúcia.

Este livro levou anos amadurecendo. Nasceu de dois 
projetos distintos. Um era o sonho de fazer uma história 
ilustrada com pinturas de Portinari. Outro era a idéia de 
trabalhar com desenhos infantis e explorar as diferenças 
entre expressão pessoal e criação artística. ‘Portinholas’ 
visa festejar o centenário de Portinari, um dos mais consa-
grados pintores brasileiros.Tema mitologia grega, clássicos recontados, aventura

Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema arte, literatura
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Mercuryo Jovem

ULISSES
Homero, Alaíde Lisboa

PORTINHOLAS
Ana Maria Machado
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Este livro é um convite para conhecermos a capital do 
Pará, com sua história envolvente e sua paisagem repleta 
de belezas naturais. Localizada ao norte do Brasil, em ple-
na região amazônica, Belém é conhecida como “Cidade 
das Mangueiras”. É porque possui mesmo muitas man-
gueiras. São mangas fresquinhas e suculentas que matam 
a fome de muita gente. Para suavizar o calor, costuma ter 
chuva todos os dias. As ilustrações coloridas e bem-humo-
radas acrescentam à obra um acabamento perfeito, tor-
nando a sua leitura imprescindível antes, durante e depois 
da chuva.

Belo Horizonte antigamente era um arraial chamado Cur-
ral del Rei e foi batizado com aquele nome depois da che-
gada de um bandeirante chamado João Leite da Silva Or-
tiz que procurava ouro. O que encontrou foi um povoado 
pequeno, pacato e cercado de belas paisagens. Uma his-
tória surpreendente sobre uma das capitais mais atuantes 
na história e na cultura brasileira.

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

BELÉM CIDADE DAS MANGUEIRAS
Darcy e Italo Flexa di Paolo

BELO HORIZONTE DE ARRAIAL A CAPITAL
Sérgio Augusta D. de Souza
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Estabelecida entre o rio e o mar, a cidade “onde o sol nas-
ce primeiro”, como se tornou conhecida por ficar no extre-
mo leste da América do Sul, já teve vários nomes: Nossa 
Senhora das Neves, Felipeia de Nossa Senhora das Ne-
ves, Frederica, Parayba. Mas em setembro de 1930 pas-
sou a se chamar João Pessoa.

Quem nunca se emocionou com o encontro de Branca de 
Neve e o Príncipe Encantado? Quem nunca se revoltou 
com as irmãs invejosas da Cinderela? Quem nunca se ad-
mirou com o honesto rei que obriga a filha a cumprir com 
a palavra dada a um pobre sapo? E João e Maria? Como 
não se compadecer dos irmãozinhos que sofrem horrores 
nas mãos da madrasta e da bruxa má? 

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

JOÃO PESSOA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO
José Octáveio de A. Mello 

MARAVILHOSOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM
Albissú Nelson
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Com reverência, um narrador se apresenta ao leitor anun-
ciando que conduzirá a narrativa com humor e respeito. 
O conto é orientado pelo fio condutor do roteiro original 
alemão e enriquecido pelo estilo do adaptador com pita-
das de graça, leveza na linguagem e criativa abordagem. 
O espelho mágico, por exemplo, ganha um protagonismo 
que rivaliza com o da maldosa madrasta. As belíssimas 
ilustrações também trazem um frescor ao clássico conto, 
acompanhando o refinado humor do texto.

A vida de estudante não é nada fácil, ainda mais quando 
buscamos atingir altos índices de popularidade. No mun-
do teen vale tudo, até mesmo escrever um blog com os 
melhores (ou piores) “bafos” da escola. AFinal, quem não 
gosta de uma fofoca, não é mesmo?

Tema realidade e fantasia, amizade, superação de obstáculos
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Pulo do gato

Tema relação familiar, personagem blogueira, boato
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R 

BRANCA DE NEVE
Jacob e Wilhelm Grimm

ABAFA! FOFOCAS BLOGASTICAS DE SOFIA
Rose Cooper
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Sofia Becker está de volta! A Blogueira Blogástica vai pas-
sar as férias no Acampamento Krakatow e para não per-
der nenhum buchicho, ela levará seu caderno supersecre-
to pré-blog para anotar todos os acontecimentos. É Claro 
que sua BFF, Nona também está nesta aventura.

Um livro interativo, onde as crianças e adultos podem 
combinar as peças de diferentes maneiras e criar suas 
próprias histórias.

Tema relação familiar, personagem blogueira, boato
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R 

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

ABAFA! FOFOCAS DO ACAMPAMENTO
Rose Cooper

CAIXA DE CONTOS
Vários
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Greg e seus amigos estão de volta com um novo Box na 
praça. Os Bananas agora têm mais um artigo para a sua 
coleção: a primeira fase da série Diário de um Banana em 
10 exemplares.

O perigo ronda as muralhas da pequena Mont Petit Pierre. 
Ali 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

Tema quadrinhos, infantojuvenil, aventura
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora V&R

Tema hqS, infantil
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora V&R

DIÁRIO DE UM BANANA, BOX
Jeff Kinney

GIGANTES, CUIDADO!
Rafael Rosado
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Em um pequeno e tranquilo porto, um velho pescador des-
cansa. Um turista – curioso e inquieto – se aproxima e ini-
cia uma conversa... Tudo separa esses dois homens apa-
rentemente tão estranhos um ao outro, mas uma questão 
essencial irá os unir...

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 ganância, existência
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R

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

LIÇÃO DE PESCA
Emile Bravo

MARIA ANTONIETA E O GNOMO
Índigo
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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.

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.

Tema hqs, infantil (brincadeiras em dias de chuva)
Faixa etária de 06 a 14 anos
Editora V&R

Tema hq, Calvin& Haroldo,
Faixa etária livre
Editora Conrad

OS SÁBADOS SÃO COMO UM GRANDE BALÃO 
VERMELHO
Liniers

CALVIN & HAROLDO
Bill Watterson
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Embora tenha um armário cheio delas, o jornalista Marce-
lo Duarte não se considera um colecionador de camisas 
de futebol - e sim, um colecionador de camisas carregadas 
de histórias. Em 100 camisas que contam as histórias de 
todas as Copas, ele escolheu os casos mais emocionan-
tes, heroicos e curiosos para traçar uma linha do tempo 
que leva escudo no peito e números nas costas.

Recriando o universo de cada temática proposta, seja en-
tre bailes e princesas ou em uma cidade na Idade da Pe-
dra, a coleção traz uma incrível brincadeira para todas as 
idades. PRocurando e encontrando a criança se diverte e 
ainda faz um treino de concentração e tanto.

Tema futebol, história do esporte, história das copas
Faixa etária a pattir de  08 anos
Editora Panda Books

Tema livro interativo
Faixa etária livre
Editora Girassol

100 CAMISAS QUE CONTAM AS HISTÓRIAS DE 
TODAS AS COPAS
Marcelo Duarte

O MUNDO DOS DINOSSAUROS - Volume 1. Coleção 
1001 Coisas Para Procurar e Encontrar
Monica Fleisher
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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. 
Descubra os animais mais ferozes, os mais estranhos, os 
que não notamos normalmente... Todas as coisas que 
você deveria saber sobre os animais em um único livro!

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. To-
das as coisas que você deveria saber sobre este famoso 
esporte em um único livro!

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

Tema futebol
Faixa etária livre
Editora Ciranda Cultural

101 COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE 
ANIMAIS
Susaeta Susaeta 

101 COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE 
FUTEBOL
Niko Domínguez 
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Na democracia, somos livres para fazer o que quisermos 
- mas, para que ninguém acabe injustiçado, precisamos 
antes conhecer as regras do jogo.

Um príncipe amaldiçoado se isola em seu castelo. Poucos 
o viram, mas aqueles que conseguiram tal proeza afirmam 
que seus pelos são exagerados e suas garras são afia-
das - como as de uma fera! No entanto, o que levou esse 
príncipe, que já foi encantador e amado por seu povo, a 
se tornar um monstro tão retraído e amargo? Será que ele 
conseguirá encontrar o amor verdadeiro e pôr um fim à 
maldição que lhe foi lançada?

Tema democracia, politica
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Editora Boitata

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

A DEMOCRACIA PODE SER ASSIM
Equipo Plantel

A FERA EM MIM, A HISTÓRIA DO PRÍNCIPE DA BELA
Serena Valentino
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O autor faz o relato da vida triste e sem perspectiva da 
alagoana, pontuada com as informações do ‘Você sabia?’ 
da rádio Relógio, sinistro metrônomo a comandar o ritmo 
de seus últimos dias de vida. Para a cartomante Carlota, a 
quem Macabéa procura em busca de um sopro de espe-
rança, esses dias derradeiros deveriam ser coroados com 
o casamento com um estrangeiro rico. Mas, ironicamente, 
Macabéa termina sob as rodas de um automóvel de luxo 
Mercedes-Benz.

Chapeuzinho Vermelho leva em uma cesta muitas coisas 
gostosas para a vovó.Enquanto caminha pela floresta, 
surge um lobo em sua frente. Mas esse lobo é, digamos... 
um pouco diferente.Será que você já leu essa história an-
tes? Eu acho que não...

Tema clássico, identidade, busca de significado
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Rocco

Tema humor, reconto
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

A HORA DA ESTRELA
Clarice Lispector

A OUTRA HISTÓRIA DA CHAPEUZINHO VERMELHO
Jean-Claude R. Alphen
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Desta vez, em “O Japão dos Brasileiros”quem comanda 
as aventuras é Sugiro, o menino da Turma do Menino Ma-
luquinho descendente de japoneses, o melhor aluno entre 
eles, que sabe tudo de matemática, gramática, informáti-
ca, internet e games.

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 quadrinhos, cultura japonesa, imigração
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Globo Livros

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

ALMANAQUE MALUQUINHO - O Japão dos 
Brasileiros
Ziraldo

ARTE INDÍGENA
Hildegard Feist
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Neste livro, o tema é o assassinato de uma escritora que 
vai fazer uma palestra em classe e come uma maçã enve-
nenada entregue por um dos alunos. Porém, muitos alu-
nos a presentearam com maçãs. Inicia-se uma investiga-
ção da vida particular da escritora e da vida de cada aluno 
para descobrir quem tinha interesse no crime.

Em Celular - treze histórias à maneira antiga’, Schulze 
narra os encontros e desencontros de personagens co-
muns, como qualquer um de nós. Os treze contos falam 
dos deslocamentos da felicidade, onde os personagens se 
defendem de um mundo em constante aceleração. Assim, 
muitas vezes basta um olhar mais irritado para mudar pro-
fundamente a aparente estrutura harmônica de um novo 
amor, a relação entre vizinhos ou uma descontraída via-
gem de férias.

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

Tema contos, relações interpessoais
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cosac Naify

BERENICE DETETIVE
João Carlos Marinho

CELULAR - treze histórias à maneira antiga
Ingo Schulze
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Quem foi o pai da Bela Adormecida? Quando pensamos 
em contos de fadas, logo lembramos com grande carinho 
de algumas historinhas encantadas e outras tão mágicas 
que ouvimos quando éramos crianças e que tornaram a 
nossa infância mais feliz. Muitos desses contos foi Charles 
Perrault que recuperou da tradição oral, reuniu e tornou 
eternos nos livros.

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.

Tema clássicos, contos de fadas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Amarilys

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

CHAPEUZINHO VERMELHO E OUTRAS HISTÓRIAS
Charles Perrault, Walcyr Carrasco

COLEÇÃO POLLYANA (Classicos Autentica)
Varios
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Os contos originais de Perrault apresentam muita narra-
ção e pouco diálogo. Walcyr Carrasco agiliza o andamento 
dos enredos dessas narrativas por meio de falas curtas e 
vivas. Por meio da recriação do escritor brasileiro, ‘Contos 
de Perrault’ passa a fazer parte do patrimônio nacional. E 
quem sai ganhando é o leitor, que tem na mão um livro que 
vale por dois!

Edgar Allan Poe é uma influência determinante em toda a 
nossa modernidade, o criador das histórias de detetive e 
das tramas de ficção científica, presente nas atualíssimas 
tendências fantásticas, góticas e underground(...) – Eliane 
Fittipaldi  Esta edição possui os seguintes contos- O cora-
ção delator, O gato preto, William Wilson, Metzengerstein, 
O barril de amontillado, A queda da casa de Usher, O poço 
e o pêndulo e O enterro prematuro.

Tema clássicos, contos de fadas
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Moderna

Tema contos, terror, suspense
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Martin Claret

CONTOS DE PERRAULT
Walcyr Carrasco

CONTOS DE SUSPENSE E TERROR
Edgar Allan Poe
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’Coraline’ é um conto de fadas às avessas no qual a jovem 
descobre uma porta para um misterioso apartamento no 
prédio para onde acabou de se mudar.

Por que será que as coisas não são sempre do mesmo jei-
to? Por que será que as pessoas são tão diferentes umas 
das outras e se comportam de maneiras tão diversas? Por 
que será que o mundo às vezes é tão lindo e às vezes 
tão assustador? Vivemos cheios de perguntas... E então?  
Vamos navegar com Diógenes e o vaga-lume através de 
diferentes épocas e conhecer alguns pensadores nesta di-
vertida aventura filosófica?

Tema HQ, mistério, aventura, relação com pais, adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Rocco

Tema quadrinhos, questionamentos, vida, relações
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Moderna

CORALINE
Neil Gaiman

DIOGÉNES E O VAGA-LUME
Carolina Michelini
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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. 

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. Tema literatura, fábulas

Faixa etária livre
Editora Objetiva

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

ESSENCIAL CLÁSSICOS INFANTIS DOS IRMÃOS 
GRIMM, O - BOX
Irmãos Grimm

FALA SÉRIO AMOR
Thalita Rebouças
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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.

 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. 

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 IRMÃO: as confusões de mamá
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO MÃE 
Thalita Rebouças
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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.

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.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 PAI
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO AMIGA
Thalita Rebouças
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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.

‘O livro do lobisomem’ é uma aventura pelo mundo de uma 
das figuras mais enigmáticas da história, que durante sé-
culos tem assombrado o imaginário de crianças e adultos - 
o lobisomem. Quem é realmente o lobisomem e quais são 
os seus hábitos, qual é a sua origem, como identificá-lo e, 
principalmente, como se livrar dele?

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

Tema folclore, humor
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Letra ilustrada

FALA SÉRIO PROFESSOR
Thalita Rebouças

LIVRO DO LOBISOMEM
Fabio Sgroi
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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.

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.

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

Tema aventura, juvenil
Faixa etária livre
Editora Melhoramentos

MALÉVOLA, A RAINHA DO MAL
Serena Valentino

MENINO MALUQUINHO
Ziraldo Alves Pinto 
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O Pancho deu o aviso. Desde cedinho ele olhava para o 
céu e latia de maneira estranha - um presságio, algo de 
ruim aconteceria em breve. Trata-se de mais uma missão 
para Gordo e seus amigos, que, desta vez, precisarão 
desvendar um mistério do além. Em ‘O Fantasma da Ala-
meda Santos’, João Carlos Marinho, prestes a completar 
oitenta anos de idade, nos presenteia com mais uma obra 
da Turma do Gordo, que já desvendou diversos casos 
desde a publicação de sua  primeira história, ‘O Gênio do 
Crime’, em 1969. 

 No conto que dá nome ao livro, o fantástico, o terror e a 
comédia se combinam numa trama genial: um fantasma 
que há tempos assombra uma casa no interior da Ingla-
terra é agora aterrorizado pelos novos moradores do lu-
gar. A obra ainda inclui outras famosas histórias de Wilde, 
como “O príncipe feliz”, que vem encantando diferentes 
gerações de leitores.

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

Tema  fantástico, terror, comédia, vitoriano
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Nova Fronteira

O FANTASMA DA  ALAMEDA SANTOS: Uma aventura 
da turma do gordo 
João Carlos Marinho

O FANTASMA DE CANTERVILLE  OUTROS CONTOS
Oscar Wilde
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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. 

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

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

O PAÍS DE JOÃO
Maria T. Andruetto

O PEQUENO PRÍNCIPE
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.

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.

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

Tema ética, reflexão, filosofia
Faixa etária jovem - adulto
Editora Harper Collins BR

OS MISERÁVEIS EM CORDEL
Klévisson Viana, Victor Hugo 

POR QUE ÉTICA É MAIS IMPORTANTE DO QUE 
RELIGIÃO
Dalai Lama
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Neste primeiro volume de Realezas Urbanas, Rebeca Pra-
do nos oferece a inspiradora história de uma mulher com 
um império nas mãos, mas rodeada de velhos paradig-
mas; Bianca Nazari narra as escolhas de uma garota do 
interior mergulhando no mar de gente (e de oportunida-
des) de São Paulo; e a dupla Barbara Morais e Tainan Ro-
cha nos traz a aflitiva busca de uma mulher por sua irmã 
desaparecida, em uma releitura improvável de um conto 
de Charles Perrault

Todo mundo já usou algumas dessas justificativas para 
o insucesso: “Eu tento, tento e não funciona”; “não tenho 
sorte”; “não dou pro negócio”; “por mais que eu ande, não 
saio do lugar”; “não fico fazendo marketing pessoal”. Em 
A sorte segue a coragem! Oportunidades, competência e 
tempos de vida, o professor Mario Sergio Cortella afirma 
que não se pode atribuir o sucesso ou o fracasso somente 
a forças externas ao indivíduo. 

Tema quadrinhos, recontos de clássicos
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Astral Cultural

Tema auto aperfeiçoamento, sorte
Faixa etária adulto
Editora Planeta do Brasil

REALEZAS URBANAS
Várias

A SORTE SEGUE A CORAGEM
Mario Sergio Cortella
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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 hq, juvenil, ficção 
Faixa etária livre
Editora Geektopia

STAN LEE: A biografia em quadrinhos do gênio que 
criou os super-heróis da Marvel
Stan Lee, Peter David, Collen Doran

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!

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

CAPITÃO CUECA VOL. 1
Dav. Pilkey
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O jovem Ismael decide se aventurar na pesca baleeira, en-
contrando no navio Pequod vaga para a empreitada. Sob o 
comando do tirânico capitão Ahab, com o tempo fica mais 
claro que essa não é uma simples viagem de pesca, mas 
de vingança: o capitão procura Moby Dick, imenso cacha-
lote branco que lhe arrancou a perna em uma de suas via-
gens. Em um misto de loucura e obsessão, os tripulantes 
lançam-se nessa perseguição insana, cujo destino trágico 
avizinha-se a todo instante.

Tema viagens, aventuras, clássicos ilustrados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

MOBY DICK
Herman Melville

‘Todo Natal Juno Trabalha como atriz no presépio vivo da 
fazenda. Sua pacata vida de vaca até que não é ruim mas, 
ela não está satisfeita. O que gostaria mesmo é de ser 
uma rena do Papai Noel. Para realizar esse sonho, além 
de aprender a voar, Juno vai precisar trabalhar em outras 
festas, como o Carnaval, a Páscoa e as juninas. E também 
vai necessitar de muita paciência e determinação, sem se 
deixar desanimar diante das gozações e do preconcito 
que sofrerá no caminho.

Tema natal, diferenças
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

A VACA PRESEPEIRA
João Paulo Hergesel
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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

TINTIM NO TIBETE
Hergé

Asbjornsen e Moe foram dois amigos que se dedicaram 
a pesquisar o folclore de seu país, a Noruega. Inspirados 
nos irmãos Grimm, publicaram, ao longo de décadas, uma 
verdadeira enciclopédia da narrativa oral escandinava. 
Neste livro, você encontra dez contos entre os mais inte-
ressantes dessa imensa coleção. Eles foram traduzidos 
diretamente do norueguês, com o intuito de trazer, para 
os jovens leitores de hoje, todo o humor e magia dos ori-
ginais. Entre trolls, camponeses e corajosos heróis, pode-
mos reviver esse mundo tão fantástico, ao mesmo tempo, 
tão humano.

Tema folclore noruegues, cultura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Berlendis

POR QUE O MAR É SALGADO
Asbjornsen & Moe
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Houve um tempo, quando o pai vivia em casa, que a gente 
tinha carro e viajava todas as férias. Esse era o tempo 
da inocência. Agora Marcelo é um adolescente e, além de 
trabalhar para ajudar a mãe no sustento da casa, tem que 
apoiar o irmão mais novo e a irmãzinha doente. Jovem 
demais para lidar com tantos conflitos, Marcelo envereda 
pelo caminho das drogas. Nara, a terapeuta, é o ponto de 
apoio do garoto. Marcelo terá que escolher- o equilíbrio 
emocional e a superação do vício ou despencar no preci-
pício.

Como é gostoso reunir os amigos e brincar o dia inteiro! O 
livro “Brinquedos Cantados 2” resgata uma série de canti-
gas de roda. Ele traz partituras e letras de cantigas e expli-
ca passo a passo a coreografia de cada uma delas. Aqui 
você não precisa de videogame nem computador para 
brincar, basta chamar os amigos e se divertir.

Certo dia, um Rei justo e generoso percebeu que não ti-
nha um descendente para sucedê-lo ao trono de seu reino 
próspero e equânime. Ao ser consultado pelo Rei, Mestre 
Oriel pediu que ele escolhesse sete pessoas para passar 
pelo teste do aprendizado das dezoito virtudes essencias, 
a fim de que surgisse seu sucessor. O Rei escolheu sete 
jovens, que subiriam a Montanha Mágica e se encontra-
riam com dezoito mestres-animais, para aprender as de-
zoite virtudes. Será que os jovem conseguiram percorrer o 
caminho das virtudes? Quem foi o vencedor desse percur-
so de aprendizado?

O livro ‘Brinquedos Cantados’ resgata uma série de canti-
gas de roda. Ele traz partituras e letras de cantigas e expli-
ca passo a passo a coreografia de cada uma delas.

Tema vida, escolhas, juventude
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Mercuryo Jovem

Tema infantil, música
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil, virtudes, magia
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema Informativo, pré historia
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

A GRANDE VIAGEM 
Mirna Pinsky

BRINQUEDOS CANTADOS - Volume 1
Monica Simas, Vera Lucia Dias

A MONTANHA DAS DEZOITO VIRTUDES
Paulo e Lauro Raful

BRINQUEDOS CANTADOS - Volume 2
Monica Simas, Vera Lucia Dias
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‘Egito - Arte na Idade Antiga’ procura apresentar ao leitor 
uma grande viagem no tempo para conhecer as peculia-
ridades da arte do Egito, que conta com pirâmides, esfin-
ges, esculturas e muito mais.

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. MArco e 
Maia percebem que todos os funcionários estavam fazen-
do algo estranho naquela noite. AFinal, por que alguém 
desapareceria com um cachorro? Essa intrigante história 
de mistério apresenta pistas e deduções lógicas que aju-
dam o leitor a solucionar o crime junto com os persona-
gens.

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.

Fantasia ou realidade? Saci, Iara e outros seres fantásti-
cos do folclore brasileiro estão presentes nesta elegante 
obra, vivendo aventuras especialmente criadas para eles.
Leitura imperdível com surpresas e desfechos surpreen-
dentes em cada história.

Tema infantil, arte, Egito
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

EGITO
Edna Ande, Sueli Lemos

O MISTÉRIO DO HOTEL 
Martin Widmark, Helena Willis

O MISTÉRIO DA MÚMIA
Martin Widmark, Helena Willis

AVENTURAS NO FOLCLORE BRASILEIRO
Regina Drummond
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Neste livro, os gnomos contam as histórias dos habitantes 
do Bosque Mágico, onde eles moram, e de todos os per-
sonagens que convivem com eles. É uma longa viagem 
repleta de magia e aventuras. Nessa trajetória, os peque-
nos conhecerão os gnomos, os dragões, os gigantes, as 
bruxas, as fadas e até os ogros! Um mergulho no mundo 
da imaginação, um convite ao universo da leitura.

Com este livro gigante ilustrado recheado de mapas de 
todos os continentes, as crianças vão viajar pelo planeta 
e descobrir animais, plantas, diferentes culturas fatos inte-
ressantes e muitas outras curiosidades do planeta Terra!

Este livro reúne 14 contos clássicos que vivem para sem-
pre no mundo da imaginação de todas as crianças. As his-
tórias – interpretadas pelos queridos personagens da Tur-
ma da Mônica –, trazem à tona valores universais como o 
esforço e a superação, o trabalho bem-feito, a amizade, 
a bondade, a verdade, o amor e a força da inocência. Os 
pequenos e também os adultos vão ler, ouvir, rir e se emo-
cionar a cada página.

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 ás perguntas - o que será que você vai 
descobrir hoje?

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

LENDAS DO BOSQUE - Coleção Biblioteca Infantil
Valéria Braga Sanalios

VIAGEM AO REDOR DO MUNDO - Um atlas divertido 
dos sete continentes
Libsa Sa

Turma da Mônica - CONTOS DA CAROCHINHA
Mauricio de Sousa

DESCOBRINDO O MUNDO (Construa - Encontre - 
Explore)
Vários
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Este livro reúne os mais lindos contos de fadas de todos os 
tempos. As crianças vão encontrar príncipes e princesas, 
pozinho mágico, maçã envenenada, bruxas e feiticeiras, 
sapatinhos de cristal, bonecos que ganham vida, além de
sapos e gênios – e muita, muita emoção. PAra meninos e 
meninas, adultos e velhinhos – todos vão rir e se emocio-
nar.

Este livro mostra como transformar coisas que normal-
mente iriam para o lixo em brinquedos supercriativos rela-
cionados a datas comemorativas – um para cada mês do 
ano. Com dicas passo a passo, a ideia é manter as crian-
ças entretidas em qualquer hora do dia ou época do ano.

Era Uma Vez... Aprendendo Português’ reúne nove histó-
rias de fadas contadas por Paula Furtado para estimular 
o aprendizado da língua e os sentimentos positivos nas 
crianças - como coragem, autoestima, amor e respeito ao 
próximo.As duas histórias finais, criadas pela autora, brin-
cam com a sonoridade das letras, incentivando a criativi-
dade, a leitura e a escrita dos pequenos. Ao final de todas 
as histórias há atividades ligadas ao processo de alfabeti-
zação para o professor fazer com os alunos.

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

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

FÁBRICA DE BRINQUEDOS - Atividades manuais 
e educativas para fazer longe da TV e dos jogos 
eletrônicos
Ricardo Girotto

ERA UMA VEZ...APRENDENDO PORTUGUÊS
Paula Furtado

FÁBULAS PARA SONHAR
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!

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

Este livro está repleto de segredos a serem descobertos 
por um marinheiro de primeira viagem que sonha com a 
vida de pirata! Descubra como é a verdadeira (e repug-
nante) missão de ser um corsário, desde o recrutamento 
(não adianta, vamos raptar você) até a hora do grude (co-
mida) e o terrivel castigo de andar na prancha. Depois vire 
as abas, descubra coisas que você nunca imaginou e ... 
Prepare-se para zarpar!

Com este livro interativo e divertido, as crianças vão se 
transformar num pequeno grande cientista! Os pequenos 
aprenderão a fazer um ovo pular, criar seu próprio mar 
de cores, fazer objetos desaparecerem, colocar macar-
rões para saltar como se estivessem vivos e muitas outras 
ideias e experiências incríveis.

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
Kelly Miles

MEU PRIMEIRO LIVRO DE MÁGICA
Mar Beneges

MANUAL DO PIRATA - Tudo o que você precisa saber 
sobre a vida de um pirata
Maria Luisa Paz

MINHAS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS - Transforme-se 
em um pequeno grande cientista!
Monica Fleisher Alves
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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.

O mundo encantado dos contos de fadas fascina crianças 
e adultos e esse fascínio é passado de geração para ge-
ração. Neste livro, estão reunidas as mais belas histórias 
clássicas de todos os tempos, interpretadas pelos diverti-
dos personagens da Turma da Mônica.

Um dos aspectos mais ricos da cultura brasileira é o seu 
diversificado folclore. São cantigas de roda, parlendas, pe-
gadinhas, trava-línguas, músicas, adivinhas, provérbios, 
crendices, trovas, acalantos e brincadeiras que atraves-
saram gerações e gerações e até hoje encantam as crian-
ças. Neste livro, os personagens da brasileiríssima Turma 
da Mônica mostram o quanto o folclore está presente no 
nosso dia a dia e como continua atrativo, mesmo em tem-
pos de computadores e videogames. Afinal, manter o fol-
clore 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.
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Faixa etária livre
Editora Girassol
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TIRANOSSAURO REX - De dentro para fora
Rayan Hobson

TURMA DA MÔNICA 25 CONTOS
Mauricio de Sousa

TURMA DA MONICA  FOLCLORE BRASILEIRO
Mauricio de Sousa

UM CONTO PARA CADA NOITE - 7 noites, 7 contos
Libsa Sa
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Este livro levou anos amadurecendo. Nasceu de dois 
projetos distintos. Um era o sonho de fazer uma história 
ilustrada com pinturas de Portinari. Outro era a idéia de 
trabalhar com desenhos infantis e explorar as diferenças 
entre expressão pessoal e criação artística. ‘Portinholas’ 
visa festejar o centenário de Portinari, um dos mais consa-
grados pintores brasileiros.

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.Tema arte, literatura

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Mercuryo Jovem

Tema lixo, meio ambiente
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cosac & Naify

PORTINHOLAS
Ana Maria Machado

UM DIA NA PRAIA
Bernardo Carvalho

Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

CASCÃO
Edição 83
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE BIDU & MINGAU 
Edição 1
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE BIDU & MINGAU 
Edição 9
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO LOUCO
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
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ALMANAQUE TURMA DA TINA
Edição 24
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO TURMA DO ASTRONAUTA
Edição 1
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO TURMA DO ASTRONAUTA
Edição 2
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO TURMA DO ASTRONAUTA
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 43
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DA MAGALI
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DA MÔNICA
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Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Republicação das melhores histórias.
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Editora Panini

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 40
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Editora Panini

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 41
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
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ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 67
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 70
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CEBOLINHA
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Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 47
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 54
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CASCÃO
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Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 44
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 50
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 56
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 65
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE HISTÓRINHAS SEM PALAVRAS 
Edição 4
Mauricio de Souza

Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE HISTÓRINHAS SEM PALAVRAS 
Edição 5
Mauricio de Souza
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Republicação das melhores histórias.
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Faixa etária livre
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ALMANAQUE HISTÓRINHAS DE TRÊS PÁGINAS
Edição 7
Mauricio de Souza

Os vira-casacas e outras histórias 
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Faixa etária livre
Editora Panini

CEBOLINHA
Edição 15
Mauricio de Souza
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O dia em que o cebolinha virou galinha e outras histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

CEBOLINHA
Edição 26
Mauricio de Souza

Esconde-esconde e outras histórias.
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Faixa etária livre
Editora Panini

CEBOLINHA
Edição 28
Mauricio de Souza
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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.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

DISNEY ESPECIAL: Os Astronautas 
Mensal
Disney

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

Tema mánga, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

STITCH NO JAPÃO 
Único
Disney
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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.

Tema mánga, princesas 
Faixa etária livre
Editora Abril

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 2
Disney
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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 mánga, princesas 
Faixa etária livre
Editora Abril
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Faixa etária livre
Editora Abril

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 3
Disney

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 4
Disney

O Impeério Contra-Ataca.

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

STAR WARS LEGENDS
Infinitos
George Lucas
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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 mánga, princesas 

Faixa etária livre
Editora Abril Tema hq´s, infantil 

Faixa etária livre
Editora Media Pixel 

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 5
Disney

COLEÇÃO HQS DISNEY 
Box 1
Disney
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20.000 léguas submarinas e apresentando também Pate-
ta como P.T Barnum.

O homem invisível e apresentando também Pateta como 
Ascensão e queda do império Romano.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 11
Disney

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 12
Disney
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Arquimedes e apresentando também Pateta como Hércu-
les.

Rei arthur e apresentando também Pateta como Ali Babá.

Tema hq´s, infantil 
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Editora Abril
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Edição 14
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Tutancãmon e apresentando também Pateta como Rip 
Van Winkle.

Genghis Khan e apresentando também Pateta como An-
tonio Stradivari.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril
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Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 15
Disney
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Edição 16
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Guilherme tell e apresentando também Pateta como Ro-
binson Crusoé.

Rei Midas e apresentando também Pateta como O médico 
e o Monstro.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
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Edição 18
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A Volta ao Mundo em 80 dias e apresentando também Pa-
teta como Aladim.

Teatro Disney e apresentando também Pateta como Pate-
ta faz história.
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DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 19
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DISNEY PATETA FAZ HISTÓRIA 
Edição 20
Disney
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Neste segundo volume de Fazendo meu filme em quadri-
nhos você vai descobrir uma característica dos persona-
gens que ainda não conhecia... o time do coração de cada 
um deles! Alan se mete em uma briga de torcida e os ami-
gos acabam se envolvendo. Todo mundo termina tendo 
muito azar naquele jogo, mas será que isso significa que 
- como diz o ditado - terão mais sorte no amor? Descubra 
nessa nova aventura da Fani e sua turma!

Um feriado prologado promete agitar a turma da Fani, com 
viagens e festas. Mas tudo muda quando ela recebe uma 
incumbência: tomar conta dos sobrinhos pequenos. Sem 
poder curtir os dias de folga como gostaria, só resta a ela 
sonhar que um dia sua vida tenha cenas tão emocionan-
tes quanto a dos seus filmes preferidos.

Tema hq´s, infantil 
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FAZENDO MEU FILME
Edição 2
Paula Pimenta 

FAZENDO MEU FILME
Edição 3
Paula Pimenta 
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Os primeiros dias em Metrópolis. O maior herói de todos os tempos! E mais Supergirl!
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SUPERMAN (Novos 52)
Edição 0
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SUPERMAN (Novos 52)
Edição 1
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A Supremacia Vermelha: Todos estaremos mortos ama-
nha.

O Duende Macabro não é mais o mesmo! Se já houve 
um tempo em que foi chamado de vilão, esse dia ficou 
no passado. Agora, Roderick Kingsley combate o crime, 
ajuda a salvar criancinhas e tem até sua própria revista 
em quadrinhos! E também cheio de boas intenções, o Car-
nificina parece mais que disposto a abandonar sua antiga 
vida – apesar de sua mente psicótica não saber muito bem 
como fazer isso!
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Edição 1
Marvel

EIXO (especial)
Edição 2
Marvel

141

Danos Colaterais. Dama de Ferro.
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Encarando o Destino! Antigas Feridas.
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Miles Morales entra em uma excelente fase com a estreia 
de sua nova revista mensal e vem na boa companhia de 
seus colegas Campeões. Conheça a equipe formada pelo 
Homem-Aranha, Miss Marvel, Nova e outros dos melho-
res heróis adolescentes da atualidade. Será que Kamala 
Khan vai conseguir derrotar vilões e ainda manter o grupo 
unido?

Reinos Ameaçados.

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

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

HOMEM ARANHA E OS CAMPEÕES 
Edição 1
Marvel

THOR (2017)
Edição 1
Marvel
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Sob um Mal Maior. Siga o lider!

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

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

THOR (2017)
Edição 2
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 1
Marvel
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A vingança de Hala. Crise nos Guardiões.

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 2
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 3
Marvel
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Confronto. O destruidor de destruidores.

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 4
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 5
Marvel
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Procurados. Ao resgate.

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 6
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 7
Marvel
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A estreia de Senhor das Estrelas, com a origem de Peter 
Quill! Bom. do jeito deles. escolhendo a missão mais fácil 
possível. Os Guardiões da Galáxia continuam espalhados 
pelo espaço e Venom e Groot estão cercados por skrulls! 
E ainda: Drax na mira de piratas do espaço!

Senhor das Estrelas Ano Um.

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 8
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 9
Marvel
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Os Guardiões da Galáxia resgataram Ângela, e a equi-
pe está quase completa. é hora de salvar Peter Quill das 
garras dos badoons! Drax reencontra Fin Fang Foom e 
Terrax, e. digamos que não é o que esperávamos. E ain-
da: o Senhor das Estrelas, ainda não muito “senhor”, mas 
já nas estrelas, sofre ao longo de seus primeiros dias na 
tripulação de Yondu!

Convocação.

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 10
Marvel

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 11
Marvel
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Guardiões da Galáxia 12 Os Guardiões da Galáxia che-
gam à Terra para ajudar a Capitã Marvel na nova Guerra 
Civil, mas um confronto direto pode pôr tudo a perder! Ro-
cky Racum e Groot continuam sua disputa com Gwenpool 
enquanto o conflito super-heroico acontece! E ainda: Se-
nhor das Estrelas, traidor da Terra!

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!

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

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA (Totalmente Nova Marvel)
Edição 12
Marvel

STAR WARS LEGENDS: filho de Dathomir 
Darth Maul
George Lucas
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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!

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?Tema hq´s, ação, aventura 

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

Faixa etária a partir de 10 anos 
Editora Panini

STAR WARS LEGENDS: Sentença de Morte  
Darth Maul
George Lucas

STAR WARS LEGENDS: Lord Sith
Darth Maul
George Lucas
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Inimigo do Império. Laços de Sangue.

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

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

STAR WARS LEGENDS
Boba Fett
George Lucas

STAR WARS LEGENDS
Boba Fett
George Lucas
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Uma Nova Esperança. O Retorno de Jedi.

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

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

STAR WARS LEGENDS
Infinitos 
George Lucas

STAR WARS LEGENDS
Infinitos 
George Lucas



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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O DESASTRE COMPLETO! 

Imagine treze histórias tão terríveis que abalaram mais de 60 milhões de leitores por 
todo o mundo. Treze histórias tão sinistras que a lista de mais vendidos do New York 
Times não conseguiu se livrar delas durante sete anos. Agora imagine essas treze 
histórias reunidas num pacote especial — esta é a caixa Desventuras em Série.

Lemony Snicket relata com seu estilo irônico incomparável a jornada dos irmãos Bau-
delaire, que tentam desvendar os mistérios da morte de seus pais ao mesmo tempo 
em que buscam um lugar que possam chamar de lar. O autor subverte os padrões 
bem-comportados da literatura infantojuvenil para compor uma saga engraçada e 
arrepiante. Partindo de um “Mau começo”, o leitor encontrará nesta caixa o desastre 
completo até “O fim”.

Tema aventura, família, fantasia, literatura teen
Faixa etária a partir de 11  anos
Editora Seguinte

DESVENTURAS EM SÉRIE 
Lemony Snicket
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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 Gran-
ger, 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, Har-
ry Potter não é exposto apenas a batalhas e feitiços. Ele precisa superar traições, 
surpresas e, sobretudo, aprender a lidar com os próprios sentimentos. O amor, a 
amizade 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 amizade, holocausto, guerra, diferenças
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

HARRY POTTER
J.K. Rowling
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Anabela mal podia conter a empolgação quando seu pai 
foi o arquiteto escolhido para coordenar uma obra no The-
atro José de Alencar, em Fortaleza. A proposta era que 
aquela casa de espetáculos maravilhosa mantivesse as 
mesmas características de quando foi inaugurada há mais 
de um século, em 1910. Em pouco tempo vira rotina para 
Anabela passar as tardes naquele teatro antigo fazendo a 
lição de casa enquanto o pai trabalha. Mas essa reforma 
acaba desenterrando mistérios escondidos há muitos e 
muitos anos…

Quando era criança, Asha, a filha do rei de Firgaard, era 
atormentada por sucessivos pesadelos. Para ajudá-la, a 
única solução que sua mãe encontrou foi lhe contar histó-
rias antigas, que muitos temiam ser capazes de atrair dra-
gões, os maiores inimigos do reino. Envolvida pelos con-
tos, a pequena Asha acabou despertando Kozu, o mais 
feroz de todos os dragões, que queimou a cidade e matou 
milhares de pessoas — um peso que a garota ainda car-
rega nas costas.

Tema teatro, balé
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

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

A BAILARINA FANTASMA
Socorro Acioli

A CAÇADORA DE DRAGÕES
Kristen Ciccarelli
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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.

Há muitos anos, quando objetos mágicos eram tão comuns 
quanto panelas nos lares de Augusta, a magia era contro-
lada por uma feiticeira muito poderosa: a Encantadora das 
Terras do Norte. Certo dia, cansada de sofrer ataques de 
cidadãos que queriam usar os poderes de maneira ilícita, 
ela resolveu se vingar: recolheu a maioria dos itens mági-
cos do reino e desapareceu, deixando os cidadãos sem 
notícias de seu paradeiro nem desse magnífico tesouro. 
Anos depois, quando Hilary Westfield decidiu que queria 
ser pirata, nem imaginava que estava prestes a participar 
da caça ao maior tesouro de todos os tempos. 

Tema adaptação do clássico para jovens
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

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

A ILÍADA DE HOMERO ADAPTADA PARA JOVENS
Frederico Lourenço

A QUASE HONROSA LIGA DE PIRATAS VOL. 1
Caroline Carlson
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Neste novo volume da série, a Encantadora voltou ao seu 
posto, e Hilary acompanha a redistribuição dos objetos 
mágicos pelo reino. Mas o presidente da QHLP não está 
satisfeito: Hilary precisa se envolver numa atividade verda-
deiramente pirática logo, como matar um monstro marinho 
ou derrotar um líder pirata num duelo, senão perderá seu 
título - e sua filiação à Liga. Antes que consiga recuperar 
sua reputação, a garota fica chocada ao descobrir que a 
Encantadora foi sequestrada. Contrariando as ordens do 
presidente da Liga, Hilary se junta à gárgula e a seus ami-
gos para investigar o caso, ainda que resgatar Encantado-
ras não esteja na lista de atividades próprias a um pirata.

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.

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

Tema literatura teen
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Seguinte

A QUASE HONROSA LIGA DE PIRATAS VOL. 2
Caroline Carlson

ARISTOTELES E DANTE DESCOBREM OS 
SEGREDOS DO UNIVERSO
Benjamin Alire Saenz
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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.

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

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

MINHA QUERIDA ASSOMBRAÇÃO
Reginaldo Prandi

O CORONEL E O LOBISOMEM
Jose Candido de Carvalho



164

No cenário conturbado da primeira metade do século XIX 
na França, Victor Hugo retrata em Os miseráveis um dos 
pares de antagonistas mais famosos da literatura, o ex-
-presidiário Jean Valjean e o inspetor Javert. A partir dos 
embates entre esses dois personagens de caracteres tão 
opostos, o autor desenvolve uma trama articulada, que ex-
plora os dilemas morais de cada um ao mesmo tempo em 
que revela de maneira crítica os conflitos sociais da épo-
ca. Ao retratar uma realidade de penúrias e revoltas, este 
clássico inspira a esperança por uma sociedade mais justa 
e humana, ecoando até os dias atuais. 

Só porque não via graça em coisa nenhuma, Milo acaba 
fazendo uma viagem durante a qual não passa por ne-
nhum lugar-comum. Ele conhece, por exemplo, uma cida-
de cuja economia se baseia na produção e no comércio 
de palavras. Conhece a Doce Rima e a Razão Pura. Cru-
za com personagens um tanto desagradáveis: a Dúvida 
Atroz, a Desculpa Esfarrapada... TNessa história em que 
o arquiteto Norton Juster usa jogos de palavra para mudar 
as idéias de lugar, Milo, o garoto entediado, não tem como 
não ver as coisas de outra maneira.

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

Tema literatura, pessimismo, jogo de palavras
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

OS MISERÁVEIS
Victor Hugo

TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS COISAS
Norton Juster 
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O mundo de Mare Barrow é dividido pelo sangue: vermelho 
ou prateado. Mare e sua família são vermelhos: plebeus, 
humildes, destinados a servir uma elite prateada cujos po-
deres sobrenaturais os tornam quase deuses.  Entretanto, 
numa reviravolta do destino, ela consegue um emprego 
no palácio real, onde, em frente ao rei e a toda a nobreza, 
descobre que tem um poder misterioso… Mas como isso 
seria possível, se seu sangue é vermelho? Em meio às 
intrigas dos nobres prateados, as ações da garota vão de-
sencadear uma dança violenta e fatal, que colocará prín-
cipe contra príncipe - e Mare contra seu próprio coração.

A mitologia grega continua por toda parte. Está na literatu-
ra, no cinema, na música, na dança, no teatro, na filosofia, 
na língua que usamos diariamente. 

Tema juventil, aventura, romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

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

 A RAINHA VERMELHA
Victoria Aveyard

CONTOS E LENDAS MITOLOGIA GREGA
Claude Pouzadoux



166

Mare Barrow foi capturada e passa os dias presa no palá-
cio, impotente sem seu poder, atormentada por seus erros. 
Ela está à mercê do garoto por quem um dia se apaixonou, 
um jovem dissimulado que a enganou e traiu. Agora rei, 
Maven continua com os planos de sua mãe, fazendo de 
tudo para manter o controle de Norta - e de sua prisioneira. 
Enquanto Mare tenta aguentar o peso sufocante das Pe-
dras Silenciosas, o resto da Guarda Escarlate se organiza, 
treinando e expandindo. Com a rebelião cada vez mais 
forte, eles param de agir sob as sombras e se preparam 
para a guerra.

Clássico da literatura brasileiro, Dom Casmurro conta a 
história pelo ponto de vista de Bento.  Bento conta sobre 
sua vida no seminário, sobre o amor que sempre manteve 
por Capitu, com a qual se casa e a relação de ciúmes que 
tem por ela. Bento desconfia que Capitu tenha um caso 
com seu melhor amigo, e isso acaba o levando a surtos 
psicóticos e a transformações, principalmente após o nas-
cimento do filho do casal e a morte do amigo. 

Tema juventil, aventura, romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

Tema clássico da literatura
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

A PRISÃO DO REI
Victoria Aveyard

DOM CASMURRO
Machado de Assis
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A graça do discurso de Huck, aliada aos seus tropeços, 
oferece um olhar peculiar sobre a sociedade norte-ame-
ricana de meados do século XIX. Esta adaptação para 
HQ dá ainda mais cores e movimento à narrativa, fazendo 
com que os leitores tenham vontade de seguir em frente, 
celebrando a liberdade.

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

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

AS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN 
Mark Twain

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 ARBITROS 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?

Internado há meses em um hospital, o jovem Alexandre 
lembra-se de vários acontecimentos e reavalia sua vida 
pregressa à luz do impasse da doença e do risco de mor-
te iminente. A partir do relato em primeira pessoa, o livro 
explora o contraste entre as descobertas, sonhos e aspi-
rações característicos da adolescência e a ruptura angus-
tiante (tanto para o doente como para os que o cercam) 
imposta pelo combate ao câncer.

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

Tema Leucemia, vida hospitalar, pais separados, drogas
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

O MISTÉRIO DO GOLEIRO FANTASMA
Roberto Santiago

O TEMPO DAS SURPRESAS
Caio Riter
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É o próprio Pivetim quem narra sua história, em linguagem 
ao mesmo tempo crua e de grande beleza. Esse romance 
realista, de tirar o fôlego, apresenta os problemas da in-
fância em situação de risco e mostra que contar histórias 
e experiências dando sentido ao vivido é também uma for-
ma de se salvar.

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 os problemas da infância em situação de risco
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

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

PIVETIM
Delcio Teobaldo 

ROBIN HOOD
Tony Lee
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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. Finalmente Albion 
terá seu verdadeiro rei. Mas o futuro de Artur é incerto. 
Não só Morgana, sua meia-irmã, planeja uma vingança, 
mas aqueles em quem ele mais confia também estão des-
tinados a traí-lo. Os segredos do passado do rei Artur e os 
mistérios de seu futuro são desvelados nesta impactante 
adaptação para quadrinhos sobre o lendário herói bretão.

José Alencar conta a história da fundação do estado do 
Ceará por meio da lenda de Iracema, a “virgem dos lábios 
de mel”. Nesta edição com texto integral, a linguagem re-
buscada do autor nacionalista do século XIX é traduzida 
para os dias de hoje por meio das notas comentadas de 
Fátima Mesquita.

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

Tema literatura clássica, romantismo, livros vestibular
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

EXCALIBUR
Tony Lee

IRACEMA
José de Alencar
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Clássico da literatura brasileira, o romance de Manuel 
Antônio de Almeida conta as aventuras do anti-herói Le-
onardo. Com linguagem coloquial e narrativa envolvente, 
a obra, precursora do realismo, é um retrato da sociedade 
carioca do século 19.

Escrito em 1880 em folhetins, este clássico da literatura 
brasileira é considerado o precursor do Realismo. Se você 
não cismar de sofrer com a língua que é diferente do por-
tuguês que a gente usa hoje em dia, vai se divertir a valer 
com essa história narrada por um personagem morto que, 
de seu túmulo, se dirige aos leitores para criticar a socie-
dade da época.Tema litertura clássica, realismo, livros vestibular

Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Panda Books

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

MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MÍLICIAS
Manuel Antonio de Almeida

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Machado de Assis
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A obra de Luís de Camões, recebeu sua versão HQ por 
meio do traço do cartunista Fido Nesti. É o próprio Ca-
mões quem guia o leitor nessa viagem literária, na qual 
encontrará com Vasco da Gama, Inês de Souza, o Velho 
do Restelo e os deuses da mitologia no capítulo final inti-
tulado ‘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 sete 
viagens de Simbad, em narrativa entrelaçada por ilustra-
ções de Angelo Abu.

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

Tema literatura asiática, clássico, viagens
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

OS LUSÍADAS EM QUADRINHOS
Luís de Camões, Fido Nesti

SIMBAB, O MARUJO
Alaíde Lisboa, Angelo Abu
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Carter é mais habilidoso do que imagina, mas ele não 
acredita em mágica de verdade. Quando os pais do garoto 
desaparecem, seu tio Velhaco o obriga a viver de trapaças 
nas ruas – até que Carter resolve escapar. Ao fugir, po-
rém, ele jamais esperava encontrar amigos e magia numa 
cidadezinha pacata da Nova Inglaterra. Mas, como num 
passe de mágica, tudo muda assim que o ambicioso B. B. 
Bosso e sua trupe de palhaços ladrões chega tocando o 
terror no lugar.

A saga mais emocionante dos últimos tempos agora ga-
nha uma versão exclusiva e limitada! Descubra tudo sobre 
Thomas, a Clareira, o Labirinto e o CRUEL com os cinco 
livros da série.

Tema mágica, aventura, amizade
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora V&R 

Tema juvenil, aventura, mistério
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora V&R 

OS ARTEIROS MÁGICOS
Neil Patrick Harris

SÉRIE - MAZE RUNNER
James Dashner
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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.

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 a partir de 13 anos
Editora Intriseca Tema mistério, aventura

Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Globo Livros

A CULPA É DAS ESTRELAS
John Green

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 assassino. 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.

Elle Evans é o que toda garota quer ser: bonita e popu-
lar. Mas ela nunca foi beijada. Noah Flynn é lindo e um 
tanto quando bad boy  e o rei dos joguinhos de sedução. 
A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito 
descolado de Noah, que, por coincidência, é o irmão mais 
velho de seu melhor amigo, Lee. Essa paixão cresce ainda 
mais quando Elle e Lee decidem organizar uma barraca 
do beijo no festival da Primavera da escola e Noah acaba 
aparecendo por lá. Mas o romance desses dois está bem 
longe de ser um conto de fadas.Tema mistério, aventura

Faixa etária a partir de 14 anos
Editora L&PM

Tema romance juvenil, amizade
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Astral Cultural

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE
Agatha Christie

A BARRACA DO BEIJO
Beth Reekles 
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Mestre da sátira, Adams cria personagens inesquecíveis e 
situações mirabolantes para debochar da burocracia, dos 
políticos, da alta cultura e de diversas instituições atuais. 
Seus livros, que tratam em última instância da busca do 
sentido da vida, não só divertem como também dazem 
pensar.

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 fenômeno 
mundial.

Tema ficção científica , aventura, comédia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Sextante

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

COLEÇÃO -  O GUIA DO MOCHILEIRO DAS 
GALÁXIAS
Douglas Noel Adams

COLEÇÃO -  PERCY JACKSON
Rick Riordan
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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.

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. E o melhor: O próprio Sr. 
Lemoncello estará presente na especial e exclusiva noite 
de inauguração. Com algum esforço e um pouco de sor-
te, 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! Será 
que você consegue descobrir como escapar da biblioteca?

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

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

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ
Jojo Moyes

FUGA DA BIBLIOTECA DO SR. LEMONCELLO
Chris Grabenstein 
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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.

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 



180

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.

“Guerra Civil” - Quando uma trágica batalha deixa um bu-
raco na cidade de Stamford, matando centenas de pesso-
as, o governo americano exige que todos os super-heróis 
revelem sua identidade e registrem seus poderes. “Guer-
ras Secretas” - Convocados pelo onipotente Beyonder 
para um desafio interestelar, heróis e vilões deverão se 
confrontar no Mundo de Batalha, visando conquistar o 
maior prêmio que alguém jamais poderia cobiçar.Tema ação, aventura

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Rocco

Tema baseado em quadrinhos, conflito, super heróis
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Novo Século

GLADIADOR: VIGANÇA
Simon Scarrow 

GUERRA CIVIL - BOX MARVEL
Stuart Moore, Alex Irvine
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Jogos Vorazes se passa em um futuro pós-guerras e des-
truição, em um local antes conhecido como América do 
Norte e agora chamado de Panem. O novo país é dividido 
em treze Distritos, que são controlados pela Capital, to-
talmente autoritária. Um dia, o Distrito 13 se rebela, mas 
acaba sendo destruído. Para punir 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. 

O que você faria se visse um cadáver embaixo de uma 
cama? Léo, mensageiro do Emperor Park Hotel, um cin-
co estrelas que hospeda muita gente poderosa,viu um no 
quarto 222. Ao abrir a boca e começar a investigar, passou 
a viver dias cheios de suspense e surpresas.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Rocco

Tema suspense, investigação
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Global Editora

JOGOS VORAZES - A TRIOLOGIA
Suzanne Collins

O MISTÉRIO DO 5 ESTRELAS
Marcos Rey
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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.

Tristran Thorn, promete capturar uma estrela cadente para 
conquistar o coração de sua amada. Para levar a cabo a 
missão, Tristran tem que atravessar o portal que separa 
o vilarejo de Muralha da Terra Encantada. Poucos ousam 
cruzar o portal, exceto durante a Festa da Primavera, que 
acontece de nove em nove anos. Nessa época, uma gran-
de feira se instala no local e os moradores de Muralha, 
bem como visitantes de todas as partes do mundo, entram 
em contato com os seres que habitam o outro lado.

Tema romance, felicidade, esperança, adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Intrinseca

Tema fantasia, romance, aventura
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Rocco

O LADO BOM DA VIDA
Matthew Quick

O MISTÉRIO DA ESTRELA
Neil Gaiman
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No popular videogame criado por Scott Cawthon, o joga-
dor assume o papel de um segurança contratado para to-
mar conta de uma pizzaria durante a noite, enquanto os 
animatrônicos perambulam e ganham ímpeto violento. 
Mas o mistério por trás dessas criaturas e dos assassina-
tos que ocorreram ali nunca foi desvendado... até agora. 
Olhos prateados extrapola o universo que conquistou fãs 
no mundo todo e traz à tona os medos mais obscuros que 
só brinquedos sinistros são capazes de provocar.

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 paraque-
das bem no meio de tudo, e os sentimentos de Lara por 
ele também retornam.

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

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

OLHOS PRATEADOS
Scott Cawthon, Kira Breed-Wrisley 

P.S. AINDA AMO VOCÊ
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 passa a conviver com 
pessoas interessantes, faz amizades, ensina e aprende 
muito, e ajuda pessoas necessitadas que vai encontrando 
em seu caminho.

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.

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

Tema suspense, romance
Faixa etária adulto
Editora Objetivo

POLLYANNA MOÇA
Eleanor H. Porter

O PRIMEIRO DIA DO RESTO DA NOSSA VIDA
Kate Eberlen
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Sadie e Carter são importantes descendentes da Casa da 
Vida, uma sociedade secreta de magia estabelecida no 
Egito ainda no tempo dos faraós. Os irmãos sabem que 
sua herança ancestral lhes reserva um importante papel 
- seus poderes são fundamentais para a restauração do 
Maat, a ordem do universo. Mas, uma vez instalado, o 
Caos é imprevisível, incalculável e incontrolável, e agora 
que Apófis está livre os Kane têm somente três dias para 
evitar que a serpente destrua o planeta.

Luke, Han e Leia enfrentam uma nova ameaça. Cinco 
anos após a destruição da Estrela da Morte, a ainda frágil 
República luta para restabelecer o controle político e curar 
as feridas deixadas pela guerra que assolou a galáxia. O 
Império, porém, parece não ter morrido com Darth Vader 
e o imperador. Habitando os confins da galáxia, o grão-al-
mirante Thrawn, gênio militar por trás de diversas ações 
imperiais, ainda luta para reconquistar o poder perdido.

Tema fantasia, mitologia egípcia, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrinseca

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

A SOMBRA DA SERPENTE
Rick Riordan

STAR WARS - HERDEIRO DO IMPÉRIO
Timothy Zahn 
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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
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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Kanan Jarrus tem vivido na clandestinidade, evitando criar 
problemas com o Império. Porém, um embate mortal entre 
as impiedosas forças imperiais e os revolucionários de-
sesperados se mostra próximo demais e impossível de 
se ignorar. A honra e o senso de justiça do cavaleiro Jedi 
despertam, e ele volta à ação em uma batalha de grandes 
proporções contra o mal.

Após um motim no navio em que se encontravam, os no-
bres britânicos Lorde e Lady Greystoke são abandonados 
em algum ponto da costa ocidental da África. O jovem ca-
sal constrói uma cabana e aprende a sobreviver naquele 
ambiente hostil. Logo nasce o filho, que recebe o mesmo 
nome do pai: John Clayton.Um ano depois, Lorde e Lady 
Greystoke são mortos por Kerchak, o chefe da tribo local 
de macacos. O pequeno órfão passa então a ser criado 
pela macaca Kala, que lhe dá o nome de Tarzan – “pele 
branca”, na língua dos grandes símios. Tarzan é criado 
como um primata, até que sua herança genética se mani-
festa e ele se distancia rapidamente do bando.

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

Tema animais , floresta, identidade
Faixa etária a partir de 03 anos
Editora Ciranda

STAR WARS: UM NOVO AMANHECER
John Jackson Miller

TARZAN, O REI DA SELVA
Edgar Rice Burroughs
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Para terem alguma chance de derrotar as forças do caos, 
precisarão da ajuda de Rá, o deus sol. Despertá-lo não 
será fácil - nenhum mago jamais conseguiu. Carter e Sa-
die terão de rodar o mundo em busca das três partes do 
Livro de Rá, para só então começarem a decifrar seus en-
cantamentos. E, é claro, ninguém faz ideia de onde está 
o deus.

Antes do Apocalipse - que fez o bebê conhecido mais tarde 
como Clark Kent ser enviado à Terra - Krypton prosperava. 
Na cidade de Kandor, o cientista Jor-El e a historiadora 
Lara casaram-se e tiveram Kal-El, o único que sobrevi-
veria ao fim do mundo. Tudo era harmonia e perfeição 
numa civilização com baixíssimo índice criminal, quando 
um alienígena invade o planeta e provoca uma tragédia 
irremediável para os kryptonianos. É a grande chance do 
diabólico General Zod tomar o poder e implantar uma di-
tadura que usará da invenção tecnológica de Jor-El para 
subjugar a todos.

Tema fantasia, mitologia egípcia, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrinseca

Tema adaptação dos quadrinhos, sociedade, fim do mundo
Faixa etária adulto
Editora Casa da Palavra

TRONO DE FOGO
Rick Riordan

ÚLTIMOS DIAS DE KRYPTON
Kevin J Anderson
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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.

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.

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

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

O MENINO NELSON MANDELA
Viviana Mazza

O MEU PÉ DE LARANJA LIMA
José Mauro de Vasconelos
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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

Peter Brown sempre foi fascinado por robôs e pela natu-
reza, e depois de anos imaginando, escrevendo e dese-
nhando, ele deu vida a Roz, uma robô que, se vê sozinha 
numa ilha. Ela não tem ideia de como foi parar ali, mas foi 
programada para sobreviver. Depois de suportar uma tem-
pestade e escapar de ursos furiosos, ela se dá conta de 
que sua única esperança é se adaptar ao ambiente, e vai 
ter que aprender isso com os nada simpáticos animais que 
habitam a ilha.Tudo parece melhorar quando consegue se 
aproximar dos bichos e criar um laço com um filhote de 
ganso abandonado. Mas o misterioso passado da robô, 
que a levou àquele ambiente selvagem, está prestes a re-
tornar para assombrá-la.

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

Tema mistério, aventura
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Intrínseca

O MISTÉRIO DOS SETE RELÓGIOS
Agatha Christie

ROBÔ SELVAGEM
 Peter Brown 
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Miles morava perto do mar. Miles tinha amigos. Miles era 
o garoto mais terrível de sua escola... Como ele vai con-
seguir sobreviver numa cidade chamada Vale do Bocejo? 
O mundo das travessuras está prestes a ser reinventado. 
Uma dupla imbatível na pregação de peças surge onde 
menos se espera: na entediante cidade de Vale do Bocejo, 
famosa por ter muitas vacas.Acostumado a ser o mais ter-
rível de onde morava, Miles Murphy está decidido a man-
ter sua fama em sua nova cidade, para a qual se mudou 
muito a contragosto. Só que Vale do Bocejo já tem seu rei 
das travessuras, e, para roubar o posto, Miles vai ter que 
se superar.

Tema amizade, mudanças, humor
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrínseca

OS DOIS TERRÍVEIS
Jory John 
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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. 



Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras, outros com campos floridos e su-
culentos dentes-de-leão. Já o Carlinhos Coelho é um pouco diferente: ele sonha 
com livros! E quer lê-los o tempo todo. Quanto mais, melhor. Foi assim que passou 
a entrar nos quartos das pessoas e a ler os livros delas enquanto dormiam… e não 
demorou muito para começar a levá-los para casa. Só que ele acaba levando o livro 
preferido do menino Arthur e entra na maior encrenca! Alvo de uma investigação poli-
cial inusitada, o Carlinhos vai descobrir como multiplicar seu amor pelos livros e pela 
leitura. Descubra com ele você também.

Tema inspiração, amo pela leitura, livros
Faixa etária livre
Editora V&R

PROCURA-SE! CARLINHOS COELHO, O LADRÃO DE LIVROS
Emily MacKenzie

Miúdo é um gatinho fofo que adora brincar com sua dona. Ele só não gosta de uma 
coisa: o nome que ela lhe deu. Queria ter um nome imponente e forte, para se sentir 
grande e feroz como um dragão! Mas será que é isso mesmo que importa? Quan-
do ganha um abraço apertado de sua dona, Miúdo esquece todas essas besteiras. 
Afinal, daquele tamanho, ele cabe direitinho em seu coração. Repleto de ilustrações 
coloridas e lúdicas feitas pela artista Fabiana Shizue, Shirley Souza usa a linguagem 
rimada para contar a doce amizade da garotinha com seu bichinho de estimação. O 
livro traz o ensinamento de que o importante não é ser maior do que os outros, mas 
amar e ser amado.

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

MIÚDO
Shirley Souza
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Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras, outros com campos floridos e su-
culentos dentes-de-leão. Já o Carlinhos Coelho é um pouco diferente: ele sonha 
com livros! E quer lê-los o tempo todo. Quanto mais, melhor. Foi assim que passou 
a entrar nos quartos das pessoas e a ler os livros delas enquanto dormiam… e não 
demorou muito para começar a levá-los para casa. Só que ele acaba levando o livro 
preferido do menino Arthur e entra na maior encrenca! Alvo de uma investigação poli-
cial inusitada, o Carlinhos vai descobrir como multiplicar seu amor pelos livros e pela 
leitura. Descubra com ele você também.

Tema inspiração, amo pela leitura, livros
Faixa etária livre
Editora V&R

PROCURA-SE! CARLINHOS COELHO, O LADRÃO DE LIVROS
Emily MacKenzie
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Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras, outros com campos floridos e su-
culentos dentes-de-leão. Já o Carlinhos Coelho é um pouco diferente: ele sonha 
com livros! E quer lê-los o tempo todo. Quanto mais, melhor. Foi assim que passou 
a entrar nos quartos das pessoas e a ler os livros delas enquanto dormiam… e não 
demorou muito para começar a levá-los para casa. Só que ele acaba levando o livro 
preferido do menino Arthur e entra na maior encrenca! Alvo de uma investigação poli-
cial inusitada, o Carlinhos vai descobrir como multiplicar seu amor pelos livros e pela 
leitura. Descubra com ele você também.

Tema inspiração, amo pela leitura, livros
Faixa etária livre
Editora V&R

PROCURA-SE! CARLINHOS COELHO, O LADRÃO DE LIVROS
Emily MacKenzie

Família ê, Família á, Família! Cada um tem uma família diferente, mas Arnaldo An-
tunes e Tony Bellotto mostram que todas podem ser iguais... Do rádio para o livro, a 
canção que se tornou um grande sucesso vai continuar divertindo crianças de todas 
as idades!

Tema arte, música, humor, poesia
Faixa etária livre
Editora Salamandra

FAMÍLIA
Arnaldo Antunes, Tony Bellotto
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Coletânea de poemas arrebatadores sobre crescimento e cura. Ancestralidade e hon-
rar as raízes. Expatriação e o amadurecimento até encontrar um lar dentro de você. 

Organizado em cinco capítulos e ilustrado por Rupi Kaur, o livro percorre uma extra-
ordinária jornada dividida em murchar, cair, enraizar, crescer, florescer. Uma celebra-
ção do amor em todas as suas formas. Essa é a receita da vida minha mãe disse 
me abraçando enquanto eu chorava pense nas flores que você planta a cada ano no 
jardim elas nos ensinam que as pessoas também murcham caem criam raiz crescem 
para florescer no final.

Tema poesia
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Planeta do Brasil

O QUE O SOL FAZ COM AS FLORES
Rupi Kaur
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Viajando de trem para uma cidade grande, uma garota 
sobe em seu beliche, silenciosa mas com olhos que pare-
cem dizer muitas coisas, e permanece ali, sem comida e 
companhia.

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?

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

Tema infantil, reconto
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

A ESPERANÇA É UMA MENINA QUE VENDE FRUTAS
Amrita Das

AS BELAS ADORMECIDAS E ALGUMAS ACORDADA
José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta
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Neste livro de poemas que Manoel de Barros escreveu 
para as crianças, o mundo parece um grande faz de con-
ta. Ele é cheio de palavras que brincam com a gente e de 
acontecimentos típicos do imaginário das crianças. Árvo-
res que falam, ventos que cantam, algazarras de cigarras, 
um menino que mora numa garça e até uma rã que sonha 
ser passarinho são algumas das personagens que brin-
cam com o leitor, conduzido por este grande artista das 
palavras.

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. É o que acontece com Chico Bento 
nesta história clássica, escrita e ilustrada por Mauricio de 
Sousa e publicada pela primeira vez em 1982.

Tema fpoesia, infantil
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

CANTIGAS POR UM PASSARINHO A TOA
Manoel de Barros

CHICO BENTO, 7 ANOS
Mauricio de Sousa
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O Grinch é uma criatura verde e peluda que destesta o 
Natal com todas as forças. Ele não suporta a felicidade 
dos Quem com suas festanças e banquemtes, e resolve 
acabar com a festa de uma vez por todas. Mas talvez o 
Grinch perceba que o verdadeiro signifcado do Natal vai 
muito além de comemorações e presentes.
Esta história reconfortante sobre o espírito do Natal é ca-
paz de conquistar até o mais frio e menor dos corações.

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.

Tema clássico, bilíngue, poesia, natal
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

COMO O GRINCH ROUBOU O NATAL
Dr. Seuss

AS CORES DE VAN GOGH
Claire Merleau-Ponty
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Cozinhar é uma tarefa mágica. Um punhado de farinha, 
manteiga e ovos pode se tornar um lindo bolo, assim como 
um copo de leite gelado com sorvete e morangos vira um 
delicioso milk-shake. Com um pouco de persistência e 
criatividade, as coisas se transformam, ganham brilho, 
vida e graça, como num passe de varinha de condão.

Se você ainda não conhece o Pum, prepare-se: barulhen-
to, fedido nos dias de chuva, ele está sempre no maior 
gás. Aliás, é exatamente por isso que um dia, depois que 
seu dono resolve soltá-lo no parque, ele dispara que nem 
um rojão e some sem deixar rastro. Todos ajudam nas 
buscas, mas sem sucesso! Para seu dono, a vida parece 
não fazer mais sentido. Até que, de repente, ele aparece - 
e traz com ele uma verdadeira turma do barulho...Tema infantil, culinária, contos de fadas

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema infantil, humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

A COZINHA ENCANTADA DOS CONTOS DE FADAS
Katia Canton

DEIXEI O PUM ESCAPAR
Blandina Franco
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Apesar de bem antiga, a lenda da mula sem cabeça ain-
da é contada em diversas regiões do Brasil. Mas como 
foi que ela surgiu? E quais seriam as impressões de um 
estrangeiro ao ouvir essa história tão particular do nosso 
folclore?

Naná é uma indiazinha guarani que nasceu por volta de 
1600 no sul do Brasil. Ela se divertia com as diversas 
mães, acreditava em muitos deuses e adorava azucrinar 
o seu amiguinho Tatá. Mas o cotidiano da menina mudou 
radicalmente depois que Padre Inácio chegou na aldeia. 
Sem saber, ela presenciou uma verdadeira revolução que, 
mais tarde, se transformou nas famosas Missões.Tema infantil, folclore brasileiro, origem

Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, cultura indígena
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

MULA SEM CABEÇA A ORIGEM
Ilan Brenman

NANÁ DESCOBRE O CÉU
José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta e 
Roger Mello
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Neste livro, quinze histórias curtas, escritas em prosa, fa-
lam sobre cachorros, gatos, homens e mulheres e suas 
várias alcunhas. Ilustrado a quatro mãos, com pedaços de 
papel colorido recortado com os dedos - nada de tesoura 
-, este livro traz ainda um depoimento das autoras sobre 
esse desenho feito sem lápis, caneta, giz ou pincel, além 
de uma sugestão de atividade.

Fantasmas que pegam táxi, almas que vão à missa aos 
domingos, namoradas defuntas… Essas são algumas 
das personagens que aparecem nos causos de família 
reunidos neste novo livro de Angela-Lago. Narradas com 
aquele sotaque particular da autora mineira e ilustradas 
de maneira surpreendente, as histórias de assombração 
e terror vão, além de assustar os leitores, causar boas ri-
sadas - afinal, as almas penadas se metem em cada uma!

Tema infantil, poesia, arte
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema infantil, contos, terror, humor
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

NOME, SOBRENOME, APELIDO
Renata Bueno, Mariana Zanetti

O CAIXÃO RASTEJANTE E OUTRAS 
ASSOMBRAÇÕES DE FAMÍLIA
Angela-Lago
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Nesta fábula sobre a preservação do meio ambiente, os 
leitores vão conhecer essa criatura peculiar, que é o prote-
tor das árvores de Trúfula — com copas coloridas, macias 
e cabeludas! —, e seu grande adversário, o Erumavez, 
que não via nenhum problema em derrubar as árvores 
para fabricar suas não necessidades.

Nesta biografia escrita e ilustrada por Peter Sís, os leito-
res vão descobrir como Antoine ajudou a criar novas rotas 
para lugares distantes, os acidentes que sofreu e as suas 
reflexões enquanto estava nos céus - que depois o inspira-
ram a escrever sobre suas experiências -, além de muitas 
outras histórias dessa figura tão apaixonante.

Tema infantil, poesia, bilíngue, meio-ambiente
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

O LORÁX
Dr. Seuss

O PILOTO E O PEQUENO PRÍNCIPE
Peter Sís
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Robin foi correr o mundo, ter vida de aventureiro;  Ben 
quis ter vida pacata, ganhar bastante dinheiro. E quando 
o destino os dois tornou a pôr frente a frente... Não vou 
contar pra você o final surpreendente!  Leia então esta 
história com o seu melhor amigo  e garanto que vocês dois 
irão concordar comigo: muitos dos que ostentam a melhor 
das aparências  praticam por detrás dela a mais vil das 
indecências.

Robin foi correr o mundo, ter vida de aventureiro; Ben quis 
ter vida pacata, ganhar bastante dinheiro. E quando o des-
tino os dois tornou a pôr frente a frente... Não vou contar 
pra você o final surpreendente!  Leia então esta história 
com o seu melhor amigo  e garanto que vocês dois irão 
concordar comigo: muitos dos que ostentam a melhor das 
aparências  praticam por detrás dela a mais vil das inde-
cências.

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

Tema infantil, poema, amizade
Faixa etária a partir de 10 ano
Editora Cia das Letras

O PIRATA E O FARMACÊUTICO
Robert Louis Stevenson

OPOSTOS ON THE TABLE
Robert Louis Stevenson
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Pedro Coelho virou carteiro por um dia. Ele anda de um 
lado para o outro, entregando correspondências aos mo-
radores de Mato Fino. Mas, em umas das cartas, descobre 
que um plano maligno está sendo armado contra Pati Pa-
taxoca! Se Pedro não correr, a coitada da pata será comi-
da no jantar...

Desde a infância, nosso imaginário é povoado por histó-
rias de reis e rainhas, mestres e aprendizes. NO dia a dia, 
as formas de organização política estão em toda parte, da 
diretora da escola à dona da bola. Um convites para as 
crianças pensarem e levarem o assunto para dentro de 
casa e para a sala de aula. Assim, juntas, crianças e adul-
tos poderão questionar as coisas como são e refletir sobre 
como elas poderiam ser.Tema infantil, interativo

Faixa etária livre
Editora Cia das Letrinhas Tema infantil, debate

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letrinhas

PEDRO CARTEIRO
Beatrix Potter 

QUEM MANDA AQUI
André Rodrigues 
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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?

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.

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

Tema infantil, dias da semana
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

SACI
Ilan Brenman

SAUDADE
Claudio Hochman
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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.

Num dia chuvoso qualquer, Silvester encontra uma pedra 
nova para sua coleção. Mas esta é diferente: ela é mágica, 
capaz de transformar todos os seus desejos em realidade. 
O Burrinho fica feliz da vida; toda vez que esfregar a pe-
drinha vermelha cintilante vai ter tudo o que quiser! Mas 
quando, a caminho de casa, ele dá de cara com um leão, 
leva um susto tão grande que deseja se transformar numa 
rocha - e no segundo seguinte lá está ele, cinza, duro, 
colado ao chão.

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

Tema infantil, identidade, relações familiares
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

SETE HISTÓRIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO
Angela-Lago

SILVESTER E A PEDRINHA MÁGICA
William Steig
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Um belo poema pode revelar um mundo novo, pode fazer 
as pessoas pensarem sobre os mistérios da vida ou sim-
plesmente deixar o leitor mais feliz.

Zeca é um passarinho, um tordo-do-campo. Aprendeu em 
casa que o canto dos tordos foi sempre o mesmo e é um 
só, mas achava que a regra não valia para ele. Talvez se 
achasse um gênio. Um dia, logo que começou a morar 
sozinho, Zeca ouve uma flauta e começa a acompanhá-la 
e a fazer variações sobre a melodia.

Tema poemas, limeriques, parlendas e canções
Faixa etária a partir de 1 anos
Editora Cia das Letras

Tema infantil, aventura, identidade
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

UM CALDEIRÃO DE POEMAS
Tatiana Belinky

ZECA ERA DIFERENTE
Norman Rockwell
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Neste livro-imagem,  a autora e ilustradora Andréia Vieira 
convida os leitores a conhecerem Betina, uma garotinha 
acostumada a ter tudo o que quer. Ao lado de sua famí-
lia e do seu companheiro quero-quero, ela vai descobrir a 
alegria de uma vida mais simples, com menos presentes 
e mais presença!

A história começa com o desaparecimento da Lua, que é 
encontrada, caída no campo, por um garoto solitário. De-
samparados cada um a sua maneira, os dois se tornam 
companheiros inseparáveis. Enquanto eles se divertem 
reinventando a realidade, astronautas se perdem no es-
paço, cientistas buscam teorias para o sumiço do satélite 
terrestre, pessoas se apegam a luas artificiais...

Tema infantil, consumismo
Faixa etária livre
Editora DCL

Tema infantil, solidão, amizade
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

BETINA QUERO-QUERO
Andréia Vieira

A LUA PERDIDA
Jimmy Liao
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Desde cedo, quando o dia começa, até a noite, na hora de 
dormir, eles passeiam soltos e barulhentos. Guarda-chu-
vas, celulares, guindastes, aviões, carros, motos... Mas 
que bichos esquisitos são esses? É tamanduá ou aspira-
dor 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!

Adaptação da famosa história da princesa órfã, persegui-
da por uma madrasta vaidosa que, eclipsada pela beleza 
da enteada se esforça por tirar-lhe a vida.

Tema infantil, vida urbana,fantasia
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema infantil, vaidade, clássico
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

BICHOS DA CIDADE
Heitor Ferraz Mello

BRANCA DE NEVE
Irmãos Grimm
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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

Ana e Ema jogam conversa fora, falando mal dos outros, 
como sempre fazem, e a casa delas começa a pegar fogo. 
Tolas, preconceituosas e arrogantes, as gansas não só 
causaram o incêndio, esquecendo os próprios ovos na 
frigideira, como, para piorar, acham que nenhum animal 
está à altura de salvá-las. Enquanto isso, tudo arde em 
volta delas, os móveis, o chão, o teto... Um livro divertido 
(e diferente) para todos aqueles que, de um modo ou de 
outro, gostam de brincar com fogo!

Tema conto de fadas, estereótipos, Identidade, questões de gênero
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

Tema infantil, prepotencia, fogo
Faixa etária livre
Editora SM

CACHINHOS DE URSO 
Stéphane Servant

DUAS GANSAS TOLAS NUMA CASA EM CHAMAS
Martin Baltscheit
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Jamela vai fazer 7 anos. Muito animadas, Mama e Gogo 
decidem fazer uma festa de aniversário. Antes, vão às 
compras e, na loja de sapatos, a mãe escolhe um par que 
também sirva para ir à escola e não o modelo Princesa 
de que a menina tanto gostou. Jamela, então, tem uma 
grande ideia...

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.

Tema infantil, aniversário, amadurecimento
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema infantil, arte, cultura polinésia, pluralidade cultural
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

FELIZ ANIVERSARIO, JAMELA!
Niki Daly

GAUGUIN E AS CORES DOS TROPICOS
Berenice Capatti
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Ângelo tem um irmão de cabelos lisos, uma mãe de cabe-
los ondulados e uma avó que é negra. Por que todo mun-
do é diferente? E como podem ser todos parte da mesma 
família, já que ninguém se parece? Junto com o protago-
nista desta história, o leitor vai perceber que muitas de 
suas raízes estão longe, em lugares que às vezes a gente 
nem imagina.

Conheça a história do artista marginal, misto de mago, lou-
co 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 benefícios da 
arte. 

Tema relação familiar, miscigenação, respeito pelas diferenças
Faixa etária livre
Editora SM

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

MINHA FAMÍLIA É COLORIDA
Georgina Martins

O FLAUTISTA DE HAMELIN
Robert Browning

217

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!”.

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?

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

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

O QUE TEM NA PANELA, JAMELA?
Niki Daly

O ROUXINOL E O IMPERADOR
Hans Christian Andersen
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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!

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.

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

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

O VESTIDO DE JAMELA
Niki Daly

OS ESPELHOS DE ANA CLARA
Mercedes Calvo
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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.

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.

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

Tema relação entre mãe e filho
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

POLEGARZINHA
Hans Christian Andersen

TARDE DE INVERNO
Jorge Lujan
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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.

Tiago Hakiy mora no coração da floresta amazônica. Des-
cendente do povo sateré mawé, neste livro ele apresenta 
a cultura indígena em forma de poesia. A fauna e a flora da 
região amazônica, os costumes do povo e sua interação 
com a natureza são retratados em poemas que revelam a 
beleza e a riqueza da vida na floresta.

Tema arte oitocentista, fraternidade, loucura, suicídio
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema poesia, cotidiano indígenaI
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

VINCENT VAN GOGH E AS CORES DO VENTO
Chiara Lossani

A PESCARIA DO CURUMIM E OUTROS POEMAS 
INDÍGENAS
Tiago Hakiy
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Recheado de fotografias e textos que tratam tanto da cul-
tura alimentar de cada país como de questões globais, 
Hora do lanche destaca a maneira como as crianças ao 
redor do mundo estão assumindo as rédeas da situação 
e se encarregando do almoço servido em suas escolas – 
cultivando hortas, aprendendo a cozinhar e expressando 
com todas as letras o seu direito de ter acesso a uma ali-
mentação saudável.

O garoto Vítor Iori descobre que a vinda dos africanos para 
o Brasil foi bem diferente da dos imigrantes europeus. Ele 
aprende com seu avô Zinho a história de seus antepassa-
dos, como era a vida no período da escravidão, a origem 
de seu próprio nome e descobre a importância de preser-
var as raízes de seu povo. Com a ajuda de sua tia e de 
seu avô, Vítor apresentará na escola um trabalho que será 
uma verdadeira aula sobre a riqueza da cultura africana.

Tema alimentação, cultura alimentar
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema infantil, imigração,cultura africana
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

HORA DO LANCHE
Andrea Curtis e Yvonne Duivenvoorden

MEU AVÔ AFRICANO
Carmem Lucia Campos
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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. O pouco tempo que avô e 
neto passam juntos faz com que ambos resgatem as his-
tórias de família e percebam o quanto é importante preser-
var suas raízes. Ao final, o livro traz uma seção informativa 
com curiosidades da cultura alemã.

Yasmin é uma menina muito curiosa, que vive enchendo 
seu avô de perguntas. Quando ele vai buscá-la na esco-
la ou nos dias em que ela fica na loja de tecidos do avô, 
Yasmin aproveita para conhecer melhor a história de seu 
avô e os motivos que o trouxeram ao Brasil. Ao longo das 
conversas, ela descobre as palavras, os provérbios, a culi-
nária e diversos outros costumes de seus antepassados. 
Assim como detalhes inusitados da imigração do povo 
árabe e a maneira que a cultura dos imigrantes influenciou 
o nosso país. Com esta história emocionante, avô e neta 
mostram a importância da relação familiar para preservar 
suas raízes ao longo das gerações.

Tema infantil, imigração,cultura alemã
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema infantil, imigração,cultura árabe
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ ALEMÃO
Martin Wille

MEU AVÔ ÁRABE
Maísa Zakzuk
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Os imigrantes que chegaram ao Brasil trouxeram na mala 
não apenas roupas e saudades da terra natal, mas tam-
bém muito da cultura de seu país. Ao se estabelecerem 
aqui, nos ensinaram seus costumes e hábitos e nos fize-
ram compreender e respeitar suas tradições. Neste livro, 
Claudia precisa escrever uma redação sobre um parente 
que veio de outro país. Como ela não tem muito contato 
com seu avô Chang, resolve entrevistá-lo. Ao longo dos 
encontros, Cláudia conhece melhor o seu avô, os motivos 
que o trouxeram ao Brasil e aprende sobre a história e a 
cultura do povo chinês. Ao final, ela descobrirá que os la-
ços que a unem ao vovô Chang são milenares.

Neste livro, João descobre que seu avô veio da Espanha 
de navio e que lhe deixou de herança muito mais que um 
simples sobrenome. Por meio dos livros e de conversas 
com o pai, o menino conhece a cultura espanhola e tem 
um encontro mágico e emocionante com seu avô espa-
nhol.

Tema infantil, imigração,cultura chinesa
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema infantil, imigração,cultura espanhola
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ CHINÊS
Dongyan Wang

MEU AVÔ ESPANHOL
José A. Carrascoza
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Apolo e seus irmãos sempre passam as tardes de domin-
go ao lado do avô, que adora contar histórias da mitologia 
grega e de seu país natal. Petros revela aos netos como 
era sua vida na Grécia, os costumes de seu povo, os mo-
tivos que o fizeram vir para o Brasil e as dificuldades no 
novo país. Nesses vários encontros, Apolo aprende sobre 
suas origens, a importância da Grécia na história da civili-
zação e, principalmente, o valor da família.

As férias escolares se aproximam, e Tito terá muitas sur-
presas. Revendo as fotos da família ao lado do avô, o ga-
roto descobre como era a vida de seus parentes na Itália, 
por que eles vieram para o Brasil e como foi a adaptação 
ao novo país. Relembrando antigas histórias, o avô de Tito 
mostrará que no Brasil tem muito mais da Itália do que se 
imagina.

Tema infantil, imigração,cultura grega
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema infantil, imigração,cultura italiana
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ GREGO
Alexandre Kostolias

MEU AVÔ ITALIANO
Thiago Iacoca
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Em Meu avô japonês, Isabel aprende com seu avô como 
foi a adaptação dos imigrantes japoneses em terras brasi-
leiras, os rituais e celebrações típicos do Japão e desco-
bre que, mesmo tendo nascido aqui, ela também faz parte 
da história de seu povo e pode ajudar a preservar a cultura 
japonesa.

O menino Henrique narra as histórias que seu avô lhe con-
tou sobre o povo judeu. Ao longo das conversas, o vovô 
relembra a pequena aldeia em que nasceu na Ucrânia e 
explica motivos que levaram à perseguição de judeus ao 
longo dos tempos. O neto também aprende com o avô o 
significado dos rituais e celebrações judaicas, revelando a 
importância da preservação de suas crenças, costumes e 
tradições na família.Tema infantil, imigração,cultura japonesa

Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema infantil, imigração,cultura judaica
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ JAPONÊS
Juliana Faria

MEU AVÔ JUDEU
Henrique Sitchin
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Tiago vai passar o dia com sua tia Angélica, onde está 
aprendendo a arte de uma antiga tradição de sua família 
portuguesa: a pintura de azulejos. Ao ficar sozinho no es-
túdio, algo fantástico acontece: seus avós, pintados nos 
azulejos pendurados na parede, começam a falar com o 
garoto. Nesta incrível narrativa, Tiago aprenderá com seu 
avô a história de seus antepassados, como e por que os 
portugueses migraram para o Brasil, a adaptação de sua 
família ao novo país e muito mais.

O rapper Slim Rimografia apresenta neste livro sua ver-
são musicada do poema ‘O navio negreiro’ que, segun-
do o autor, se tornou um ícone da denúncia das injustiças 
contra os negros. Ilustrado com grafites do Grupo Opni, 
e acompanhado de textos informativos do Prof. Dr. José 
Luis Solazzi, esta obra procura revelar que a luta contra o 
preconceito e a defesa da cultura afro-brasileira é respon-
sabilidade de todos.

Tema infantil, imigração,cultura portuguesa
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

Tema escravismo, poesia, música, grafite, pluralidade cultural
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

MEU AVÔ PORTUGUÊS
Manuel Filho

O NAVIO NEGREIRO
Castro Alves
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Buscando retratar de maneira divertida e ilustrada, este 
livro fala sobre a história da música, com seus composito-
res, as principais peças e os instrumentos musicais.

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 curiosidade sobre música, compositores e músicos
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

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

ORQUESTRA UMA INTRODUÇÃO PARA CRIANÇAS
Robert Levine 

RAIMUNDO, CIDADÃO DO MUNDO
Fábio Yabu
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De onde vem o beija-flor? Cada cultura tem sua própria 
resposta para essa pergunta, cada povo tem sua própria 
explicação. Neste livro, Yaguarê Yamã conta a versão dos 
Maraguá para o surgimento desse ser.

Este abecedário poético, concebido por um paleontólogo 
entusiasmado, uma escritora estreante e uma ilustradora 
convicta, traz 26 poemas e uma pílula informativa sobre 
dinossauros que habitaram diversas partes do planeta. No 
final do livro há um mapa que indica os locais onde seus 
fósseis foram encontrados. Essa valiosa herança, deixada 
há milhões de anos, conta-nos hoje como eram os dinos-
sauros, onde e como viviam, o que comiam e muito mais.

Tema infantil, cultura indígena
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantil, poesia, história natural
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

A ORIGEM DO BEIJA-FLOR: GUANÃBY MURU-GÃWA
Yaguarê Yamã

ABCDINOS
Celina Bodenmüller, Luiz E. Anelli
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O Curupira não é flor que se cheire - os caçadores que o 
digam. Neste livro, a autora busca contar como o guardião 
da floresta usa seus poderes mágicos impiedosamente 
contra aqueles que não respeitam a mata e os seres que 
a habitam, protegendo a vida e lutando pela conservação 
do ambiente.

As mais fantásticas feras do futebol brasileiro entram em 
campo em uma partida nada convencional. De um lado, a 
seleção brasileira com Mapinguari no gol, Mula sem Cabe-
ça na lateral direita, Curupira na lateral esquerda, Cabra-
-Cabriola e Capelobo na zaga, Lobisomem, Negrinho do 
Pastoreio, Boitatá e Saci-Pererê no meio de campo e Ca-
beça de Cuia e Romãozinho na frente. Do outro lado, um 
combinado do resto do mundo com craques sobrenaturais 
- Múmia, Gárgula, Frankenstein, Ieti, Ciclope, Vampiro, 
Zumbi, Pé Grande e outros. Tudo o que essas criaturas 
fantásticas realizam em campo é transmitido com muita 
graça pelo locutor Carlos Cosme, que conta com o apoio 
do comentarista e dos repórteres de campo.

Tema infantil, folclore brasileiro, meio-ambiente
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantil, folclore mundial, futebol, humor
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

CURUPIRA: O GUARDIÃO DA FLORESTA
Marlene Crespo

FOLCLORE DE CHUTEIRAS
Alexandre de Castro Gomes 
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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.

Há animais verdadeiros, com existência real e comprova-
da, e outros fantásticos ou maravilhosos, que nasceram da 
imaginação humana e passaram a ter lugar cativo no ima-
ginário poético das civilizações, nas mitologias e nos livros 
dos contos e das lendas tradicionais, alimentando a sede 
de fantasia de crianças e adultos ao longo dos séculos. 
Este livro surge como uma galeria onde têm lugar os mais 
importantes e citados desses animais fantásticos, que ga-
nham vida na reconstituição poética de José Jorge Letria e 
nas ilustrações mágicas de André Letria, pai e filho, juntos 
neste livro que é um objeto de grande beleza estética, que 
pode e deve tocar públicos de todas as idades.

Tema infantil, óculos, insegurança
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema Infantil, poesia, animais mitológicos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

NÃO QUERO USAR ÓCULOS
Carla Maia de Almeida

OS ANIMAIS FANTÁSTICOS
José Jorge Letria, Andre Letria
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No coração do Quilombo, um menino sonha com as histó-
rias de um mundo distante. Nesse tempo de ser criança, 
uma amizade especial unirá os caminhos de África e Bra-
sil. Venha voar com Nyuni, o menino pássaro!

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 infantil, família, fábulas africanas
Faixa etária de 03 a 10 anos
Editora Mundo Leitura

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

NYUNI O MENINO PASSÁRO
Clauda Lins

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.

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 contos de fadas, adoção, solidariedade
Faixa etária de 02 a 08 anos
Editora Mundo Leitura

Tema relógio, horas, tempo
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cortez Editora

OS TRÊS PORQUINHOS DO AGRESTE
Clauda Lins

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.

Cinco elefantes iniciam uma longa jornada sem saber ao 
certo o que procuram. Ora são pequenos, ora grandes, ora 
se sentem frágeis, ora solitários, mas caminham sempre 
juntos e juntos descobrem que as grandes conquistas não 
dependem do tamanho ou da distância, porque a beleza 
da vida está nas pequenas coisas.

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

Tema convivência, descobertas, deslocamento,amizade
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

LÁPIS COR DE PELE
Daniela de Brito 

A VIAGEM DOS ELEFANTES
Dipacho
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Adélia mora em uma casa no campo. Durante o dia, ela 
brinca com seus irmãos, mas à noite, quando todos estão 
dormindo, acontece algo bem estranho… Adélia se enche 
de coragem e, sozinha, percorre um longo caminho até 
chegar ao local que guarda aquilo que mais ama os livros 
e sua nova amiga.

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 gosto pela leitura, livros, amizade, mistério
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

ADÉLIA
Jean-Claude Alphen 

COMO ENSINAR SEUS PAIS A GOSTAREM DE 
LIVROS PARA CRIANÇAS
Alain Serres
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Esse divertido “abichodário” traz uma sequência de ani-
mais que interage das maneiras mais inusitadas. A lista 
passa pelas 26 letras do alfabeto e animais de diferentes 
espécies e tamanho: do camelo que come a couve do dro-
medário, ao ornitorrinco que fica de olho nos ovos da pata, 
até chegar ao urso que urra assustando a vaca... Após a 
última letra, os animais que ficaram de fora do livro protes-
tam com o autor, o que provoca um desfecho inesperado 
e o convite a uma nova leitura.

Ao se mudar com o pai para uma nova cidade, Eloísa aca-
ba por se defrontar com um mundo totalmente diferente 
do que conhecia, no qual se sente um verdadeiro bicho 
estranho. Com o passar do tempo, tudo o que a assustava 
começa a ser incorporado com naturalidade a sua rotina. 
Autor e ilustrador oferecem um terno e renovado olhar so-
bre problemas sociais, como o deslocamento, o respeito à 
diversidade e a recusa à intolerância.

Tema jogo de palavras, alfabeto, animais, natureza
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

Tema pluralidade cultural, convivência, exílio, refúgio
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

DEU ZEBRA NO ABC
Fernando Vilela

ELOÍSA E OS BICHOS
Jairo Buitrago
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Não chove há muitos meses. A casa, o quintal e as ruas 
estão secos e empoeirados. A menina decide então espe-
rar a chuva. Da porta de casa, acompanha o movimento 
da rua: o caminhão traz a lenha, o barril leva a água para 
os moradores, o costureiro conserta as roupas das famí-
lias. É hora de ajudar a mãe em casa, tomar banho e jan-
tar. De repente, o céu começa a escurecer e o forte vento 
anuncia que a chuva finalmente se aproxima.

Na pequena cidade de Palenque quase ninguém sabia ler. 
Com o propósito de ajudar a irmã a decifrar as cartas que 
recebia, e contando com a ajuda do dono da mercearia, 
a menina começa a descobrir o que as letras e as pala-
vras significam, e não demora muito para que um mundo 
novo de possibilidades se abra para ela e para todos os 
habitantes de seu povoado. Essa é a história que a mãe 
conta ao filho ao se lembrar da própria infância e de como 
aprendeu a ler e a escrever.

Tema meio ambiente, cultura africana, pluralidade cultural
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

Tema convivência, cultura afrodescendente, comunidade quilombola
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Pulo do gato

ESPERANDO A CHUVA
Véronique Vernette

LETRAS DE CARVÃO
Juan Palomino
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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 fcuidade e responsabilidade, mães e filhos
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

Tema a convivência entre diferentes, união dos menores, jogo de palavras
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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A nossa História, a verdadeira, se perdeu através dos tem-
pos. Vemos apenas aquilo que a nossa visão tacanha nos 
mostra como sendo a realidade. Mas a jornada da huma-
nidade se descortina por centenas de milhares de anos 
antes daquilo que reconhecemos hoje por historicamente 
correto. As mais diversas religiões trazem mitologias di-
ferentes para responder as perguntas cruciais: de onde 
viemos? Quem somos? Para onde vamos? Nossa origem 
extra-solar ainda é um mistério a ser desvelado. Tudo está 
escrito nos Registros Akáshicos. Mas ainda não nos con-
centramos em ir atrás das nossas origens por falta de tem-
po, sabedoria e vontade.

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.

Tema pluralidade cultural, direitos humanos, infância
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

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

PARA ONDE VAMOS
Jairo Buitrago

PARA QUE SERVE UM LIVRO?
Chlóe Legeay
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Hora de comer, hora de brincar, hora de colher, hora de 
pescar, hora de festejar, hora de contemplar, hora de com-
partilhar são alguns dos temas explorados nestes singelos 
poemas sobre o cotidiano da vida na aldeia daqueles que 
são os primeiros habitantes do Brasil.

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 cultura indigena, infância, identidade, modos de vida
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

POEMINHAS DA TERRA
Marcia Leite

TODOS ZOAM TODOS
Marcia Leite
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Um dia, um rio é um lamento, um grito de socorro tardio de 
um rio indefeso que não tem como reagir ao ser invadido 
pela lama da mineração que destrói suas águas e as vidas 
que abriga.

Carros e ônibus num vaivém furioso, motos em zigue-za-
gue, gente andando feito barata tonta. A Vida roda acele-
rada nas calçadas, ruas e avenidas. MAs uma menina e 
sua bicicleta vão propor uma pausa no ritmo frenético da 
cidade grande

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

Tema sustentabilidade, mobilidade urbana
Faixa etária livre
Editora V&R

UM DIA, UM RIO
Leo Cunha

A MENINA QUE PAROU O TRÂNSITO
Fabrício Valério
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Bela é uma princesa corajosa, forte, inteligente e tem uma 
paixão especial por livros. Esta linda jovem não teme por 
nenhum perigo e, nesta aventura, ao lado de Chip, está 
disposta a salvar o dia com bravura e determinação.

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 contos disney,a bela e a fera
Faixa etária livre
Editora V&R

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

BELA EM UMA AVENTURA DE INVERNO
Vários

CHAPEUZINHO VERMELHO
Bethan Woollvin
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A bordo de um balão, o abecedário levará os pequenos em 
uma viagem de descobertas fascinantes. Encontro com as 
letras foi preparado para auxiliar pais e educadores nesta 
fase fundamental da aprendizagem. 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.Embarquem 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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Quando o estranho animal branco é visto flutuando sobre 
um bloco de gelo, os outros bichos o temem e evitam-no. 
ATé que um dia, os habitantes daquela terra percebem 
que ele não era tão estranho assim...Com uma linguagem 
sensível, a obra mostra como podemos aprender muito 
convivendo com a diversidade.

Primeiro se ouve um som. Uma só corda tocada, uma 
nota assoprada, uma soalha golpeada. E de repente estou 
aqui. Onde tem música, tem cor. E onde tem cor, tem vida. 
Algum dia estes sons poderiam se converter em canções 
para dar cor aos demais corações. Mas neste momento 
ele é somente um menino com um violão num sótão se-
creto, e o ar que ele respira está cheio de vida. Neste lindo 
álbum ilustrado, a história do garoto Miguel é contada sob 
uma perspectiva de muita sensibilidade; uma linguagem 
quase poética.

Tema convivência, diversidade
Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R

Tema dia dos mortos, contos disney
Faixa etária livre
Editora V&R

LEVE
Sandra Dieckmann

MIGUEL E A GRANDE HARMONIA
Vários
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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.

O perfil das heroínas Disney mais queridas. Um guia para 
acompanhar as encantadoras aventuras dos desenhos 
animados. Ariel. Bela. Rapunzel e Tinker Bell apresentam 
suas histórias. Todas as crianças vão adorar.

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

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

MOANA E O OCEANO
Vários

RAPUNZEL
Bethan Woollvin
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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.

O tricerátopo Dom e o braquiossauro Téo vão fazer uma 
incrível viagem para conhecer lugares diferentes, como 
praias, montanhas geladas e até uma floresta encantada. 
Aventure-se também procurando e encontrando coisas in-
críveis com os divertidos Dom e Téo!Tema diversão

Faixa etária livre 
Editora Ciranda Cultural

Tema livro interativo
Faixa etária livre
Editora Ciranda Cultural

BARBIE - Um dia animado
Ciranda Cultural

DINOSSAUROS: Mais de 500 Coisas Para Encontrar
Ciranda Cultural
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A Coleção Mico Maneco oferece uma fascinante aventura- 
aprender a ler, lendo.São histórias curtas e imaginativas, 
que apresentam personagens bem brasileiras e trazem a 
leitura para o cotidiano das crianças.

Kevin McCallister, um menino de 8 anos que, chateado 
com a mãe, deseja que sua família desapareça. E o dese-
jo se realiza! 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.

Tema infantil, aventura, fantasia
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Salamandra

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Intrinseca

UM DRAGÃO NO PIQUENIQUE
Ana Maria Machado

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 volta 
para casa e, no caminho, aprendem importantes lições so-
bre coragem, amizade e o poder da imaginação.

Desde 2012, a autora Jarid Arraes tem se dedicado a des-
vendar a história das mulheres negras que fizeram a Histó-
ria do Brasil. E não bastava conhecer essas histórias, era 
preciso torná-las acessíveis e fazer com que suas vozes 
fossem ouvidas. Para isso, Jarid usou a linguagem poética 
tipicamente brasileira da literatura de cordel. E vendeu mi-
lhares de seus cordéis pelo Brasil, alertando para a impor-
tância da multiplicidade de vozes e oferecendo exemplos 
de diversidade para as mulheres atuais. Neste livro, reuni-
mos 15 dessas histórias, que ganharam uma nova versão 
da autora e a beleza das ilustrações de Gabriela Pires.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Intrinseca

Tema poesia, historia, mulheres
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Polen Editorial

ET O EXTRATERRESTRE
Kim Smith

HEROÍNAS NEGRAS BRASILEIRAS EM 15 CÓRDEIS
Jarid Arraes
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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?Vovó Cora conta a seus ne-
tos o que ela chama de acontecido e não de uma história. 
De repente, seu Vicente, o jardineiro da Casa Velha da 
Ponte, deparou com uma situação incomum: no quintal, 
entre as plantas que nascem lá, boas e más, apareceram 
duas plantas diferentes. Quis arrancá-las, mas vovó Cora 
disse-lhe que as deixasse crescer. Depois de um tempo, 
sob as duas plantas, seu Vicente e vovó Cora, surpresos, 
encontraram seres vivos, com todas as formas de crian-
ças em miniatura. O que fazer? Destruí-los? Escondê-los? 
Cuidar deles?

“Meu crespo é de rainha” celebra a beleza e a diversidade 
dos cabelos crespos e cacheados. 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 orgulha-
rem de quem são e de seu cabelo “macio como algodão” 
e “gostoso de brincar”.

Tema arborismo, juvenil
Faixa etária livre
Editora Global Editora

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

OS MENINOS VERDES
Cora Coralina 

MEU CRESPO É DE RAINHA
Bell Hooks
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Para Mafalda, tomar banho era o maior sacrifício. Uma 
vez, só ao chegar à escola, lembrou-se de que era dia 
das fotos da turma. Apenas ela não tinha tomado banho e 
arrumado o cabelo. Então entendeu que tomar banho era 
importante

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 infantil, higiene
Faixa etária livre
Editora FTD

Tema ficção, faz de conta
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

NÃO QUERO...TOMAR BANHO
Ana Oom

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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Qual a criança que não adora desafios? Enquanto a in-
teligência de cada um é estimulada, meninos e meninas 
brincam e se encantam com o jogo das palavras e as pe-
gadinhas escondidas em cada pergunta.

Partindo da premissa de que todas as pessoas são iguais, 
mas que existem coisas que as tornam desiguais, o livro 
expõe de um jeito simples a complexidade das dinâmicas 
sociais e do mundo do trabalho.

Tema infantil, brincadeiras, interativo
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Matrix

Tema infantil, dinamicas sociais, mundo do trabalho
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Editora Boitata

AS DUZENTAS MELHORES ADIVINHAS PARA 
CRIANÇAS
Paulo Tadeu

O QUE SÃO CLASSES SOCIAIS
Equipo Plantel
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Well, well, well... Gabriel tem apenas oitos anos, mas faz 
perguntas difíceis de serem respondidas até por gente 
grande... Do rádio para o livro, a canção que se tornou um 
grande sucesso vai continuar divertindo crianças de todas 
as idades!

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.

Tema música, poesia, curiosidade infantil
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema animais
Faixa etária livre
Editora Cosac & Naify

OITO ANOS
Paula Toller

OS COELHOS TAPADOS VÃO AO ZOOLÓGICO
Dav Pilkey 
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Esta série reúne alguns dos mais populares contos de fa-
das, recontados por Ruth Rocha de maneira simples, mas 
encantadora, de forma que as crianças bem pequenas 
possam acompanhar a narrativa. As bonitas ilustrações 
e o formato grande criam um clima especial, envolvendo 
ouvintes e leitores no mundo mágico criado por estas his-
tórias.

A jovem princesa Leia mantém a doçura da personagem 
dos filmes, mas não perdeu nada de seu estilo rebelde, 
afinal, ela já é a Leia. É muito engraçado ver o Lorde Vader 
ensinar a princesa a escovar os dentes, dirigir um caça 
TIE e até ajudá-la nos trabalhos da escola.

Tema fantasia, imaginação, personagens clássicos
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema humor, sátira
Faixa etária livre
Editora Aleph

OS MÚSICOS DE BREMEN
Ruth Rocha

A PRINCESINHA DE VADER
Jeffrey Brown
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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.

Todo mundo tem medo - e isso pode ser até bom. O que a 
gente não precisa é ter medo das coisas que não existem. 
Nos livros desta série, você vai conversar com Ruth Rocha 
sobre seus medos... E descobrir outros que nem imagi-
nava que existiam. E, principalmente, vai aprender que o 
humor é a melhor maneira de enfrentá-los!

Tema profissões, escolhas
Faixa etária de 06 a 08 anos
Editora Moderna

Tema humor, medo, cuidado
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

QUANDO EU RESCER...
Ana Maria Machado

QUEM TEM MEDO DE CACHORRO?
Ruth Rocha

255

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.

Joana ao ouvir a palavra ‘segredo’ teve um siricotico, uma 
tremedeira que só pararia ao ouvir as palavras de Manue-
la. Qual será o segredo dessas amigas? O que vai acon-
tecer depois que ele for revelado? Para descobrir esse 
segredo é só abrir o livro e começar a leitura.

Tema humor, medo, cuidado
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema egredo, escolas, amizade, bisbilhotice
Faixa etária de 06 a 08 anos 
Editora Moderna

QUEM TEM MEDO DE DIZER NÃO?
Ruth Rocha

SEGREDOS
Illan Bernman
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Severino mora em uma terra árida e triste, onde tudo está 
murcho, menos a esperança. Com arte, magia e muita 
brincadeira, Severino e seus amigos buscam algo que pa-
rece impossível - fazer chover.

Os ruídos da natureza podem surpreender a quem está 
acostumado a dormir nas grandes cidades. Esta narrativa 
simples ajuda a preparar a criança para essa novidade, 
estimulando a observação dos sons e brincadeiras com 
onomatopeias.

Tema cultura brasileira, imaginação infantil
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Salamandra

Tema infantil, onomatopeias, sons
Faixa etária livre
Editora Melhoramentos

SEVERINO FAZ CHOVER
Ana Maria Machado

O SOL DESCOBRE IORI
Oswaldo Faustino
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Escrito pelas educadoras Angela Braga e Lígia Rego, a 
obra procura traçar um painel sobre o estilo da grande 
diva da arte moderna brasileira. O projeto gráfico valoriza 
as ilustrações e estimula a leitura, principalmente para as 
crianças.

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!

Tema vida e obras de artistas brasileiros, guia pro professor
Faixa etária de 11 a 15 anos
Editora Moderna

Tema pluralidade cultural
Faixa etária de 06 a 08 anos 
Editora Moderna

TARSILA DO AMARAL
Angela Braga e Ligia Rego

UM, DOIS, TRÊS, AGORA É SUA VEZ!
Ana Maria Machado



258

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 
Julia Alba 

GATO GUILE E OS MONSTROS
Rocío Martinez 
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Monte um terminal com pista, encaixe as peças das ae-
ronaves, reúna os acessórios e construa seu aeroporto.
Mãos à obra: Aeroporto é perfeito para aventureiros que 
querem experimentar a emoção de viajar pelos ares!

Amor e empoderamento em versos que levam os contos 
de fada à realidade feminina do século XXI.É um livro so-
bre resiliência e, sobretudo, sobre a possibilidade de es-
crevermos nossos próprios finais felizes.Dividido em qua-
tro partes (“A princesa”, “A donzela”, “A rainha” e “Você”), o 
livro combina o imaginário dos contos de fada à realidade 
feminina do século XXI com delicadeza, emoção e contun-
dência.

Tema livro brinquedo, aeroporto
Faixa etária livre
Editora V&R

Tema poemas, empoderamento
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Leya

MÃOS À OBRA AEROPORTO 
Katherine Sully

A PRINCESA SALVA A SI MESMA NESTE LIVRO
Amanda Lovelace
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Imaginem: um violeiro caipira disputando versos com um 
famoso DJ estrangeiro. De um lado, uma violinha matu-
ta, do outro, um poderoso pancadão eletrônico. E agora? 
Quem será o vencedor? A astúcia do roceiro ou a audácia 
do rapper?

A cada página um novo aprendizado e muita diversão! 
As crianças vão aprender a cumprimentar e se despedir 
com Lili, uma menina alegre e encantadora. Com um texto 
rimado, os pequenos assimilarão o aprendizado de uma 
forma muito mais fácil!

Tema diferenças, musicalidade, humildade
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Suinara

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A DISCUSSÃO DO VIOLEIRO COM O RAPPER 
ESTRANGEIRO
Fábio Sombra

LILI APRENDE A CUMPRIMENTAR - Coleção Boas 
Maneiras
Maria Mañeru
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A CADA PÁGINA, UM NOVO APRENDIZADO E MUITA 
DIVERSÃO! Nino às vezes não se comporta bem e não 
sabe como pedir desculpas. Com a ajuda da mãe e do baú 
das desculpas, Nino vai aprender não só a se desculpar, 
como também a não mentir, a respeitar os outros e a obe-
decer aos mais velhos!

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema fantasia, mitologia egípcia, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Intrinseca

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

NINO APRENDE A PEDIR DESCULPAS - Coleção 
Boas Maneiras
Maria Mañeru

A BELA ADORMECIDA - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa



262

De onde vêm os cereais, as verduras, o leite, a carne, e lã 
e os ovos? Às vezes, é dificil para uma criança entender 
como é a vida em uma fazenda. Com este livro, os peque-
nos vão conhecer como é a vida no campo e como são os 
animais que vivem em uma fazenda - da galhinha à vaca, 
do pato à ovelha. Com textos simples, a obra também é 
recheada de fotografias e ilustrações divertidas!

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A FAZENDA - Coleção Primeiras Descobertas
Patrícia Vilar

A PEQUENA SEREIA - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A POLEGARZINHA - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa

A ROUPA NOVA DO REI - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa
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Junte-se ao carrinho que está louco para brincar numa ci-
dade movimentada e muito barulhenta! Com pop-ups di-
vertidas, os pequenos vão se encantar por esse incrível 
livro.

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? Viaje pelas páginas deste livro e descubra como 
termina esta história cheia de aventura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A TURMA DO VAI E VEM - Pop-Up Surpresa
Monica Fleisher Alves

ALADDIN - Coleção Disney Clássicos Ilustrados
Vários
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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? Viaje pelas 
páginas deste livro e descubra o final desta linda história.

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - Coleção Disney 
Clássicos Ilustrados
Vários

BRANCA DE NEVE - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

CHAPEUZINHO VERMELHO - Coleção Turma da 
Mônica Algodão Doce
Mauricio de Sousa

CINDERELA - Coleção Turma da Mônica Algodão 
Doce
Mauricio de Sousa
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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.

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

EMPURROU, ACHOU! ANIMAIS SELVAGENS
Ana Uchoa

GRANDES MÁQUINAS - Coleção Brinco e Aprendo
Monica Fleisher Alves
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Nesta versão do clássico João e o Pé de Feijão, os perso-
nagens de Mauricio de Sousa interpretam essa inesque-
cível 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. As aventuras des-
se encontro são motivadas pelo desejo de desfazer uma 
injustiça do passado.Com ilustrações para aumentar ainda 
mais o encanto das crianças pelo momento da leitura.

Nesta versão do clássico O Flautista de Hamelin, os per-
sonagens de Mauricio de Sousa interpretam essa inesque-
cível história da literatura mundial. 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. Com ilustrações para au-
mentar ainda mais o encanto das crianças pelo momento 
da leitura.

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
Mauricio de Sousa

O FLAUTISTA DE HAMELIN - Coleção Turma da 
Mônica Clássicos para Sempre
Mauricio de Sousa
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

O GATO DE BOTAS - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa

O GRANDE LIVRO DAS FÁBULAS
Maria Luisa Paz
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

O PATINHO FEIO - Coleção Turma da Mônica Algodão 
Doce
Mauricio de Sousa

O PEQUENO POLEGAR - Coleção Turma da Mônica 
Algodão Doce
Mauricio de Sousa
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Este livro faz parte de uma encantadora coleção que traz 
os contos clássicos mais famosos do mundo todo, repre-
sentados pelos divertidos personagens da Turma da Mô-
nica. Neste volume, Cebolinha interpreta um soldado de 
chumbo de uma perna só. Depois que uma rajada de ven-
to joga o soldadinho na rua, ele vai viver aventuras ines-
quecíves 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
Mauricio de Sousa

O SOLDADINHO DE CHUMBO - Coleção Turma da 
Mônica Clássicos Ilustrados 
Mauricio de Sousa
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Os contos classicos mais conhecidos de todo os tempos 
interpretados pela turminha mais amada do Brasil! Com 
letra bastão para facilitar acesso dos menores ao mundo 
da leitura.

Este livro faz parte de uma coleção colorida que traz al-
gumas das lendas mais conhecidas do folclore popular 
brasileiro, representadas pelos personagens da Turma da 
Mônica.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

RAPUNZEL - Coleção Turma da Mônica Algodão Doce
Mauricio de Sousa

TURMA DA MÔNICA IARA - Lendas brasileiras
Mauricio de Sousa
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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!

O objetivo deste livro é analisar obras de arte com um 
olhar matemático. A obra pretende mostrar que pontos 
que se unem para formar retas e braço em formato de 
cilindro são apenas alguns detalhes de obras de artistas 
como Pablo Picasso, que utilizam elementos matemáticos 
para compor seus trabalhos.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil, artes, matemática
Faixa etária livre
Editora Callis

VAMOS ACAMPAR!
Oakley Graham

A MATEMÁTICA NO MUSEU DE ARTE - Coleção Tan 
Tan
Chan Sun Park 
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Este livro faz um passeio pelo tempo e por diferentes for-
mas de representação que eram feitas dos números nas 
civilizações antigas. Ao final da obra, o leitor encontra um 
exercício para descobrir se ele realmente aprendeu como 
eram feitas as somas há milhões de anos.

Um amigo secreto pode ser de vários jeitos, pode ser co-
rajoso ou covarde, divertido ou sério, nadador ou corredor, 
alto ou baixo. Não importa como seja, desde que seja seu 
amigo. Neste livro, Eliandro Rocha nos mostra o poder da 
amizade em superar qualquer tipo de diferença.

Tema infantil, matemática
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

A ORIGEM DOS NÚMEROS - Coleção Tan Tan
Majungmul, Ji Won Lee

AMIGO SECRETO
Eliandro Rocha
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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 
pára por aí; a história ainda apresenta às crianças um as-
sunto bem atual. Baleia Keelut aborda de forma fácil e lúdi-
ca o tema da preservação dos animais, além de mostar os 
perigos da caça predatória - prática que ainda ocorre hoje 
em dia. Para divertir e conscientizar.

Este livro narra a infância de Beethoven, músico com mais 
de 600 composições, sendo que muitas delas foram pro-
duzidas depois que ele ficou surdo.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

BALEIA KEELUT
Rosaria Zago

BEETHOVEN
Susan Hellard
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Com sensibilidade e ilustrações delicadas, o livro mostra 
ao leitor como era Cecília quando criança, e depois, quan-
do mocinha. Uma garota inteligente, que gostava de mú-
sica, histórias e, claro, de poemas. Não foi por acaso que 
ela escreveu coisas tão bonitas!

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

CECÍLIA MEIRELES
Carla Caruso

FUGINDO DAS GARRAS DO GATO
Choi Yun Jeong
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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? Isso é o que nós vamos descobrir 
nas divertidas páginas dessa história. Sucesso em mais 
de 40 países, esse simpático e atrapalhado ganso é ga-
rantia de uma ótima leitura.

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. Sucesso em mais de 40 países, Guido 
é garantia de uma ótima leitura.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

GUIDO VAI A ESCOLA
Laura Wall

GUIDO VAI A FAZENDA
Laura Wall
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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 nun-
ca mais estará sozinha. Sucesso em mais de 40 países, 
Guido, o ganso é um livro que nos mostra que uma boa 
amizade pode surgir de onde menos esperamos.

Crianças Famosas - Leonardo da Vinci” conta como foi a 
infância deste grande pintor, mostrando sua genialidade 
precocemente revelada e apresentando-a ao público in-
fantil do jeito que este mesmo público mais gosta: como 
crianças iguaizinhas a ele. Com texto ágil e ilustrações de 
extremo bom gosto, o intuito deste livro é aproximar os 
jovens leitores de hoje aos grandes nomes de ontem.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil, artes
Faixa etária livre
Editora Callis

GUIDO, O GANSO
Laura Wall

LEONARDO DA VINCI
Tony Hart, Susan Hellard
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As crianças fazem praticamente tudo no computador - es-
tudam, escutam música, conversam com amigos, assis-
tem a filmes... Mas será que elas imaginam como era di-
ferente há 60 anos? Nesse livro, durante uma conversa 
entre avô e neto, essas diferenças vêm à tona e mostram 
a ambos que o moderno e o antigo não se anulam, mas se 
complementam.

A personagem desta história é uma menina esperta que 
está crescendo e precisa de roupas maiores. Quando sua 
mãe planeja tricotar um vestido novo para ela, usa a pró-
pria mão para medir a largura de seus ombros e o com-
primento de seus braços. É assim que ela descobre que 
pode usar diferentes partes do corpo como parâmetro para 
medir as coisas a sua volta e o tamanho dos ambientes de 
sua casa. No final do livro há uma breve apresentação a 
respeito das medidas que surgiram a partir de determina-
das partes do corpo, em diferentes lugares do mundo.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MÁQUINAS DO TEMPO
Romont Willy

MINHA MÃO É UMA RÉGUA
Oh Seung-Min, Kim Seong-Eun
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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. Este livro apresenta diversos con-
ceitos matemáticos presentes na arquitetura.

Além de criar os famosos personagens infantis - Emília, 
Narizinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta e tantos 
mais -, Monteiro Lobato brigou por suas idéias e opiniões, 
marcando sua presença no cenário brasileiro. Neste livro, 
que faz parte da coleção Crianças Famosas, os autores 
contam como foi a infância do escritor.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MINHA VIAGEM ARQUITETÔNICA COM O VOVÔ
Jo Eung Jeong, Yun Jong Tae

MONTEIRO LOBATO
Nereide S. Santa Rosa, Mica Matos
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Ann Richlin busca apresentar neste livro como foi a des-
coberta de Mozart, um menino que com 5 anos de idade já 
compunha músicas.

Esta obra procura mostrar ao pequeno leitor o que fazer 
no verão - andar ao sol, tomar sorvete, ir à praia e nadar.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MOZART
Ann Rachling

NUMA TARDE QUENTE DE VERÃO
Tino Freitas
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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.

O Senhor Ouriço e o Senhor Rato eram vizinhos na Flo-
resta de Retalhos. Os dois gostavam das mesmas coisas 
- tomar chá, cuidar do jardim, desenhar e relaxar os dedos 
dos pés sob a luz do sol. Até que, certo dia, o Senhor Ouri-
ço achou que a cerejeira do amigo havia crescido demais 
e estava tampando o seu sol tão precioso! A partir daí, 
acabou o sossego naquela floresta.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O ANIVERSÁRIO DA MACACA
Paula Browne

O CONTO DAS DUAS TORRES 
Alessandra de Paula, Graham Meaden
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É uma história que brinca com a característica infantil de 
entender tudo ao pé da letra. Um dia, Joana escutou uma 
conversa entre a mãe e a vizinha que a deixou preocupa-
da - elas diziam que a menina tinha o nariz da avó! Ela 
saiu procurando o tal do nariz pela casa, mas não se lem-
brava de ter mexido nele, até que encontrou um retrato da 
avó e entendeu tudo! Ela tinha mesmo o nariz da vovó!

Nesta história ilustrada com bonecos de massinha, sete 
cabritinhos ficam sozinhos em casa quando a mãe deles 
sai às compras. Ela pede que eles não abram a porta para 
ninguém. Porém, um lobo ouve tudo e, enganando os ca-
britinhos, consegue entrar na casa.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O NARIZ DA VOVÓ
Eva Santana

OS SETE CABRITINHOS 
Xose Ballesteros
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Os três porquinhos é uma história que é narrada há mais 
de um século e ainda fascina crianças e adultos ao redor 
do mundo. Neste novo livro, a autora e ilustradora Rosi-
nha decide encarar o desafio de recontar a história usan-
do apenas imagens. O resultado é um livro encantador e 
repleto de ilustrações belas e impactantes. 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 próprias palavras, 
ajundando essa história a permanecer imortal.

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 o 
mundo está ocupado para ler com ele! Repletas de deta-
lhes e valorizando a diversidade, as ilustrações são uma 
diversão à parte, aproximando-nos ainda mais de Antônio 
e do bairro onde vive. Com narrativa envolvente, “Quer ler 
um livro comigo?” mostra que compartilhar alguma coisa é 
gostoso e todo mundo sai ganhando!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

OS TRÊS PORQUINHOS
Rosinha Campos

QUER LER UM LIVRO COMIGO?
Lawrence Schimel
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O Senhor Cavalo-Marinho está com a sua esposa, a Se-
nhora Cavalo-Marinho, quando ela percebe que está che-
gando a hora de por seus ovinhos. A obra procura ensinar 
os pequenos leitores sobre este momento importante.

A bruxinha Bubli, está preparando uma novidade para o 
concurso de culinária de Abracadabra, sem saber que ou-
tra bruxa está espionando-a para fazer tudo igual. A his-
tória enfatiza o uso de partes do corpo como unidades de 
medida.

Tema infantil, nascimento
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

SENHOR CAVALO-MARINHO
Eric Carle

SOPA DE BRUXA 
Oh Seung-Min, Jeong Hae-Wang
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Este livro apresenta a infancia de Tchaikovsky, um dos 
compositores mais importantes do romantismo russo, cuja 
obra se tornou uma das mais populares da historia da mu-
sica classica.

Esta é a história de Minju, uma menina que gosta muito 
de brincar de adivinhar. Ela tenta adivinhar o que vai ter 
de café da manhã, se vai chover, que brinquedos seus 
amigos preferem... Além disso, ela usa o pensamento ló-
gico para conseguir fazer escolhas. E, quando a decisão 
não depende só dela, Minju usa uma moeda ou faz um 
sorteio para definir a situação. Refletindo sobre as coisas 
que acontecem durante o seu dia, a personagem introduz 
o leitor no universo da matemática e do raciocínio proba-
bilístico.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

TCHAIKOVSKY
Ann Rachling

VAMOS ADIVINHAR 
Choi Yu-Mi, Cha Mi-Jeong
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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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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 descon a que sua 
vida está prestes a ruir em sucessivas tragédias. Sabe-se 
que Lorde Stark aceitou a proposta porque descon a que o 
dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora 
rainha - uma cruel mulher do clã Lannister. E sua intenção 
é proteger o rei. Mas ter como inimigo os Lannister pode 
ser fatal: a ambição dessa família pelo poder parece não 
ter limites e o rei corre grande perigo. Agora, sozinho na 
corte, Eddard percebe que não só o rei está em apuros, 
mas também ele e toda a sua família. Quem vencerá a 
guerra dos tronos?

‘’O Hobbit’’ conquistou sucesso imediato quando foi publi-
cado em 1937. Vendeu milhões de cópias em todo o mun-
do e estabeleceu-se como um clássico moderno e um dos 
livros mais influentes de nossa geração. 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 batem 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 muito em participar 
da aventura, mas acaba surpreendendo até a si mesmo 
com sua esperteza e sua habilidade como ladrão!”

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Leya

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 08 anos 
Editora Martins Fontes

GUERRA DOS TRONOS VOL.1
George R. R. Martin

O HOBBIT
J.R.R. Tolkien

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 - como o humor, as digres-
sões e reflexões de toda ordem, a oralidade nas falas, a 
metalinguagem - 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
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BOX DOM QUIXOTE
Miguel de Cervantes

O MUNDO DE SOFIA
Jostein Gaarder
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No início da década de 1930, Donald Triplett chamava atenção 
por seu comportamento peculiar, sua tendência ao isolamento e 
sua incrível capacidade de memorização. Apesar das mais varia-
das explicações dadas aos pais, o diagnóstico certeiro só seria 
feito depois de anos de acompanhamento: Donald era autista. 
É a partir do caso da família Triplett e de tantas outras que têm 
ou tiveram contato com o autismo que os premiados jornalistas 
John Donvan e Caren Zucker traçam um emocionante panora-
ma de uma condição que ainda hoje instiga leigos e especialis-
tas. Fazem parte dessa história as discordâncias médicas, os 
tratamentos controversos e, principalmente, a luta das famílias 
para que seus filhos tivessem seus direitos civis garantidos.

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 descon a que sua 
vida está prestes a ruir em sucessivas tragédias. Sabe-se 
que Lorde Stark aceitou a proposta porque descon a que o 
dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora 
rainha - uma cruel mulher do clã Lannister. E sua intenção 
é proteger o rei. Mas ter como inimigo os Lannister pode 
ser fatal: a ambição dessa família pelo poder parece não 
ter limites e o rei corre grande perigo. Agora, sozinho na 
corte, Eddard percebe que não só o rei está em apuros, 
mas também ele e toda a sua família. Quem vencerá a 
guerra dos tronos?

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Leya

Tema mágia, aventura, reis, rainhas, dragões, religião
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Leya

OUTRA SINTONIA
John Donvan e Caren Zucker

GUERRA DOS TRONOS VOL.1
George R. R. Martin
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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 

...E EU VENCI ASSIM MESMO 
Dorina Nowill

FIRIRIM FINFIM
Elizete Lisboa
Editora Paulinas

PEDRO E JOAQUIM 
Denise Crispun

MEU PAI É O MÁXIMO 
Anna Claudia Ramos 

A HORTA DA ETHEL
Celso Sisto 

ANINHA, ME CONTA UMA HISTÓRIA? 
Hermes Bernardi Jr.

A DANÇA DAS CORES  
Luís Pimentel 

A CRIANÇA CEGA VAI A ESCOLA: Preparando para a 
alfabetização 
Célia Maria Araújo de Amorim, Maria Glicélia Alves  

O SEU LUGAR
Patricio Dugnani
Editora Paulinas
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VIZINHA 
Simone Bibian 

AGORA É COMIGO!
Manuel Filho 

ABRAÇO DE URSO 
Cláudia Cotes 

VOLTA ÀS AULAS 
Tonton  

O CLUBE DA TROCA 
Ana Cristina Melo  

A INCLUSÃO COMEÇA EM CASA: Família e 
deficiência visual  
Edson Luiz, Tatiana Maria, Aline Araldi, Eliana Mariani   

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 

UM RELATO DA LUTA PELA INCLUSÃO SOCIAL DOS 
CEGOS 
Dorina Nowill 

CONVIVENDO COM A BAIXA VISÃO: da criança a 
pessoa idosa
Eliane Cunha, Maria Christina , Maria Crisina Godoy
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