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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 
escritores, artistas e políticos — de Elis Regina a Olga Benário, de Chico Buarque a 
Santos Dumont, de Renato Russo a d. Pedro I —, entre outros personagens.

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

Hoje a coisa é simples. Você abre a torneira do filtro ou a garrafinha de água mineral 
e mata a sede à vontade. Mas, para nossos antepassados, água costumava ser um 
problemão: um gole podia levar à morte. E tomá-la não era o único problema. 

Neste livro, você vai descobrir como era a vida nos tempos em que certos objetos 
(que hoje podem ser até banais) não haviam sido inventados ainda. Descubra como 
fazíamos sem água limpa, fósforos, vaso sanitário, óculos, anestesia, banho, papel 
higiênico, cemitério, divórcio, sobrenome e outras coisinhas mais.

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

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

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

COMO FAZÍAMOS SEM
Bárbara Soalheiro
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Parecia um dia comum. Bom, pelo menos um dia comum do sexto ano. Até que, no 
meio da aula de ciências, Mia recebeu um embrulho inesperado. Um chocolate Pura 
Magia! Aquele chocolate trazia as melhores lembranças de seu pai, e há anos ela 
não encontrava mais pra vender. Junto com o chocolate, um bilhete: “Quer sentar 
do meu lado hoje na perua?”, com a letra do Bereba! E agora? Eles não eram só 
amigos? Por que tudo estava ficando estranho de repente? O pessoal tinha começa-
do a passar o dia inteiro no celular e a chamar o recreio de intervalo, os adultos só 
queriam ter conversas sérias, não dava mais para comprar roupa na seção infantil… 
Como sobreviver a tudo isso e ainda decidir como responder o bilhete?

Tema literatura, infantojuvenil, amizade, amor
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

O DIA QUE MINHA VIDA MUDOU POR CAUSA DE UM CHOCOLATE 
COMPRADO NA ILHAS MALDIVAS
Keka Reis
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A astrologia de nós dois é um guia valioso para compre-
ender cada uma das relações de sua vida. Com capítulos 
organizados por signo, este livro oferece conselhos prá-
ticos e precisos para fazer com que os astros trabalhem 
para você.

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? Sofia adora e vai fa-
zer de tudo para transformar as conversinhas do banheiro 
das meninas nos posts mais comentados de seu colégio. 
E será que Sofia vai se tornar uma celebridade blogástica?

Tema astrologia, signos
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora V&R 

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

A ASTROLOGIA DE NÓS DOIS
Gary Goldschneider

ABAFA! FOFOCAS BLOGASTICAS DE SOFIA
Rose Cooper
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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? Sofia adora e vai fa-
zer de tudo para transformar as conversinhas do banheiro 
das meninas nos posts mais comentados de seu colégio. 
E será que Sofia vai se tornar uma celebridade blogástica?

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.

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

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

ABAFA! SEGREDOS QUE OS MENINOS NÃO 
CONTAM
Rose Cooper

ABAFA! FOFOCAS DO ACAMPAMENTO                                                                          
Rose Cooper



10

Uma pai, uma mãe, duas irmãs. E uma avó também. Uma 
família tão normal. E então Geneviève tira a própria vida. 
Na véspera dos quinze anos. A talentosa Geneviève. Hábil 
nas palavras, nas artes, nos esportes. Mas para Lou-Anne, 
a irmã gêmea, essa tragédia não pode ser um ponto-final.

O perigo ronda as muralhas da pequena Mont Petit Pierre. 
Ali perto, na montanha mais alta da região, vive o gigan-
te devorador de pés de bebês, só esperando a hora de 
atacar mais uma vez o pacato vilarejo. Mas se depender 
de Claudette, seu irmãozinho Gaston e sua melhor amiga 
Marie, a temível criatura não terá vida fácil.

Tema suicídio, relação familiar, luto
Faixa etária de 15 a 17 anos
Editora V&R 

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

DEPOIS DO AZUL
Élaine Turgeon

GIGANTES, CUIDADO!
Rafael Rosado
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Grandes mulheres que mudaram o mundo não é um livro 
só para meninas, é uma introdução perfeita ao universo 
dessas incríveis heroínas, que seguiram seus talentos e 
seus sonhos e ajudaram a moldar o mundo em que vi-
vemos; cada uma dessas mulheres é fonte de inspiração 
para diferentes áreas do conhecimento e da vida.

Em um pequeno e tranquilo porto, um velho pescador 
descansa. Um turista – curioso e inquieto – se aproxima 
e inicia uma conversa… Tudo separa esses dois homens 
aparentemente tão estranhos um ao outro, mas uma ques-
tão essencial irá os unir…

Tema histórias inspiradoras de mulheres, empoderamento, gênero, sonhos
Faixa etária livre
Editora V&R 

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

GRANDES MULHERES QUE MUDARAM O MUNDO
Kate Pankhurst

LIÇÃO DE PESCA
Emile Bravo
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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.

Uma criança resolve ir sozinha visitar a avó, mas acaba 
se perdendo no caminho; lá, ela encontra um cervo mis-
terioso e o acompanha até as profundezas de uma flores-
ta, descobrindo um novo e maravilhoso mundo longe de 
casa. Mas será que ela vai encontrar o caminho de volta?

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

Tema solidão, filho único
Faixa etária livre
Editora V&R 

OS SÁBADOS SÃO COMO UM GRANDE BALÃO 
VERMELHO
Liniers

UMA CRIANÇA ÚNICA
Guojing
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Olívia não tem contato com a mãe, que foi embora de 
casa quando ela tinha nove meses. Inconformada com a 
ausência da figura materna, na adolescência ela resolve 
empreender uma busca paciente para reencontrá-la e as-
sim resgatar essa parte fundamental de sua história. Bem 
lentamente, a conta-gotas, ela vai descobrindo o que de 
fato aconteceu. Um retrato tocante sobre os dilemas da 
ausência e a persistência na superação.

“Axé”, “capoeira”, “dendê”, “ebó”, “Levante dos Malês”, 
“Menininha do Gantois” e “Yemanjá” são alguns dos ver-
betes desse ABC, que compõe um retrato da herança afri-
cana na cultura brasileira, resgatando valores, costumes, 
tradições.

Tema trauma do abandono e as tentativas de resgate da própria história
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema tradições afro-brasileiras, significados de palavras africa-brasileiras
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

A CONTA GOTAS
Ana Carolina Carvalho

ABC AFRO-BRASILEIRO
Carolina Cunha
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Por que o Nilo é o “rio da vida”? Por que a árvore baobá 
é chamada de “mãe”? Quais são os significados das dan-
ças e dos ornamentos africanos? Local de origem do ser 
humano, rico de história e de cultura, a África tem diver-
sas faces: é exótica e misteriosa, perigosa e cruel, triste e 
explorada.

A palavra arigatô, usada pelos japoneses para dizer obri-
gado, inicia esse passeio pelo país do Sol Nascente, por 
suas paisagens com praias, vulcões e jardins, suas tradi-
ções milenares, como o zen-budismo, sua arte, como o 
haicai, o kabuki e o ukiyo-ê, seu povo e seus costumes.

Tema tradições africanas, significados de palavras africanas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema Informativo, pré história
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

ABC DO CONTINENTE AFRICANO
Rogerio Andrade Barbosa

ABC DO JAPÃO
Stela Barbieri
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Os árabes marcaram presença na Europa, na Ásia e na 
África. Milhares de palavras portuguesas e espanholas 
são de origem árabe, e o mundo todo herdou dessa cul-
tura conhecimentos de aritmética, arquitetura, agricultura, 
medicina, astronomia, filosofia e literatura.

De Abraão, patriarca hebreu, ao Zohar, livro da Cabala 
que discute a origem do Universo, esse ABC reúne ver-
betes que explicam as tradições, as festas, a religiosidade 
e os costumes de um povo com mais de 5 mil anos de 
existência.

Tema tradições árabes, significados de palavras árabes
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema tradições judaicas, signifcado de palavras judaicas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

ABC DO MUNDO ÁRABE
Paulo Daniel Farah

ABC DO MUNDO JUDAICO
Moacy Scliar
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Amplo e diversificado, o Brasil indígena vai muito além da 
cultura tupi. São 234 povos vivendo de norte a sul do país, 
falantes de 180 línguas distintas, sem contar os grupos 
que permanecem isolados. Um universo fascinante, que 
se revela na variedade dos estilos e técnicas de pintura 
corporal, nos tipos de festas e cerimônias, como as que 
envolvem ritos de passagem, no sortimento de artefatos, 
nas formas de relacionamento com a natureza.

O Brasil se faz da exuberância da fauna e da flora, da 
miscigenação, do futebol, da culinária, de festas tradicio-
nais, da alegria e espontaneidade de seus habitantes, de 
nomes como Machado de Assis, Carlos Drummond de 
Andrade, Guimarães Rosa, Oscar Niemeyer, Tom Jobim, 
Juscelino Kubitschek, e muito mais.

Neste livro, Limonada, Ari Porta, Pedro Vitamina, Alice Ma-
ravilha e Mônica Zangona, a Turma do Fogãozinho, orien-
tados pela professora dona Benta, conhecerão a identida-
de das cinco regiões brasileiras, refletindo a respeito de 
suas especificidades culinárias, elaborando pratos típicos 
e se deliciando com os mais diferentes sabores.

Zizinho era um garoto muito curioso. Não entendia por 
que o lugar onde morava era tão visitado por pessoas de 
outras lugares Quem não sabe pergunta. Os adultos, por 
estarem muito ocupados ou por não saberem a resposta, 
apenas respondiam - é a língua do perguntador. Incansá-
vel, foi à casa da professora Jocique, mesmo ocupada, 
entendeu a curiosidade do menino. E foi além - desafiou 
o garoto a ajudá-la na recuperação das tradições do lu-
gar, tão admiradas pelas pessoas de fora e tão esquecidas 
pelas da comunidade. Começariam com uma das festas 
significativas, o Tambor de Crioula. E ninguém melhor do 
que o Mestre Bié para liderar a retomada de tão antiga 
tradição. Zizinho abraçou a causa sem titubear.

Tema tradições indigendas, significado de palavras indigenas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema tradições brasileiras, significados de palavras brasileiras
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM Tema viagem, contos

Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

Tema cultura, contos
Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

ABC DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
Marina Kahn

ABC DO BRASIL
Ana Maria Machado

SABOROSAS VIAGENS PELO BRASIL
Frei Betto, Maria Stella Libano Christo, Claudia 
Scatamacchia

TAMBOR DO MESTRE ZEZINHO
Wilson Marques
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Sua majestade, o elefante’ traz duas histórias sobre 
o elefante, que recuperam algumas lendas africanas 
e os contos transmitidos de geração em geração. Na 
primeira delas, os leitores poderão descobrir que nem 
sempre o leão foi o Rei dos Animais. Antes dele, a 
majestade era o elefante, cujas qualidades morais 
- como justiça, honradez e imparcialidade - são tão 
grandes quanto seu tamanho físico, a ponto de ser 
querido e respeitado por todos os demais bichos. 
Descreve também as tentativas do leão, o único súdi-
to que desrespeitava o rei, de usurpar-lhe o trono. A 
segunda história fala sobre como o elefante ganhou 
sua tromba comprida

No princípio dos tempos ele foi nomeado guardião dos 
segredos e mensageiro dos deuses e dos mortais. É um 
personagem de muita ação, vive indo de um lugar para o 
outro, abrindo caminhos para a boa fortuna. Sabe de tudo, 
vê tudo, nunca deixou de ser menino. Em cada lugar ficou 
conhecido por um nome.

Tema rivalidade, vaidade, liderança
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema cultura yorubá, cultura afro-brasileira, responsabilidade 
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

SUA MAJESTADE, O ELEFANTE
Luciana Savaget

AWANI
Carolina Cunha

19

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

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

Tema perda, recomeçar
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

A DISTÂNCIA DAS COISAS
Flávio Carneiro 

ERA MAIS UMA VEZ OUTRA VEZ
Glaucia Lewicki
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Cerca de 20 jovens prosadores brasileiros, não necessa-
riamente ligados ao universo da literatura infantojuvenil, 
recriam alguns contos de tradição popular compilados por 
Wilhelm e Jacob Grimm, em comemoração ao bicentená-
rio de publicação da célebre antologia Contos da Infância 
e do Lar, dos folcloristas e lexicógrafos alemães.

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

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

GRIMM: RELEITURAS 
Diversos

HISTÓRIAS GUARDADAS PELO RIO
Lucia Hiratsuka
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Esse livro reúne trezentas fotografias da famosa agência 
Magnum, que foi fundada na França, em 1947, pelo fotó-
grafo Henri Cartier-Bresson, entre outros, e se tornou re-
ferência para fotojornalistas. São abordados alguns dos 
principais momentos da história política, social e cultural 
no mundo durante cinco décadas, com informações sobre 
contexto histórico, cronologia, trechos de canções que fi-
zeram época e comentários dos fotógrafos.

Coletânea de quinze contos de Machado de Assis reuni-
dos sobre o eixo temático da representação do amor e 
suas variações.

Tema fotografia, política, música, esporte, cultura, guerras, conflitos étnicos
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora SM

Tema representação de amor contraditório
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

IMAGENS QUE CONTAM O MUNDO
Eric  Godeau

MACHADO DE ASSIS: contos sobre o amor e suas 
variações 
Hélio Guimarães
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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.

Kariuki é filho do cozinheiro de um colonizador branco que 
controla o povoado em que vive com a família, no Quênia, 
em plena guerra de independência contra a Inglaterra. Ele 
se torna amigo de Nigel, neto do bwana, a quem chama 
de “Mzungu”, “menino branco” em swahili. Contrariando 
as regras coloniais, que separam brancos e negros, eles 
descobrem que a amizade e o respeito independem da cor 
da pele e da origem social.

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

Tema diversidade cultural, conviver com as diferenças, aceitação
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

MOBY DICK
Herman Melville

MZUNGU
Meja Mwangi 
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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...

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 terror, dualidade, bem e mal, quadrinhos
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 ESTRANHO CASO DO DOUTOR JECKYLLL E 
MISTER HIDE 
Robert Louis Stevenson

OS ESPELHOS DE ANA CLARA
Mercedes Calvo
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Em meio a expectativas e inseguranças, jovens vivem a 
nem sempre fácil escolha da carreira, lidam como podem 
com as pressões familiares, têm crises de pânico ou rom-
pantes emocionais... Nesse divertido livro de contos sobre 
vestibular, histórias inusitadas, dramáticas e, em alguns 
casos, hilariantes, retratam com leveza e humor essa eta-
pa crucial da vida dos estudantes.

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.

Tema vestibular, crises da adolescência
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

Tema diversividade culural, cultura popular 
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

VESTIBULANDOS: histórias tragicômicas
Ivana Arruda Leite

VOLTA AO MUNDO DOS CONTOS NAS ASAS DE UM 
PÁSSARO
Catherine Gendrin
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Nesta coletânea de quadrinhos da artista Sarah Andersen, 
as tiras divertidas retratam uma garota lidando com as es-
tranhezas e peculiaridades da passagem da adolescência 
para a vida adulta, em situações com as quais é impossí-
vel não se identificar.

O clássico conto Branca de Neve, dos Irmãos Grimm, pu-
blicado em 1816, ganha uma nova roupagem neste recon-
to de Gil Veloso. O conto é orientado pelo fio condutor do 
roteiro original alemão e enriquecido pelo estilo do adapta-
dor com pitadas de graça, leveza na linguagem e criativa 
abordagem. O espelho mágico, por exemplo, ganha um 
protagonismo que rivaliza com o da maldosa madrasta.Tema tirinhas, autoestima, timidez, relacionamentos

Faixa etária jovem - adulto
Editora Seguinte

Tema realidade e fantasia, elemento mágico, bem contra o mal, amizade
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Pulo do gato

NINGUÉM VIRA ADULTO DE VERDADE
Sarah Andersen

BRANCA DE NEVE
Jacob e Wilhelm Grimm
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Nem todas as letras do alfabeto juntas dão conta de des-
crever o infinito do universo, percorrer as distâncias entre 
as estrelas ou desvendar os mistérios da criação. Mas não 
é por isso que a gente deixa de tentar, e se diverte muito 
com isso!

Este livro traz uma importante discussão acerca dos es-
paços do brincar e também do brinquedo, industriais ou 
artesanais, passando por aqueles que ganham o status 
de brinquedo na invencionice infantil, como gravetos, pe-
drinhas, tocos de madeira, tecidos etc.

Tema astronomia, espaço, informativo, poesia, universo
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema propostas educadores, brincadeiras
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ABCD ESPAÇO
Celine Bodermiller

BRINCADEIRA EM TODO O CANTO
Daniela Girotto
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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 Bernar-
do Soares.

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

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

Tema folclore, literatura brasileira
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

EU, FERNANDO PESSOA EM QUADRINHOS
Susana Ventura

MACUNAÍMA EM QUADRINHOS 
Angelo Abu
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‘A onça protetora’ é uma das histórias do povo Krenak, que 
vive em Minas Gerais. Neste livro, Shirley Djukurnã Kre-
nak transcreveu o conto Borum Huá Kuparak, que significa 
‘o índio vira onça’, do jeito que Waldemar Itchochó Krenak, 
seu pai, lhe contou à beira de uma fogueira na aldeia.

Caubi e Jaci, que foram amigos na infância, tornam-se na-
morados. Certo dia, uma guerra contra os brancos é tra-
vada pela tribo, e os dois se separam. Morta de saudades, 
ela chora lágrimas azuis que iluminam o caminho por onde 
passa e transformam-se em pedras azuis. Assim, Caubi 
pode reencontrá-la.’Amor de Índio’ é uma história de amor, 
plena de simbolismos, própria para crianças leitoras fluen-
tes.

Tema conto indígena
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema lenda indígena, amor, relacionamento
Faixa etária livre
Editora Paulinas

A ONÇA PROTETORA
Shirley Djukurnã Krenak

AMOR DE ÍNDIO
Januária Cristina Alves
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As histórias de Awyató-pót podem ser lidas como as nar-
rativas de aventuras singulares e imprevistas de um mito 
que sintetiza a cultura de um povo que, ao ser interpretado 
sob a visão microcósmica, nos ensina que a Humanida-
de, aqui e acolá, enfrenta os mesmos desafios: garantir a 
existência. 

Pesquisas do autor sobre o universo da literatura tradicio-
nal do continente africano renderam esses dois contos de 
animais - a eterna luta entre o gato e o rato e o porquê de 
os jabutis terem os cascos rachados. Com eles, as crian-
ças podem entender melhor nossa pluralidade e a diversi-
dade cultural.

Tema lendas, costumes, casamento, convivência
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema animais, folclore, amizade, discórdia, religões, templos
Faixa etária livre
Editora Paulinas

AWYATÓ-PÓT HISTÓRIAS INDÍGENAS PARA 
CRIANÇAS
Tiago Hakiy

CONTOS AFRICANOS PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS
Rogério Andrade Barbosa



30

Sunny apresenta mais cinco contos resgatados da lite-
ratura oral nigeriana. Mantendo seu estilo, marcado por 
sentenças curtas e figuras de repetição, os conteúdos são 
mais densos. A presunção, a soberba, a ganância, a inveja 
são alguns temas de ‘Contos da Lua’.

Giovani, um menino de dez anos, estava interessado em 
aprender a língua tupi. Em uma sala de bate-papo da inter-
net, procurou por um indígena. Foi nesse contato que ele 
conheceu Curumim Poranga, descendente de índios, que 
revelou um segredo a Giovani - ele já falava tupi. Pesqui-
sadora e estudiosa da cultura indígena, a autora dá uma 
lista de palavras oriundas do tupi, que nomeia os lugares, 
a fauna e a flora do Brasil. 

Tema valores, resgate, ritmos, dança
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema língua tupi, etimologia, amizade, história do Brasil
Faixa etária livre
Editora Paulinas

CONTOS DE LUA E DA BELEZA PERDIDA
Sunny

CURUMIM PORANGA
Neil Guiguer, Fernando Vilela
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A arte de contar histórias sempre acompanhou a vida do 
homem. No passado remoto, essas histórias não eram 
registradas em livros, mas mesmo assim sobreviviam ao 
tempo - avós contavam aos pais, que contavam aos filhos 
sobre as origens do mundo, as lendas e mitos a respeito 
de nossas raízes.

O livro narra as aventuras do curumim, cujo nome dá título 
ao livro, contadas pelo próprio menino. Entrelaçadas nas 
aventuras estão as lendas, os mitos, as tradições, os cos-
tumes e o cotidiano dos Macuxi, indígenas que habitam as 
serras do estado de Roraima, próximo à fronteira do Brasil 
e Venezuela.

Tema deuses, ancestrais, homens
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema macuxis, infância, família, tradição, amizade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

HISTÓRIAS TRAZIDAS POR UM CAVALO MARINHO
Edimilson de Almeida Pereira

IPATY - o curumim da selva
Ely Macuxi
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Karingana wa karingana apresenta dois contos recolhidos 
do relato oral de crianças moçambicanas na escola. O pri-
meiro “O coelho sem coração” narra a história do coelho 
que puxou conversa com um crocodilo à beira do rio e que 
quase lhe custou o coração. O segundo conto narra a his-
tória do coelho que muito curioso quis saber do galo como 
ele conseguia ficar sem cabeça e sem uma das pernas 
sem morrer. Nesse, custou ao coelho a sua cabeça. 

Os três contos reunidos no livro ‘O coelho e a onça - his-
tórias brasileiras de origem africana’ foram recolhidos em 
1944, na pequena comunidade rural de Santo Antônio dos 
Pretos, situada no município de Codó (MA), pelo antropó-
logo Octavio da Costa Eduardo, o mesmo que adaptou 
esses contos para as crianças, sob o nome literário Eduar-
do Longevo. Os contos narram as aventuras do Coelho e 
sua arqui-inimiga, a Onça, e pretendem encerrar a lição de 
que a força física (da Onça) não deve ser aceita quando é 
imposta com brutalidade aos mais fracos.Tema cadeia alimentar, curiosidade, ingenuidade, esperteza

Faixa etária livre
Editora Paulinas

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

KARINGANA WA KARINGANA - histórias que me 
contaram em Moçambique
Rogério Andrade Barbosa

O COELHO E A ONÇA- histórias brasileiras de origem 
africana
Eduardo Longevo, Denise Nascimento
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Neste livro o autor faz um resgate de contos da cultura 
africana, cujos temais são universais e tradicionais, adap-
tando-os ao jovem leitor brasileiro. Sua leitura permite às 
crianças conhecer uma pequena parte da cultura e sabe-
doria da África e sugerem novas formas de reconhecer a 
riqueza que nasce da diversidade.São narrativas simples, 
recolhidas da tradição oral; o primeiro explica porque a 
galinha d angola tem as penas pintadas e a razão de seu 
canto característico - ‘tô fraca, tô fraca!’ - e o segundo, o 
motivo de o porco ter o focinho curto. Divertem e ensinam, 
a um só tempo. 

Na montanha do Quilombo, a sábia tartaruga Nina Zina 
conta histórias para alegrar a árvore gigante que tem sau-
dades da África, terra que nunca conheceu. Uma enge-
nhosa aranha africana enfrenta desafios em busca das 
histórias que vivem na arca mágica de Nyame. Na floresta, 
tambores ecoam para a festa de casamento de Omoba, o 
filho do rei. Tumtum, ticutum, tum, tá... Vai ter oba-oba no 
baobá.

Tema literatura oral, folclore, seca, fome, identidade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema histórias africanas, baobá, iorubá, quilombos
Faixa etária livre
Editora Paulinas

OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS
Rogério Andrade Barbosa

TEM OBA-OBA NO BAOBÁ
Claudia Lins
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A proposta de ‘Três contos africanos de adivinhação’ - 
além de recontar três narrativas recolhidas da literatura 
oral nigeriana - é de interagir com o leitor, desafiando-o 
a solucionar os enigmas apresentados às personagens, 
antes do desfecho das histórias.

Resultado de uma pesquisa inédita e ricamente ilustrado, 
o livro traz o uniforme utilizado pelas Seleções em todos 
os jogos das Copas do Mundo. Organizado cronologica-
mente, os capítulos apresentam a ficha com o resumo de 
cada Copa, curiosidades das camisas e dos jogos, os uni-
formes partida a partida e a tabela com o desempenho de 
cada equipe. Tema convivência, comportamento, respeito, adivinhas, honestidade

Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema futebol, história do esporte, história das copas
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

TRÊS CONTOS AFRICANOS DE ADIVINHAÇÃO
Rogério Andrade Barbosa, Mauricio Veneza

A HISTÓRIA DAS CAMISAS DE TODOS OS JOGOS 
DA COPA
Paulo G., Rodolfo R.
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Criado pela tia Domingas, Simplício tem como companhia 
apenas seu irmão mais velho, Américo, e sua prima, Ani-
ca. Certo dia, ele encontra um misterioso homem que lhe 
promete a cura para sua cegueira, uma luneta mágica. 
Com este poderoso artefato, 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. 

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.

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

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

A LUNETA MÁGICA
Joaquim Manuel de Macedo

A ORIGEM DOS NOMES DOS PAÍSES
Edgar Otero
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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.

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.  

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

Tema informativo, animais, fundo do mar
Faixa etária livre
Editora Panda Books

ÁLCOOL, CIGARRO E DROGAS
Jairo Bouer

ALMANAQUE DO FUNDO DO MAR
 Rachel Azzari 
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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.

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.

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

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

CONDE DRÁCULA E OUTROS VAMPIROS
Vários autores

DETETIVE INTRÍCULIS E O ROUBO DA MONA LISA
Amaicha Depino, Carla Baredes
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Neste livro, o autor revela os fatos que antecederam a 
expulsão de dom Pedro II e da família imperial - como a 
ascensão da cafeicultura, a promulgação da Lei Áurea, a 
Guerra do Paraguai, o baile da Ilha Fiscal, a briga entre 
a maçonaria e a Igreja Católica, a revolta dos militares -, 
apresenta os personagens que participaram da queda da 
Monarquia, faz um panorama da sociedade brasileira do 
século XIX e conta a história dos hinos e da bandeira na-
cional.

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 história do Brasi, proclamação da república, bandeira, hino
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

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

ESSA TAL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Edison Veiga

FRANKENSTEIN E OUTROS MORTOS-VIVOS
Vários autores
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Os hinos não são apenas símbolos dos países que re-
presentam, mas também, testemunhas de sua história. O 
geógrafo Tiago José Berg reuniu no livro ‘Hinos de Todos 
os Países do Mundo’ as letras, as traduções, as histórias 
e as curiosidades dos hinos nacionais dos 194 países do 
mundo. 

Nesta obra, os autores guiam os leitores numa expedição 
ao meio ambiente, apresentando dados sobre a escassez 
da água, a qualidade do ar, a construção de hidrelétricas, 
espécies de animais em extinção, produção de energia 
eólica, aquecimento global, reciclagem, erosão do solo e 
mais. 

Tema pluralidade cultural, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

Tema expedição ao meio ambiente, dados sobre a escassez da água
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

HINOS DE TODOS OS PAÍSES DO MUNDO
Tiago J. Berg

MEIO AMBIENTE UMA INTRODUÇÃO PARA 
CRIANÇAS
Michael Driscoll 
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Certa manhã, Tino (um esquilo) e Calú (um sagui-impe-
rador) são surpreendidos por algo nada agradável - uma 
montanha de cocô está bloqueando a saída da toca em 
que eles moram. Suspeitando ser uma estratégia de ata-
que de algum predador, os dois amigos saem pela Floresta 
Amazônica para investigar quem teria feito aquilo. Durante 
a expedição, Tino e Calú vão enfrentar muitos perigos e 
contarão com a ajuda de vários animais.

Os pais de Hans vieram da Alemanha para montar uma 
ONG em Manaus, capital do Amazonas, para ensinar 
música para crianças e jovens. Durante sua adaptação 
ao novo país, o garoto irá se deparar com uma cultura 
bastante diferente da sua e ficará encantado com a bio-
diversidade da vida na floresta. No entanto, chamará sua 
atenção o fato de que diversas espécies de animais estão 
correndo o risco de extinção.  Com a ajuda de seus novos 
amigos, Hans vai descobrir que há muito a ser feito para 
ajudar na preservação da fauna e da flora da Amazônia.Tema animais, biodiversidade, preservação, educação infantil

Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Panda Books

Tema amazônia, natureza, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

MISTÉRIO DA FLORESTA AMAZÔNICA
Guilherme Domenichellie

NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA
Manuel Filho
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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; Na história de Ntagi, perde-se seu precioso amuleto 
no fundo do mar, o caso do jovem que queria se casar com 
a filha do Senhor da Chuva e as proezas da encantadora 
Ten para conquistar o reino de Samanyana Basi. São len-
das e fábulas de vários países da África que retratam a 
cultura e a sabedoria desse povo.

José Eduardo Camargo circulou mais de 200 mil quilôme-
tros Brasil afora, durante sete anos, fotografando placas. 
Algumas fotos estão reunidas em ‘O Brasil das Placas’. O 
cordelista L. Soares fez as legendas das fotos com humor.

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

Tema cordel, variação linguística, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

O AMULETO PERDIDO E OUTRAS HISTÓRIAS 
AFRICANAS
Magdalene Sacraine

O BRASIL DAS PLACAS
José E. Camargo, L. Soares
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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?

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.

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

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

O FILHO DO CAÇADOR E OUTRAS HISTÓRIAS - 
dilemas da África
Andi Rubinstein e Madalena Monteiro

O GAROTO SCRABBLE
Susin Nielsen
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Quem é mais curioso: o homem ou a mulher? De tanto 
ouvir essa pergunta, o autor da série O Guia dos Curiosos 
decidiu escrever um livro só com curiosidades femininas.

Quantas velas seriam necessárias para copiar a clarida-
de do Sol? Por que os urubus não passam mal ao comer 
carne podre? O bocejo é contagioso? Do reino animal ao 
mundo dos esportes, passando por arte, folclore, histó-
ria e ciência, os mais diversos assuntos recheiam o livro 
de capa laranja que ainda hoje atrai gerações de leitores 
curiosos. 

Tema curiosidades sobre moda, beleza, saúde, dietas, dança. 
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

Tema humor, entretenimento, curiosidades
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

O GUIA DAS CURIOSAS
Marcelo Duarte

O GUIA DOS CURIOSOS
Marcelo Duarte
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O saci tem a perna esquerda ou direita? Como nasce uma 
lenda urbana? Há alguma referência de folclore em ‘Harry 
Potter’ ou ‘O Senhor dos Anéis’? Você sabia que as bru-
xas foram perseguidas pela Inquisição? Como surgiu a 
expressão ‘Bu!’? Jéssica e Antônio entraram - sem serem 
convidados - na Convenção Anual do Folclore da AAA (As-
sociação dos Amigos das Assombrações) para conhece-
rem as principais figuras do folclore brasileiro e mundial, 
causando uma grande confusão.

‘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.

Tema curiosidade sobre folclore
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

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

O GUIA DOS CURIOSINHOS, FOLCLORE
Marcelo Duarte

O GUIA DOS CURIOSINHOS, SUPER-HERÓIS
Marcelo Duarte
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Veja algumas das curiosidades que você encontrará nas 
páginas deste livro: dos presidentes do Brasil, Deodoro da 
Fonseca foi o único que não teve filhos. Em compensação, 
Afonso Pena teve 12! Em Tocantins e na Bahia existe uma 
cidade chamada Filadélfia; em Pernambuco, uma que se 
chama Pará, e em Minas Gerais, há o município Paraguai. 
Existem nada menos que 30 milhões de espécies de inse-
tos no planeta e a região da Amazônia é moradia de um 
terço desse total.

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 informações de Norte a Sul do país
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 CURIOSOS, BRASIL
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.

Neste guia totalmente atualizado, Marcelo Duarte traz 
curiosidades e fatos de todos os Jogos Olímpicos desde 
1896 até os jogos de Pequim, em 2008: a origem das Olim-
píadas, as primeiras modalidades esportivas, os heróis 
olímpicos, tabelas com todos os resultados, as medalhas, 
os pódios, todos os polêmicos casos de doping e muito 
mais. Histórias curiosas, engraçadas e emocionantes de 
heróis apaixonados pelo esporte.

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

Tema curiosidades e fatos dos Jogos Olímpicos desde 1896
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Panda Books

O GUIA DOS CURIOSOS, INVENÇÕES
Marcelo Duarte

O GUIA DOS CURIOSOS, JOGOS OLÍMPICOS
Marcelo Duarte
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Para comemorar seu aniversário de dez anos, O guia 
dos curisosos – Sexo ganha uma edição totalmen-
te atualizada, com novo projeto gráfico e novas ilus-
trações. Escrito pelo jornalista Marcelo Duarte, em 
parceria com o doutor Jairo Bouer, neste livro, você 
encontrará algumas curiosidades como: o cheiro do 
esperma muda conforme a alimentação; Nero ia aos 
prostíbulos disfarçado de escravo; no Sri Lanka, o ho-
mem pode ser detido se estiver com uma camisinha; 
o islamismo proíbe comer um carneiro com que se 
tenha transado; entre outras.

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

O GUIA DOS CURIOSOS, O SEXO
Marcelo Duarte, Jairo Bouer

Um grupo de alunos reúne-se para realizar uma pesquisa 
sobre o rio Tietê. O que parecia uma atividade pouco inte-
ressante torna-se uma descoberta deslumbrante, em que 
passado, presente e futuro se encontram e provocam uma 
reflexão sobre o meio ambiente.

Tema meio ambiente, preservação, rio Tietê
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

AI DE TI, TIETÊ
Rogério A. Barbosa
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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. 

Kerexu tinha ouvido dos mais velhos várias histórias de 
Jaxy Jaterê, o protetor da floresta. Por ser poderoso, as 
pessoas podem fazer pedidos a ele, mas a índia não sabia 
como chamá-lo. Porém, sua prima conhecia o segredo e o 
ensinou a Kerexu. Certa noite, a índia adentrou na floresta, 
realizou o ritual e fez um pedido. Será que Jaxy Jaterê irá 
atendê-la? Abra as páginas deste livro e descubra o dese-
jo de Kerexu e como termina esta lenda do povo guarani.

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

Tema lenda indígena, português-guarani, educação infantil
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

O MISTÉRIO DA FIGURINHA DOURADA
Marcelo Duarte

O PRESENTE DE JAXY JATERÊ
Olívio Jekupe
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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.

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. A autora viaja da Antiguidade ao século 
XXI, contando as façanhas de piratas gregos, turcos, britâ-
nicos, chineses, norte-americanos e até de alguns piratas 
brasileiros.

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

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

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

PIRATAS - Os personagens mais terríveis da história
Fátima Mesquita
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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. Neste livro, 
você irá conhecer os mitos da criação contados por dife-
rentes povos.

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 
Humanos? Conheça a história deste documento tão im-
portante, na nossa vida e compreenda que, embora cada 
pessoa seja diferente a seu modo, somos todos iguais en-
quanto seres humanos. Iguais e diferentes.  

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

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

QUANDO TUDO COMEÇOU - mitos da criação 
universal
César Obed

TEM LUGAR AÍ PRA MIM?
Fátima Mesquita
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Neste livro, o biólogo Guilherme Domenichelli apresenta 
diversos animais de hábitos noturnos que habitam os bio-
mas brasileiros. Como o jupará e o sapo-pipa, da Amazô-
nia; a jaritataca e o escorpião, da Caatinga; o logo-guará 
e o tatu-canastra, do Cerrado; o tapiti e a cobra coral, da 
Mata Atlântica; o ratão-do-banhado e o gato-palheiro, dos 
Pampas; a paca e a suçuarana, do Pantanal. 

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

CRIATURAS NOTURNAS
Guilherme Domenichelli 

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

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

LOBISOMEM E OUTROS SERES DA ESCURIDÃO
Shirley Souza
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De forma clara e objetiva, o autor procura esclarecer as 
principais dúvidas que uma garota tem nesta conturbada 
fase que é a puberdade. Como a anatomia dos órgãos 
femininos internos e externos, a reação dos hormônios, 
o crescimento dos seios e o desenvolvimento rápido do 
corpo. O Corpo das Garotas traz ainda dicas para eliminar 
os pêlos indesejados, como tratar de cravos e espinhas, 
como funciona a menstruação - e a temida TPM - , além 
de esclarecer sobre o uso de absorventes internos e ex-
ternos.

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

O CORPO DAS GAROTAS 
Jairo Bouer

Em O Corpo dos Garotos, o doutor Jairo explica ao me-
nino que, de repente, o corpo dele passa por uma revolu-
ção: pêlos e espinhas aparecem por todos os lados, a voz 
desafina, ele se sente inseguro com relação a sexo. É a 
puberdade que chegou! Uma fase tumultuada, mas que 
tem começo, meio e fim. Como essas mudanças não vêm 
com aviso prévio, o doutor Jairo Bouer explica como enca-
rar tudo isso com naturalidade e sem traumas.

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

O CORPO DOS GAROTOS
Jairo Bouer
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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.

Tema transição da infância pra adolescência
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Panda Books

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

O que você pensa quando se olha no espelho? Você fica 
se comparando aos outros? Como você lida com erros ou 
fracassos? O que você faz quando alguém o aborrece? 
Você tem vergonha de se expor na sala de aula? Como 
você reage ao ouvir um “não”? Já deu para perceber que 
este livro é sobre você, certo? Então deixe a insegurança 
de lado e veja como esta obra pode ajudá-lo a se conhe-
cer melhor, a superar os desafios, a compreender as suas 
emoções e a ser você mesmo!

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

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

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

TINHA QUE SER COMIGO?
Manuel Filho

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...

Tema 2ª Guerra Mundial, amizade, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

UM ELEFANTE EM MEU JARDIM
Michael Morpurgo
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Paulinho tinha percebido que o vovô Flávio não estava 
muito bem de saúde. Ele andava entristecido e não saía 
de casa havia algum tempo. Porém, a manifestação para 
evitar que fechassem o cinema do bairro deu um novo âni-
mo ao vovô. Eles iriam abraçar o cinema e evitar que as 
máquinas colocassem tudo abaixo. Na companhia de seu 
pai e de outros “avôs”, Paulinho percebe, ao chegar lá, 
que o cinema está abandonado. Ele decide entrar escon-
dido no local e se depara com o antigo relógio que ficava 
na fachado do prédio. Curioso, o garoto resolve mexer nos 
ponteiros e algo mágico acontece: ele é transportado para 
o passado! 

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

VOVÔ NÃO GOSTA DE GELATINA
Manuel Filho

Elis, a garota de 13 anos, não é muito amiga dos livros. 
Diferente da mãe e da amiga Larissa, leitoras apaixona-
das, Elis sente que lhe faltam o ímpeto e a paixão para a 
vida e para a leitura. Onde uma pessoa sem razões para 
ler pode encontrar cem razões para ler?, pergunta-se com 
frequência. Usando essa dúvida como mote, passa a pres-
tar mais atenção nas conversas da amiga Larissa e nos 
eventos culturais promovidos pela escola, especialmente 
nos encontros com escritores.

Tema leitura, conhecimento
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Mercuryo Jovem

CRÔNICAS DE PAPEL
Januaria Cristina Alves
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 Espelhos seduzem, atraem, instigam, mas uma coisa é 
certa - mentem, pois jamais nos devolvem nossa imagem 
verdadeiramente definitiva, em parte por não sermos de-
finitivos, em parte pela natureza enganadora mesma dos 
espelhos. Quem disser que está inteiramente satisfei-
to com sua imagem refletida neles, não terá razão para 
olhar-se para mais nenhum deles pelo resto da vida. Al-
guém acredita nessa hipótese?

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

O ESPELHO
Jeosafa Fernandez Gonçalves 

Houve um tempo, quando o pai vivia em casa, que a gente 
tinha carro e viajava todas as férias. Esse era o tempo 
inocente da infância de Marcelo. A infância se foi e hoje 
o garoto tem que trabalhar para ajudar a mãe a sustentar 
a família. Com a perda da inocência, os vôos desorienta-
dos e a incapacidade de lidar com as frustações. Nara, 
a terapeuta experiente em dependência química, lança a 
corda... Ou Marcelo se agarra a ela, reconstruindo a identi-
dade e redefinindo valores, ou despenca num abismo sem 
volta.

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

A GRANDE VIAGEM
Mirna Pinsky 
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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.

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

PORTINHOLAS
Ana Maria Machado 

Aracaju, cidade de muitas belezas naturais e muito calor 
humano localizada entre as fozes dos rios Sergipe e Va-
za-Barris. Neste local acolhedor, as pessoas desfrutam 
das riquezas naturais, de rios e manguezais, bem como 
de modernas obras urbanas, avenidas amplas e praias de 
águas mornas. 

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

ARACAJU A CIDADE DAS ÁGUAS
Jorge C. Nascimento, Luis A. Barreto
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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”. 

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 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.

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

BELO HORIZONTE DE ARRAIAL A CAPITAL
Sérgio Augusta D. de Souza
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 Nesta obra, podemos fazer uma agradável viagem pela 
capital de Roraima e, como costuma dizer o autor, conhe-
cer a mais bonita cidade da Amazônia pelo seu traçado 
e suas ruas e avenidas largas, arborizadas e limpas, em 
forma de leque. Uma obra boa de ver e de ler!

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

BOA VISTA BOA DE VIVER
Aimberê Freitas

Muitas cidades nascem espontaneamente, mas esse não 
foi o caso de Brasília. Nasceu do desejo popular de mudar 
a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil e do 
sonho de Dom Bosco, um santo italiano. 

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

BRASÍLIA DE CERRADO A CAPITAL DA REPÚBLICA
Lucilia Garcez
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O nascimento da cidade está ligada aos bandeirantes 
paulistas que andavam pelo interior do Brasil em busca 
de índios e de ouro. A mineração foi decisiva para o cres-
cimento da cidade e para a formação da identidade local 
com a mistura de índios, brancos e negros. Cidade aco-
lhedora, às margens do rio Cuiabá que cresce sem parar, 
mas preserva suas tradições e valores.

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

CUIABÁ CENTRO DA AMÉRICA DO SUL
Giseli Dalla Nora, Pedro C. N. Felix

A cidade recebeu italianos, poloneses, alemães, espa-
nhóis, ucranianos, gente de todo mundo que a fez ganhar 
casas com arquitetura diferente, comidas com novos sa-
bores e cresceu de forma organizada. 

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

CURITIBA AQUI, MUITO PINHÃO
Eduardo Fenianos

61

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

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

FLORIANÓPOLIS A CAPITAL EM UMA ILHA
Cristina Santos

A encantadora Fortaleza explica que a cidade vem de “for-
te”, de lugar marcado por ataques e resistências. Vem de 
muitos casos de conquistas, amor, destemor e de todos 
feitos e jeitos de uma gente espirituosa e acolhedora. As 
lindas ilustrações acrescentam à obra um poderoso estí-
mulo à leitura. Assim começa a história de Fortaleza, local 
de belos acontecimentos e também de um povo sofrido e 
valente que construiu e constrói dia a dia esta cidade.

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

FORTALEZA DE DUNAS ANDANTES A CIDADE 
BANHADA DE SOL
Flávio Paiva
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Este livro apresenta a história de uma cidade construída 
na década de 1930, planejada em formato radiocêntrico e 
destinada a ser capital. Cidade ecológico-cultural com par-
ques ambientais e inúmeros espaços culturais. Situada no 
coração do Brasil, acolhe a todos com carinho e amizade.

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

GOIÂNIA CORAÇÃO DO BRASIL
José M. Teles

 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.

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

JOÃO PESSOA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO
José Octáveio de A. Mello 
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Macapá vem de macapaba, de origem indígena (tupi), 
que quer dizer “lugar de muitas bacabas”, que é o fruto 
de uma palmeira nativa da região, muito parecido com o 
açaí. Macapá, a capital do meio do mundo, onde se tem 
“o privilégio de pisar, ao mesmo tempo, nos hemisférios 
sul e norte, como num passe de mágica!” Envolta numa 
atmosfera poética, a obra nos revela a capital do Amapá, 
com sua deslumbrante fauna e flora.

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

MACAPÁ A CAPITAL DO MEIO DO MUNDO
Herbert Emanuel, Adriana Abreu

Este livro apresenta a história de Maceió, seu crescimen-
to, sua população, suas estradas tortuosas. As ilustrações 
nos levam a um passeio por bairros, engenhos, portos, 
museus, praias. Uma cidade que abriga uma intensa ati-
vidade comercial e turística. E como diz a própria capital: 
“Um porto, um povoado, uma cidade... Você pensa que 
isso acontece de repente, é?... Eu lutei muito para crescer 
e me tornar capital do nosso Estado de Alagoas.”

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

MACEIÓ DE ANCORADOURO A CIDADE
Leda Almeida
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Natal, a noiva do sol conta a trajetória de uma cidade mar-
cada por massacres, alegrias, religiosidade, traição, luta 
e liberdade. As brilhantes ilustrações intensificam a quali-
dade do livro. Embora com cara provinciana, Natal provou 
coca-cola, chiclete e dançou swing antes de muitas cida-
des maiores do que ela. E, com orgulho, apresenta-nos 
seu ilustre filho: Luís da Câmara Cascudo, que divulgou 
o nosso folclore e a nossa cultura popular para o mundo.

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

NATAL A NOIVA DO SOL
Clotilde Tavares

Recife nasceu no século XVI, época em que o Brasil era 
colônia de Portugal. Foi batizada com o nome Vila de Ri-
beiro do Mar dos Arrecifes. A palavra “arrecife” vem do 
árabe arrasíf e quer dizer “calçada, caminho pavimentado, 
linha de escolho”. Por ser cortada por vários rios, ficou co-
nhecida como a cidade das pontes. Por abrigar os poetas 
e as danças, tornou-se capital cultural.

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

RECIFE CIDADE DAS PONTES, DOS CARNAVAIS E 
DOS POETAS
Lenice G, Hugo M. Ferreira

65

Os índios tamoios foram os primeiros habitantes da cidade 
do Rio de Janeiro, local paradisíaco, cercado de praias, 
morros e de mata atlântica. Quando os portugueses che-
garam, tiveram de brigar com os franceses que queriam 
ficar por lá. Este livro apresenta a história de uma das ci-
dades mais importantes do Brasil.

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

RIO DE JANEIRO A CIDADE MARAVILHOSA
Marcia Noemia Guimarães

Este livro é leitura indispensável às crianças que precisam 
conhecer e respeitar uma das capitais mais especiais do 
Brasil, pela história vibrante de sua formação e pela mis-
tura de povos e culturas. Jesuítas, piratas, escravos, indí-
genas e poetas são personagens dessa narrativa que em-
polgará o pequeno leitor a conhecer Salvador e descobrir 
o Brasil e suas próprias raízes.

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

SALVADOR A PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Antonietta D’aguiar Nunes
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A borracha, sua maior fonte de riqueza, atraiu muitos po-
vos: portugueses, alemães, ingleses, italianos, japoneses 
e também habitantes de outras partes do Brasil. A obra tra-
ça o perfil de Manaus, capital do Amazonas, que foi cres-
cendo igual a uma criança, foi crescendo até ficar adulta. 
Cresceu e se transformou naquilo em que ninguém acre-
ditava, num pedaço de civilização ocidental plantado no 
centro da floresta amazônica, a maior floresta equatorial 
do Planeta!

Capital do estado de Tocantins, Palmas é a cidade mais jo-
vem do Brasil. Pessoas de todas as regiões do Brasil che-
gam a Palmas em busca de um futuro promissor. Cercada 
de atrações e belezas naturais, a cidade possui um com-
plexo cultural formado pela Casa da Cultura, teatro, feira 
de artesanato e muito mais. As encantadoras ilustrações 
fazem de Palmas: encantos, belezas e oportunidades um 
passeio inesquecível pela Capital Ecológica do Brasil.

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

MANAUS DO RIO GRANDE A CAPITAL DA FLORESTA
Elso Farias

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

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

SÃO LUIS AZULEJOS E POESIA
Antonio Carlos Lima

Em São Paulo, de colina a cidade, o autor relembra o nas-
cimento e a evolução da maior cidade do Brasil. Reme-
tendo o leitor à longínqua colina que deu origem à metro-
politana cidade de São Paulo, conduz-nos a um passeio 
fascinante pelo passado. A obra é repleta de ilustrações, 
fotografias e pinturas que contrapõem o passado e o pre-
sente desta grandiosa capital tão marcada por contrastes 
sociais e diversidade cultural.

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

SÃO PAULO DE COLINA A CIDADE
Amir Piedade
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Repleto de imagens, ilustrações e fotografias, a obra con-
vida o leitor a conhecer a capital dos gaúchos. Nascida na 
beira de um lago imenso, o Guaíba, Porto Alegre possui 
uma história envolvente, marcada por guerras, debates 
e liberdade. Uma cidade que se orgulha de sua história 
cheia de homens valentes e mulheres corajosas. Abrigo 
de famosos escritores como o romancista Érico Veríssimo 
e o poeta Mário Quintana.

Porto Velho, o mais belo porto da Amazônia, foi erguido 
pela luta de gente de todos os lugares do Brasil e do mun-
do. Sua história está intimamente ligada à construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Pessoas do mundo in-
teiro ajudaram a construir a estrada de ferro. A produção 
da borracha logo entrou em crise, pois os ingleses rouba-
ram mudas e sementes e plantaram extensos seringais na 
Malásia, no Sudeste Asiático. Uma história a ser desbra-
vada por todos os leitore. 

O autor revela a história impressionante de mais uma cida-
de amazônica, com suas lutas, riquezas e crises geradas 
pela extração da borracha. O livro conta-nos desde quan-
do o cearense Neutel Maia escolheu o lugar para fundar 
seu seringal: uma secular gameleira, local onde nasceu 
Rio Branco, até a luta de Chico Mendes e a formação da 
“Aliança dos Povos da Floresta” para impedir a devasta-
ção da floresta amazônica.

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

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

PORTO ALEGRE A CAPITAL GAÚCHA
Luis A. Fischer e Julia da R. Simões

PORTO VELHO A CIDADE ERGUIDA NOS TRILHOS 
DA ESPERANÇA
Emmanoel Gomes

RIO BRANCO DO SERINGAL A CAPITAL
Marcos Vinicius Neves
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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.

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

A CASA VAZIA
Arthur Conan Doyle
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Sherlock Holmes deverá agora solucionar o caso da Liga 
dos cabeças vermelhas. O que parece uma simples socie-
dade que só aceita homens ruivos, para ele pode ser um 
crime sendo planejado. Será que Holmes consegue provar 
para a polícia de Londres, e para Watson, que o caso é 
mais do que aparenta ser?

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

A LIGA DAS CABEÇAS VERMELHAS
Arthur Conan Doyle

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.

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

A SAGA DE HÉRCULES
Silvana Salerno
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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 trans-
porte 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 viagens, aventuras, clássicos ilustrados
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

A VOLTA AO MUNDO EM OITENTA DIAS
Fernando Nuno

Quando a srta. Stoner procura Sherlock Holmes e conta a 
estranha história de um assobio que pode ser a causa da 
morte de sua irmã, o detetive decide desvendar o mistério. 
Depois de examinar as pistas, Watson tem certeza de que 
os culpados são os ciganos. Será que Holmes conseguirá 
provar que o caso é mais sinistro do que parece?

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

A FAIXA MALHADA
Arthur Conan Doyle
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Alice no País das Maravilhas é uma obra que surpreende 
pela originalidade. Com muita graça e simplicidade, Lewis 
Carroll, autor inglês, vai apresentando uma surpresa de-
pois da outra. Os ambientes da narrativa foram inspirados 
em vários lugares que o autor conhecia, tudo isso mistu-
rado a muita fantasia. Silvana Salerno, premiada autora, 
reconta Alice de forma primorosa e contagiante.

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

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Lewis Carrol

Tom Sawyer é um jovem aventureiro com um dom espe-
cial para se meter em encrencas. Ele vive com sua Tia 
Polly em uma cidadezinha próxima ao Rio Mississippi, no 
estado do Missouri, no centro-oeste americano. Ele mata 
aula na escola, anda por aí com Huck Finn, o filho mal-e-
ducado do bêbado da aldeia, e engana seus amigos para 
obter o que eles têm de valor.  Tom de repente muda de 
rumo: uma noite, enquanto Tom e Huck Finn estão em um 
cemitério, testemunham algo que não deveriam. Aterrori-
zados, ele fogem do lugar e, num juramento de sangue, 
concordam em nunca revelar tal segredo a ninguém. De-
pois 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

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Mark Twain
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Paulinho parece que tem formigas nos pés! Mas o que ele 
tem mesmo é um skate, e com ele leva os jovens leitores 
a um passeio por São Paulo, numa história envolvente. A 
viagem pelos pontos turísticos e históricos da capital pau-
lista é narrada por Marina Franco e ilustrada por Marcelo 
D’Salete. Ao final, mapa dos principais pontos históricos e 
informações sobre eles.

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

AS DESCOBERTAS DE PAULINHO NA METRÓPOLE
Marina Franco

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.

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

ASSASSINATO EM ABBEY GRANGE
Arthur Conan Doyle
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Um passeio na mata revela a João e Aninha a casa no alto 
de um carvalho, com livros por toda a parte. Abrem um de-
les, desejam e acabam na época dos dinossauros. Como 
foram parar lá? Só Mary Pope Osborne, com seu texto 
criativo, para dizer. O livro abre a coleção de 12 volumes 
de histórias fantásticas.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 1
Mary Pope Osborne

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. Mas, antes disso, muita 
aventura e emoção acompanharão esta narrativa.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 2
Mary Pope Osborn
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Os mistérios do Egito são tema desta aventura dos irmãos 
João e Aninha. Eles vão ao país das múmias graças às pá-
ginas de um livro encantado e acabam conhecendo uma 
rainha–fantasma. Para ajudá-la, entram em uma pirâmide, 
mas se perdem. Como terminará esta aventura?

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 3
Mary Pope Osborne

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

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 4
Mary Pope Osborne
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Desde que subiram a escada da Casa da árvore, João 
e Aninha têm participado de fantásticas aventuras. Basta 
abrir um dos livros e lá vão eles para lugares distantes. 
Neste volume, encaram ninjas do Japão antigo, acompa-
nhados de muita aventura e emoção, num enredo envol-
vente.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 5
Mary Pope Osborne

João e Aninha abrem um livro da Casa da árvore Mági-
ca e se veem na Amazônia. Embrenham-se na mata e se 
deparam com formigas carnívoras, onça-pintada e outros 
animais. Nesta divertida história de Mary Pope Osborne, o 
leitor é convidado a descobrir as maravilhas – e perigos – 
da floresta tropical em uma aventura fantástica.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 6
Mary Pope Osborne
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O livro da Casa da árvore Mágica, num virar de página, 
leva João e Aninha para mais uma aventura. Desta vez, 
tudo acontecerá na era glacial, num mundo onde convi-
vem mamutes, tigres-dentes-de-sabre e um poderoso fei-
ticeiro. Mais uma história envolvente e fantástica da escri-
tora Mary Pope Osborne.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 7
Mary Pope Osborne

Em mais uma aventura, depois de subir a escada da Casa 
da árvore, Aninha e João agora vão aterrissar na Lua... e 
no futuro! Com roupas espaciais e dirigindo um carro pela 
superfície lunar, os dois irmãos viverão muitas aventuras 
e emoções em Meia-noite na Lua, com a narrativa envol-
vente de Mary Pope Osborne.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 8
Mary Pope Osborne
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A Casa da Árvore Mágica leva João e Aninha para o meio 
do oceano. Felizmente, eles encontram um submarino 
num recife de coral. Infelizmente, eles se deparam com 
um polvo gigante e um tubarão faminto. Divirta-se e des-
cubra o que acontece nesta emocionante aventura!

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 9
Mary Pope Osborne

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 cheia de la-
drões de cavalos, cascavéis e um caubói chamado Magro. 
Será que eles terão tempo de resolver o próximo enigma 
da Casa da Árvore?

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 10
Mary Pope Osborne
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“Onde estão os leões?” João se pergunta quando a Casa 
da Árvore Mágica o leva, com 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 colmeia e se 
deparam com um terrível guerreiro Masai. João torce para 
não dar de cara com leões. Ele vai ficar muito decepcio-
nado... Mas você não se decepcionará ao ler A Casa da 
Árvore Mágica 11: Uma Manhã na África.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 11
Mary Pope Osborne

O 12º volume da série leva o leitor e os personagens, João 
e Aninha, ao Ártico gelado. Os livros da Coleção Casa da 
Árvore Mágica já venderam no mundo todo mais de 50 
milhões de exemplares e a cada livro conquista novos 
leitores. Nesta edição, entretenimento, educação e valo-
res morais - como o respeito à natureza, a importância 
da família e da amizade. A cada quatro livros da série, um 
enigma é solucionado, o que confere aos personagens um 
cartão, que pode fazer com que João e Aninha se tornem 
os mais novos membros da Antiga Sociedade de Mestres 
Bibliotecários.

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 12
Mary Pope Osborne
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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

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 13
Mary Pope Osborne

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?

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 14
Mary Pope Osborne
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“Cuidado com os vikings!”, adverte Morgana. Então João 
e Aninha são transportados para a Irlanda Antiga. Eles 
aterrissam num penhasco em uma 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

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 15
Mary Pope Osborne

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 su-
gere 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 enras-
cada homérica?

Tema aventura
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

CASA DA ÁRVORE MÁGICA 16
Mary Pope Osborne



82

Domínio Público traz adaptações visuais de clássicos da 
literatura brasileira. Quadrinistas diversos apresentam a li-
teratura de forma primorosa, com riqueza textual e visual, 
convidando o leitor a um mergulho literário. 

Tema textos de Augusto dos Anhos, Machado de Assis, Olavo Bilac
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

DOMÍNIO PÚBLICO: Literatura em quadrinhos I
Vários autores

Trabalhar com textos clássicos universais não é tarefa sim-
ples, principalmente quando se quer transferir a linguagem 
canônica para os quadrinhos. No entanto, quando se entra 
em contato com o Domínio Público II temos uma grande 
surpresa.

Tema textos de Augusto dos Anhos, Machado de Assis, Olavo Bilac
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

DOMÍNIO PÚBLICO: Literatura em quadrinhos II
Vários autores
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O reinado do Príncipe das Trevas é recontado de acordo 
com a estrutura original de Stoker: em três diários de três 
narradores diferentes. O texto envolvente e o clima assus-
tador são complementados por ilustrações sombrias. Ao 
final, há textos complementares sobre o mito do vampiro 
e sua origem.

Tema literatura mundial, terror, mitos
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

DRÁCULA
Bram Stoker

Este é um livro que está cheio de olhares - de gente da 
cidade e de gente da floresta que nos faz acompanhar 
atentamente o encontro entre diferentes comportamentos 
que vão se moldando que vão se lapidando para dar pas-
sagem a uma convivência respeitosa.

Tema amizade, floresta amazônica
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

EKOABOKA - Jornadas na Amazônia
Ana Gibson
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Assistir ao programa TV Diversão era obrigatório para os 
alunos do Colégio Sócrates Silva. Até o dia em que todos 
os aparelhos de TV ficam fora do ar, durante a programa-
ção. Muita aventura, mistério e amizade vão acontecer até 
a turma descobrir quem está por trás desse boicote.

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

FORA DO AR
Maristel Alves

A ficção científica, asseguram alguns, foi criada com esta 
obra. Victor Frankenstein, um estudante de Ciências natu-
rais, encanta-se por estudos no laboratório e busca a re-
velação dos mistérios da vida. o impulso feroz o faz perder 
a lucidez e criar um monstro. Uma leitura movida pela ex-
ploração de feitos humanos, demasiadamente humanos.

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

FRANKENSTEIN
Mary Shelley
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To be or not to be, that is the question: “Ser ou não ser, eis 
a questão” – e essa é, certamente, a frase mais famosa de 
toda a literatura. A obra em que ela aparece é considera-
da a mais importante e profunda de William Shakespeare: 
Hamlet constitui o grande marco artístico do início da mo-
dernidade. 

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

HAMLET
William Shakespeare

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. Do inglês Mark Twain e 
publicada em 1896, Joana D’Arc é uma atraente história 
de amizade, coragem, convicção e traição.

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

JOANA D’ARC
Mark Twain
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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

MACBETH
William Shakespeare

Após hospedar-se numa pousada de Massachusets, a fim 
de se aventurar na caça às baleias, Ismael conhece um 
estranho, e se juntam à tripulação do navio Pequod, mas 
são alertados por um desconhecido que navegar sob o co-
mando do capitão Acab pode significar nunca mais voltar 
ao cais. Originalmente escrito em 1851, Moby Dick con-
quista gerações de leitores pelas minuciosas descrições 
não ficcionais que o autor, também marinheiro, faz da caça 
às baleias.

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

MOBY DICK (HQ)
Fernando Nuno
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Este clássico é recontado por Fernando Nuno com o fascí-
nio de quem, ainda na infância, subiu a bordo do Pequod 
com o capitão Acab, personagens de Moby Dick. Os azuis 
e amarelos de Nelson Cruz retratam a frieza e a obses-
são do marinheiro em busca do cachalote. O livro também 
apresenta um glossário.

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

MOBY DICK
Herman Melville

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. Escrito em 1902 por 
Sir Arthur Conan Doyle, o mais conhecido romance com 
o lendário detetive já inspirou cerca de vinte adaptações 
para o cinema.

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

O CÃO DOS BASKERVILLES
Arthur Conan Doyle
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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

O CONSTRUTOR DE NORWOOD
Arthur Conan Doyle

No final do século XIX, o Dr. Henry Jekyll, um homen 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 um fórmula que separa o bem e o mal que vi-
vem dentro de todo ser humano, ele acaba obtendo suces-
so – mas só em parte. O que no início parece uma incrível 
descoberta científica acaba se tornando um pesadelo.

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

O MÉDICO E O MONSTRO
R. L. Stevenson
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A vida de Oliver Twist tem sido dura e desesperadora. 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 aos de vida lutando para sobreviver 
em um mundo hostil para órfãs como ele. 

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

OLIVER TWIST
Charlen Dickens

No ano 2192, a Terra está assolada pelo aquecimento glo-
bal. Para que a vida não seja extinta, 14 jovens viajarão 
até a constelação Épsilon Eridani H, distante 10 anos-luz. 
Mas eles levarão mais de 10 anos para chegar até lá, pois 
não podem correr o risco de cair em um buraco de minho-
ca! Laura Bergallo, ganhadora do Jabuti em 2007, é quem 
narra esta viagem pela ficção científica.

Tema futuro, tecnologia, viagem espacial, planeta Terra
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

OPERAÇÃO BURACO DE MINHOCA
Laura Bergallo
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Dois meninos muito parecidos e de classes sociais com-
pletamente opostas resolvem trocar de roupa e de vida. A 
Inglaterra do rei Henrique VII serve de cenário para esta 
história.

Tema aventura, troca de identidade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

O PRÍNCIPE E O MENDIGO
Mark Twain

Os Três Mosqueteiros narra as aventuras de Atos, Portos 
e Aramis, os três mosqueteiros, e do jovem D´Artagnan. 
Juntos, os quatro amigos vão enfrentar muitas aventuras e 
duelos, unidos no lema: Um por todos, todos por um! 

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

OS TRÊS MOSQUETEIROS
Alexandre Dumas
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É fato que não se pode ter tudo na vida. Mas o que fazer 
quando não se pode ter cama, nem casa, sapato no pé 
e nem comida na mesa? Com a história da amizade de 
dois meninos, um com muito dinheiro e outro com pouco, 
Alina Perlman convida o leitor a refletir sobre consumo e 
solidariedade.

Tema amizade, diferenças sociais, consumismo
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

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

 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.

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

RAPTADO
Robert Louis Stevenson
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Inspirada na história real de um marinheiro escocês, a 
saga do náufrago é recontada em ritmo de filme de aven-
tura. Esse clima de aventura é reforçado pelas ilustrações 
de Marcelo Ribeiro. O livro ainda traz mais informações 
sobre Daniel Defoe e uma reflexão sobre a solidão de Cru-
soe.

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

ROBINSON CRUSOE
Fernando Nuno

A tradição helênica é fonte determinante da cultura oci-
dental. Recorrer a esse legado para refletir sobre o amor é 
algo bastante fecundo. É o que a autora faz aqui, em três 
histórias sobre o tema, baseadas na mitologia grega.

Tema mitos, mitologia, amor
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora DCL

TODOS OS AMORES
Georgina Martins
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Após horas de laboriosa pesquisa, o professor Lindenbro-
ck desvenda um misterioso pergaminho: escrito por um 
islandês do século XVI, ele revela uma passagem para 
o centro da Terra. Acompanhado de seu sobrinho Axel e 
do guia Hans Bjelke, ele parte em busca da cratera que 
supostamente os levará ao mundo subterrâneo. 

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

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
Fernando Nuno

Lemuel Gulliver sempre sonhou em viajar pelo mundo. 
Quando uma forte tempestade destrói seu barco e o lança 
à deriva em meio a terras desconhecidas, Gulliver é leva-
do a lugares inimagináveis. Ele viaja a Lilliput, terra de pe-
queninos habitantes, e Brobdingnag, onde os moradores 
são altíssimos, como gigantes. Ele vai, ainda, para uma 
ilha flutuante sobre as nuvens, visita uma terra de imortais 
e se vê preso em uma nação governada por cavalos. Pas-
sa por lugares onde encontra exércitos em guerra e reis 
sedentos de poder, e cada nova viagem o faz querer mais 
fortemente encontrar o caminho de casa. 

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

VIAGENS DE GULLIVER
Fernando Nuno
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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.

Tema fábulas
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

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

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

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

ANNE FRANK - uma biografia ilustrada
Sid Jacobson, Ernie Colón
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Conheça neste guia ilustrado a história e a cultura das 
populações originais do país por meio de sua produção 
estética.

Tema visão panorâmica sobre a história e a cultura dos povos indígenas
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

ARTES INDÍGENAS
Alberto Martins, Glória Kok

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. 

Tema aventuras de tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

AS JÓIAS DA CASTAFIORE
Hergé
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Herdeira de uma antiga tradição familiar, a Menina desta 
história parece não ter escolha a não ser passar o resto 
de seus dias fiando, assim como as mulheres que a an-
tecederam. Que sina! Essa é justamente a tarefa que ela 
mais odeia... Mas as coisas mudam de figura quando ela 
recebe um convite inesperado de uma Rainha, que supos-
tamente está muito disposta a ajudá-la... Será? 

Tema reconto, teatro, relações familiares
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

AS VELHAS FIANDEIRAS
Vários

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

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

CAPITOLINA VOL.2
Várias autoras

97

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

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

CAPITOLINA O PODER DAS GAROTAS
Várias autoras

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
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

CARTAS EXTRAORDINÁRIAS
Shaun Usher
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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 hq
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia das Letras

COMO FALAR COM GAROTAS EM FESTAS
Fábio Moon, Gabriel Bá, Neil Gaiman

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. 

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

CONTOS E LENDAS DOS GRANDES ENIGMAS DA 
HISTÓRIA
Gilles Massardier
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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.

Tema retrato fiel de uma das faces da Grécia antiga
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

CONTOS E LENDAS DOS HERÓIS DA GRÉCIA 
ANTIGA
Christian Grenier

São nove contos que abordam essa grande competição 
esportiva a partir de diferentes aspectos...Os contos tra-
tam ainda da busca pela superação dos limites físicos; do 
uso de doping; do significado de símbolos como as argo-
las entrelaçadas e a tocha olímpica; da quebra de precon-
ceitos propiciada pelo esporte; e principalmente da impor-
tância de competir, e não apenas vencer.

Tema ficção e informações acerca da história dos Jogos Olímpicos
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

CONTOS E LENDAS DOS JOGOS OLÍMPICOS
Gilles Massardier
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Meninos são melhores em matemática, já as meninas são 
caprichosas; meninos gostam de futebol, meninas estão 
mais interessadas em roupa e maquiagem ― desde pe-
quenos, aprendemos rapidamente que o mundo é dividido 
entre o feminino e o masculino e também de que lado de-
vemos estar. Mas, afinal, o que é gênero? 

Tema gênero na escola
Faixa etária adulto, educadores
Editora Cia das Letras

DIFERENTES NÃO DESIGUAIS
Bia Accioly Lins 

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

Tema perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

EXTRAORDINÁRIAS MULHERES QUE 
REVOLUCIONARAM O BRASIL
Várias
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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. 

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

HILDA E O GIGANTE
Luke Pearson

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!

Tema hq, imaginação
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

HILDA E O TROLL
Luke Pearson
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O livro da dança apresenta ginastas consagradas e expli-
ca os principais ritmos da capoeira. O livro conta a histó-
ria de balés clássicos, traz informações sobre os passos 
do balé, coreógrafos, companhias de dança e os maiores 
bailarinos do Brasil e do mundo, com muitas fotos e os 
desenhos bem-humorados de Marcelo Cipis.

Tema história da dança, dança como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DA DANÇA
 Inês Bogéa

Este livro nos lembra, através de lindas frases e exercí-
cios, de todos os motivos pelos quais podemos ser gratos 
e nos ensina a praticar aquilo que nascemos para fazer.

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

O LIVRO DA GRATIDÃO
Carolina Chagas
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Um menino vai a um concerto pela primeira vez, levado 
pelo avô. Fantasias e memórias de Veneza num engarra-
famento de trânsito, ao som de Vivaldi. O violão que voltou 
para o dono. Coincidências da música e do coração. As-
sim como nas Histórias de avô e avó, cada história de “O 
livro da música” parte de quase nada para acabar dizendo 
quase tudo: quase tudo o que importa nesta autobiografia 
em pedaços, acompanhando os afetos do narrador, desde 
o primeiro concerto até os dias de hoje.

Tema história da música, musicista como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DA MÚSICA
Arthur Nestrovski

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

Tema relação mãe e filha
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DE JULIETA
Cristina Sánchez-Andrade
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Conheça a história do teatro e da televisão por meio de 
relatos autobiográficos de Flavio Souza.

Tema história do teatro, ator/atriz como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DO ATOR
Flavio de Souza

Gleiser conta um pouco de sua trajetória pessoal e refaz a 
história da ciência no Brasil e no mundo, apresentando os 
principais filósofos e pesquisadores de áreas como a as-
tronomia, a matemática, a química, a biologia e a genética.

Tema história da ciência, cientista como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DO CIENTISTA
Marcelo Gleiser
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Em 1970, aos dez anos, Tony Bellotto viu numa revista a 
foto de um homem empunhando uma guitarra branca e 
brilhante. Decidiu que aprenderia a tocar o instrumento, 
mas na época não era fácil achar professor de guitarra. O 
que ele conseguiu foi uma professora de violão que acom-
panhava o coro nas missas de domingo - ponto de partida 
interessante para quem começou a sonhar com a guitarra 
depois de se encantar com uma foto de Jimi Hendrix.

Tema história da guitarra, instrumentista como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DO GUITARRISTA
Tony Bellotto

 Desde as origens na China e no Egito até as aparições no 
cinema, Thebas apresenta as anedotas, os personagens 
mais famosos e as curiosidades do mundo dos palhaços. 
Por meio de entrevistas - com o Picolino, o Carequinha e 
o filho do Arrelia - e depoimentos de colegas de profissão, 
o autor narra a trajetória dos palhaços no Brasil, e ainda 
descreve o treinamento necessário para quem deseja um 
dia calçar sapatos enormes e fazer o público morrer de rir.

Tema história do palhaça, comediante como profissão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DO PALHAÇO
Cláudio Thebas
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Yudith Rosenbaum é psicóloga, com um longo histórico 
profissional no campo da clínica e também na área da 
educação. Neste livro, ela conta um pouco da sua juven-
tude, como chegou à opção pela psicologia, o que apren-
deu em seus anos de formação e, depois, como aplicou 
esse aprendizado na vida profissional. A autora faz ainda 
um apanhado geral das teorias mais importantes da psi-
cologia, traduzindo-as de maneira acessível ao jovem es-
tudante e relacionando o conhecimento teórico com casos 
reais. 

Tema história da psicologia, psicólogo como profissão
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

O LIVRO DO PSICÓLOGO
Yudith Rosenbaum

O menino negro narra a infância e adolescência de um ga-
roto comum mas, ao mesmo tempo, muito diferente. Como 
todos nós, ele se diverte no quintal de casa, vai à escola, 
brinca e briga com os amigos. No entanto, ele também 
vivencia um dia a dia totalmente distinto: teme e respeita 
as cobras que insistem em compartilhar o terreno de seus 
pais, passa por um ritual coletivo de circuncisão aprenden-
do a lidar com seu corpo, estuda numa escola corânica e 
recebe uma formação muçulmana a seiscentos quilôme-
tros de sua terra natal. Seu destino final é Paris, cidade 
iluminada que o converte em escritor. 

Tema literatura infantojuvenil
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

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

Tema amizade, conto, humor
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

O SANTINHO
Luis Fernando Verissimo

“Em O sol na cabeça, Geovani Martins narra a infância e 
a adolescência de garotos para quem às angústias e difi-
culdades inerentes à idade soma-se a violência de crescer 
no lado menos favorecido da “Cidade partida”, o Rio de 
Janeiro das primeiras décadas do século XXI.

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

O SOL NA CABEÇA
Dilea Frate
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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...

Tema fábula cômica e original - nos moldes dos contos de fadas 
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

O SORRISO DE ANA
Christine Rohrig 

Escrito no formato de uma carta da autora a uma amiga 
que acaba de se tornar mãe de uma menina, “Para educar 
crianças feministas” traz conselhos simples e precisos de 
como oferecer uma formação igualitária a todas as crian-
ças, o que se inicia pela justa distribuição de tarefas entre 
pais e mães. E é por isso que este breve manifesto pode 
ser lido igualmente por homens e mulheres, pais de meni-
nas e meninos.

Tema igualdade de gênero
Faixa etária adulto
Editora Cia das Letras

PARA EDUCAR CRIANÇAS FEMINISTAS
Chimamanda Adichie
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Chimamanda Ngozi Adichie ainda se lembra exatamente 
do dia em que a chamaram de feminista pela primeira vez. 
Foi durante uma discussão com seu amigo de infância 
Okoloma. “Não era um elogio. ‘Percebi pelo tom da voz 
dele; era como se dissesse: Você apoia o terrorismo!’.” 
Apesar do tom de desaprovação de Okoloma, Adichie 
abraçou o termo e – em resposta àqueles que lhe diziam 
que feministas são infelizes porque nunca se casaram, 
que são “antiafricanas” e que odeiam homens e maquia-
gem – começou a se intitular uma “feminista feliz e africa-
na que não odeia homens, e que gosta de usar batom e 
salto alto para si mesma, e não para os homens”. 

Tema igualdade de gênero
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

SEJAMOS TODOS FEMINISTAS
Chimamanda Adichie

Leia textos publicados em revistas e jornais, que versam 
sobre cinema, teatro, política ou assuntos do cotidiano, 
mas sempre com suas marcas características: o humor, o 
tom confessional, a inteligência aguda, o olhar irônico de 
Fernada Torres.

Tema Crônicas
Faixa etária adulto
Editora Cia das Letras

SETE ANOS
Fernanda Torres
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Nesta antologia, grandes nomes da literatura brasileira - 
separados pela distância de até 130 anos - estão reuni-
dos, por meio de uma cuidadosa seleção de memórias, 
contos e crônicas, que versam sobre as delicadas impres-
sões de um período muito peculiar da vivência humana: os 
tempos de escola.

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

TEMPOS DE ESCOLA
Vários

Zuza e Dico são grandes amigos e fanáticos por futebol. 
Para essa dupla, o campinho de uma pequena cidade do 
interior é um grande estádio, onde eles ensaiam jogadas 
sensacionais. O problema é que às vezes eles são dri-
blados pelas meninas, não conseguem dar chapéu nos 
professores e sofrem contra-ataques do destino. Em Uma 
história de futebol você vai descobrir como uma amizade 
pode mudar nossas vidas e como um menino do interior 
pode se tornar um grande jogador de futebol.

Tema aventura, futebol
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

UMA HISTÓRIA DE FUTEBOL
José Roberto Toreto
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Vinicius de Moraes (1913-1980) foi uma das presenças 
mais marcantes na cultura brasileira do século XX. Mais 
de trinta anos de sua morte, a importância do autor não 
para de crescer. Pudera: o carioca Vinicius foi um dos 
nossos grandes poetas modernistas, compositor - um dos 
pais do movimento conhecido como Bossa Nova, a partir 
do final dos anos 1950 - que criou canções até hoje conhe-
cidas por brasileiros de todas as gerações, como “Garota 
de Ipanema”, cronista consagrado na imprensa, dramatur-
go, amante da beleza, da mulher e da natureza. 

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

UMA MULHER CHAMADA GUITARRA
Vinicius Moraes

Fausto, Dom Quixote, Sherlock Holmes, Alice, Peter Pan, 
os gigantes bogatires, o Patinho Feio, Drácula: esses per-
sonagens clássicos da literatura mundial aparecem aqui 
em situações inesperadas, “manipulados” por sete escri-
tores brasileiros contemporâneos. 

Tema recontos de histórias clássicas, humor
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

VICE-VERSA AO CONTRÁRIO
Vários autores



112

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.

Tema diversidade, humor, reconto
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

BRANCO, BELO E CINDERELO
José Roberto Toreto

Por mais estranho que isto pareça, às vezes sentir medo 
pode ser bom. Principalmente quando temos certeza de 
que o perigo não é real e tem hora para acabar — ou seja, 
quando ele está dentro de um livro ou de um filme. Com 
esta coletânea, que reúne o que há de melhor em matéria 
de diabos, cemitérios, animais estranhos, casas abando-
nadas, assombrações e mortos-vivos — de autores clássi-
cos e contemporâneos —, não vai ser difícil experimentar 
um nó na garganta, o coração disparado, tremores e ca-
lafrios.

Tema infantojuvenil, suspense
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

MEDO - Histórias de Terror
Helene Montardre
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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 amizade, identidade
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 1
Ana Punset

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. 

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

O CLUBE DO TÊNIS VERMELHO VOL. 2
Ana Punset
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A ideia de que escrever bem é uma tarefa para poucos, 
ou um dom raro, não passa de mito. Qualquer pessoa que 
conheça os princípios fundamentais da escrita e alguns 
aspectos relacionados ao estilo tem plena capacidade de 
produzir bons textos. E este livro ensina o passo a pas-
so desse processo. De maneira objetiva, sempre ilustrada 
com exemplos cotidianos, os autores oferecem ferramen-
tas básicas para que o leitor tenha segurança para escre-
ver de maneira simples e correta. 

Tema ferramentas para escrita, língua portuguesa
Faixa etária jovem - adulto
Editora Cia das Letras

TIRANDO DE LETRA: orientações simples e práticas 
para escrever bem
Chico Moura, Wilma Moura

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

A ÁGUA - Coleção de Onde Vem, Para Onde Vai 
Vários
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Muitas coisas que são divertidas ou úteis em nossas vidas 
precisam da eletricidade para funcionar. Por exemplo, os 
computadores, as lâmpadas, os telefones... Mas como é 
que a eletricidade chega até as nossas casas? O que é a 
eletricidade? Como ela é produzida?

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

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

O livro é composto por dez contos com temáticas diferen-
ciadas. No entanto, é possível identificar a raiz africana 
quando seus valores, suas crenças e a presença de ele-
mentos mágicos surgem fazendo com que o desenrolar 
das histórias liberte o imaginário dos leitores. O herói é o 
fio condutor dos textos e seu caminhar, dentro das histó-
rias, resgata a importância da oralidade e da ancestrali-
dade.

Tema cultura africana
Faixa etária livre
Editora Callis

CONTOS AFRICANOS
Ernesto Rodríguez Abad
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Marco e Maia são jovens detetives que trabalham desven-
dando os casos misteriosos da pequena cidade de Valle-
by. Desta vez eles precisam descobrir porque Ribston, o 
cachorro sensível e caríssimo da importante família Akero, 
desapareceu durante a ceia de Natal no hotel. Marco e 
Maia percebem que todos os funcionários estavam fazen-
do algo estranho naquela noite. Afinal, por que alguém de-
sapareceria com um cachorro? Essa intrigante história de 
mistério apresenta pistas e deduções lógicas que ajudam 
o leitor a solucionar o crime junto com os personagens

Tema livre
Faixa etária livre
Editora Callis

O MISTÉRIO DO HOTEL
Martin Widmark 
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 Conheça as aventuras de Dorothy e seus quatro amigos – 
Espantalho, Lenhador de Lata, Leão Covarde e o cãozinho 
Totó – pelos quatro cantos de Oz. Nesta terra, cada canto 
é regido por uma bruxa e uma cor. A Cidade das Esmeral-
das governada pelo Mágico fica no centro. Embarcamos 
numa jornada em busca de algo que já se manifestava 
neles, mas que eles não o sabiam, isto é, a capacidade de 
pensar, de sentir, de agir e de realizar os desejos.

Tema clássico, aventura, amizade
Faixa etária de 06 a 10 anos
Editora Zahar

O MÁGICO DE OZ
Frank Baum

Você possui em suas mãos o cobiçado diário do autor da 
série Gravity Falls, um tesouro de 288 páginas coloridas 
e sem dono, com segredos nunca antes revelados, mons-
tros e mistérios da pacata cidade do Tivô Stan. Com ele, 
você irá aprender a trágica história de Ford, o paradeiro de 
Blendin, qual é a Dimensão 52 e como atrair um “ornitor-
rinco xadrez”. Mas cuidado: este é um livro desejado por 
muitas forças sombrias, por isso fique alerta se qualquer 
um quiser tirá-lo de você (especialmente se tiverem olhos 
amarelos e brilhantes). E, o mais importante, divirta-se. 
Afinal, não existe um lugar como Gravity Falls. Ou será 
que existe?

Tema fantasia, série animada, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Universo dos Livros

GRAVITY FALLS
Alex Hirsch

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

POR QUE ÉTICA É MAIS IMPORTANTE DO QUE 
RELIGIÃO
Dalai Lama
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O livro reúne 16 histórias em quadrinhos do personagem 
mais famoso do cartunista e escritor Ziraldo, o Menino Ma-
luquinho. O garoto que vive com uma panela na cabeça 
mostra suas habilidades como jogador de futebol e entra 
em campo com toda sua turma para se aventurar no es-
porte preferido dos brasileiros, torcendo, fazendo gols ou 
dando bolas fora sempre com muito humor e espírito es-
portivo.

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

MALUQUINHO POR FUTEBOL
Ziraldo Alves Pinto
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Narrador relembra um amigo imaginário de infância San-
diliche, que de tanto aprontar precisou ser transferido de 
colégio e até de casa. Ao contar a sua relação com o me-
nino invisível, revela que talvez ele não fosse tão invisível 
assim. Uma história sobre os mecanismos que utilizamos 
para esconder do mundo nosso verdadeiro eu e a facilida-
de com a qual nos perdemos na transição entre o visível e 
invisível. A quadrinista equatoriana Powerpaola assina as 
ilustrações.

Tema dualidade, infancia, nostalgia
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cosac Naify

SANDILICHE
Ronaldo Bressane

Quem nunca ficou com medo, principalmente na infância, 
de alguma história mal-assombrada que realmente pode-
ria acontecer? A loira do banheiro, a mulher de branco, o 
homem do saco são algumas delas. As lendas urbanas 
são histórias que nascem de nossos medos, transforman-
do fatos, exagerando situações, criando relatos terríveis e 
pouco prováveis. 

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. O livro traz ainda 
dicas para uso de diferentes tipos de cola, tintas e cane-
tinhas coloridas. A partir desses projetos, você ficará cra-
que para criar muitas outras brincadeiras!

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

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

O LADRÃO DE ÓRGÃOS E OUTRAS LENDAS 
URBANAS
Shirley Souza

O LIVRO DE FAZER IDEIAS
Daniel Warren
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Soluço Spantosicus Strondus III foi um extraordinário herói 
viking. Chefe guerreiro, mestre no combate com espadas, 
era conhecido por todo o território viking como “O encan-
tador de dragões”, devido ao poder que exercia sobre as 
terríveis feras. Mas nem sempre foi assim...Neste livro es-
tão as memórias da época em que Soluço era apenas um 
garoto normal. Muito normal. Nem um pouco heroico. 

Tema aventura, fantasia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Intrínseca

COMO TREINAR SEU DRAGÃO
Cressida Cowell

Nesta novela, publicada em 1817, o autor apresenta o jo-
vem Natanael por meio de cartas escritas ao amigo Lothar, 
irmão de sua noiva Clara. Perturbado por uma visita ines-
perada que o remete a uma sinistra lembrança de infân-
cia e provoca nele os mais inquietantes pressentimentos, 
Natanael conta em suas cartas a história do Homem da 
Areia, segundo a família do menino um homem perver-
so que jogava areia nos olhos das crianças para depois 
arrancá-los e comê-los, quando elas não queriam dormir.

Tema suspense, psicologico
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Rocco

O HOMEM DE AREIA
ETA Hoffman

121

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

O PEQUENO PRÍNCIPE
Antonie de Saint-Exupéry

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE BIDU E MINGAU
Edição 4
Mauricio de Sousa



Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO LOUCO
Edição 15
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE TURMA DA TINA
Edição 24
Mauricio de Sousa

ALMANAQUE DO ASTRONAUTA
Edição 2
Mauricio de Sousa

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO ASTRONAUTA
Edição 12
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 30
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DA MAGALI
Edição 71
Mauricio de Sousa

ALMANAQUE DA MÔNICA
Edição 47
Mauricio de Sousa

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 35
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 67
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CHICO BENTO
Edição 70
Mauricio de Sousa

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 54
Mauricio de Sousa

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CEBOLINHA
Edição 64
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 39
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. Republicação das melhores histórias. 

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 18
Mauricio de Sousa

ALMANAQUE DO CASCÃO
Edição 23
Mauricio de Sousa

Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE HISTÓRINHAS DE TRÊS PALAVRAS
Edição 6
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE HISTÓRIAS SEM PALAVRAS
Edição 4
Mauricio de Sousa
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Republicação das melhores histórias. O Múltiplo e outras histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

ALMANAQUE HISTÓRIAS SEM PALAVRAS
Edição 7
Mauricio de Souza

CEBOLINHA
Edição 40
Mauricio de Souza

O louco de Natal ou um Natal muito louco.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

CEBOLINHA
Edição 60
Mauricio de Sousa
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Faça um pedido e outras histórias.

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Panini

CASCÃO
Edição 71
Mauricio de Sousa

Mistérios do dia seguinte e outras histórias. 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 Panini

Tema hq´s, infantil 
Faixa etária livre
Editora Abril

CASCÃO
Edição 72
Mauricio de Sousa

DISNEY ESPECIAL: Os Astronautas 
Mensal
Disney
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DIVERTIDAMENTE: Alegria,Medo Nojinho,Raiva, Triste-
za. Nesta incrível historia as emoções de uma menina de 
11 anos , nos mostram como funcionam os sentimentos 
PROCURANDO DORY: a esquecida peixinha e desta vez, 
em busca de seus pais, para isso ela precisara da ajuda 
do Nemo e Marlyn e essa aventura pode coloca-los em 
risco O BOM DINOSSAURO: e se os dinossauros co-exis-
tissem , com os seres humanos? nesta historia repleta de 
ação e humor , Arlo e Spot, nos mostram que as diferen-
ças nao impedem uma amizade verdadeira.

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

COLEÇÃO HQS DISNEY 
Box 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.

Tema mangá, princesas 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 1
Disney 
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Um dia, um príncipe, chamado Rei aparece com uma tiara
mágica na mão. Quando sua amiga, Erica, é sequestrada
após vencer o Concurso de Princesa em sua escola, Kilala
tenta encontrá-la, e usa a tiara para abrir um portão de So-
nhos, a partir de então, ela começa a encontrar seus ído-
los, as princesas da Disney. Mais tarde, ela descobre que
elas estão entre as seis das Sete Princesas com o poder
de trazer a paz para o mundo dela, e que ela é a próxima
princesa. No entanto, ela deve adquirir as qualidades cer-
tas para se tornar a princesa que ela está destinada a ser,
e lutar por seu amor verdadeiro e seu reino.

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

Tema mangá, princesas 
Faixa etária livre 
Editora Abril

Tema mangá, princesas 
Faixa etária livre 
Editora Abril

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 4
Disney  

DISNEY PRINCESA KILALA
Edição 5
Disney  

Contra os Homens de aço.

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

SUPERMAN (Novos 52)
Edição 4
DC Comics 
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A Supremacia Vermelha: Todos estaremos mortos ama-
nha.

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

EIXO
Edição 1
Marvel
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Contra o mundo.“O Massacre Vermelho transmite a loucura por todos os 
cantos do planeta! E os Vingadores e os X-Men não fica-
rão ilesos. O Homem-Aranha ensina uma lição a um garo-
to sobre como a agressão não leva nada. O Doutor Estra-
nho luta contra o seu ódio e uma enxaqueca das bravas! 
Noturno decide vingar Wolverine comprando briga com 
Dentes-de-Sabre. Thor enche a cara! Kitty Pryde rouba 
um banco! Tudo isso e muito mais num Universo Marvel 
virado de cabeça para baixo!

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 2
Marvel

EIXO (especial)
Edição 1
Marvel

Revelados.

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

HOMEM ARANHA E OS CAMPEÕES 
Edição 3
Marvel
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Enrascados.

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

HOMEM ARANHA E OS CAMPEÕES 
Edição 4
Marvel
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Cercados! Um novo Vingador blindado.

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 DE FERRO
Edição 4
Marvel

HOMEM DE FERRO
Edição 5
Marvel

Vingadores ao resgate.

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

HOMEM DE FERRO
Edição 6
Marvel
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Quem sou eu?

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

HOMEM DE FERRO
Edição 7
Marvel
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Origens secretas. Em rota de colisão com a verdade.

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 DE FERRO
Edição 8
Marvel

HOMEM DE FERRO
Edição 9
Marvel

Despojos de Guerra.

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

HOMEM DE FERRO
Edição 10
Marvel



Quando Jane Foster ergueu o martelo místico Mjolnir, ela 
se transformou na Poderosa Thor! Desde que isso acon-
teceu, muitos inimigos se postaram à sua frente, mas ne-
nhum deles é tão cruel quanto o câncer que está matando 
sua forma mortal! Acompanhe um dos piores combates já 
travados por Thor enquanto ela ainda enfrenta um caos 
inominável que pode se abater sobre a Terra e os outros 
nove reinos existentes!

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

THOR (2017)
Edição 1
Marvel

Sob um mal maior.

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

THOR (2017)
Edição 2
Marvel
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Contra o Pai supremo.

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

THOR (2017)
Edição 3
Marvel

Em defesa dos dez reinos da árvore do mundo...

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

THOR (2017)
Edição 4
Marvel
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Baixe o Martelo, Jane Foster! você está presa!

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

THOR (2017)
Edição 5
Marvel
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Sem volta.

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA
Edição 13
Marvel

Memórias da Terra.

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA
Edição 14
Marvel

Nova fase!

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA
Edição 15
Marvel

144
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A balada de Groot.

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA
Edição 16
Marvel
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A fúria de Gamora.

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

GUARDIÕES DA GALÁXIA
Edição 17
Marvel



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

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

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

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

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

HISTÓRIAS DE NINAR PARA GAROTAS REBELDES (1 E 2)
Elena Favilli & Francesca Cavallo
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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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Beatrix se sente num limbo quando o assunto é relaciona-
mento. Estranha demais para os esportistas, não estranha 
o suficiente para os geeks. O fato é que ela é uma jovem 
artista, mas geralmente os rapazes se assustam com um 
detalhe: seu talento peculiar em fazer ilustrações da ana-
tomia humana.

Conheça o perturbado mundo de Asylum, a série best-sel-
ler do New York Times, em um box especial esse suspen-
se arrepiante é diferente de tudo o que você já leu. Uma 
história de terror na fronteira entre a genialidade e a lou-
cura.

Tema romance
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora V&R 

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

A ANATOMIA DE UM BOM CORAÇÃO
Jenn Bennet

COLEÇÃO ASYLUM
Madeleine Roux
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Marin não fala com ninguém da vida antiga desde o dia 
em que deixou tudo para trás. Ninguém sabe a verdade 
sobre as semanas finais. Nem mesmo sua melhor amiga, 
Mabel. Mas mesmo a milhares de quilômetros da costa da 
Califórnia, na faculdade em Nova York, Marin ainda sente 
o impacto da vida e da tragédia da qual tentou fugir. Agora, 
meses depois, sozinha em um alojamento vazio durante 
as férias de inverno, Marin espera. Mabel está chegando 
para visitá-la, e Marin vai ser obrigada a enfrentar tudo 
que não foi dito e a finalmente confrontar a solidão que se 
alojou em seu coração

Nessa história, cada acontecimento tem sua própria melo-
dia. E essa é a história de como Sky encontra seu lugar no 
mundo. Um lugar em que não existem garotas perfeitas. 
É também a história de uma garota louca e de uma ga rota 
fantasma; de um garoto que não sabia de nada e de um 
garoto que achava que sabia de tudo. E é sobre vida, mor-
te, luto e romance. Só coisa boa.

Tema romance
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora V&R 

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

ESTAMOS BEM
Nina LaCour

GAROTA IMPERFEITA
Simmone Howell
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June sempre foi solitária. Até conhecer Delia Cole no sex-
to ano do colégio. Elas se tornaram inseparáveis, com-
partilhando a perda da inocência e o florescer da malícia 
na adolescência. Para June, não havia ninguém como 
sua melhor amiga. Delia era a garota mais bela do mundo 
quando sorria, e incendiava aqueles que a rodeavam. Em-
bora, às vezes, se tornasse fria e sombria. As duas acredi-
tavam que nada poderia separá-las… até aquela estranha 
noite que as afastou por um ano – e depois para sempre.

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 suspense
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora V&R 

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

NOTAS SUICIDAS DE BELAS GAROTAS
Lynn Weingarten

SÉRIE - Maze Runner
James Dashner
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Riley Cavanaugh é um ser humano com muitas caracterís-
ticas: perspicaz, valente, rebelde e… gênero fluido. Em al-
guns dias, se identifica mais como um menino, em outros, 
mais como uma menina. Em outros, ainda, como um pou-
co dos dois. Mas o fato é que quase ninguém sabe disso.

Alice Proserpine tem 17 anos e, desde que se lembra, 
passou a maior parte da vida na estrada com sua mãe. 
Perseguidas por uma onda de azar quase sobrenatural e 
sempre dependendo de favores alheios, elas nunca con-
seguiram permanecer muito tempo no mesmo lugar.

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

Tema fantasia, suspense
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora V&R 

TODOS, NENHUM: simplesmente humano
Jeff Garvin

A ORIGEM DO AZAR
Melissa Albert
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Três anos se passaram desde o assassinato da irmã mais 
velha de Alex Craft. Mas, como é de costume, a culpa sem-
pre recai sobre a vítima e o assassino segue sua vida em 
liberdade. alex é uma menina forte e quer vingar sua irmã. 
Por isso, ela resolve atacar qualquer predador sexual que 
cruzar seu caminho e colocar a boca no mundo, usando a 
linguagem que conhece melhor: a linguagem da violência.

Quando Evelyn Morgan entrou na livraria da pequena ci-
dade de Clews não imaginava que iria encontrar ali seu 
grande amor… E quando Brendan Thorne entregou-lhe 
um romance medieval, também não sabia que tal fato mu-
daria tudo… Era como se os dois fizessem parte daquele 
velho livro e a história de amor registrada naquelas pági-
nas ganhasse vida. Um amor eterno, onde o fim é só o 
recomeço.

Tema suspense
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora V&R 

Tema romance, duas versões da história, livro interativo
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora V&R 

A REVOLUÇÃO DAS MULHERES
Mindy McGinnis

A ROSA E O ESPINHO
Theodora Goss
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Graphic novel experimental que narra as peripécias de um 
homem, separado de sua esposa e filha, chegando a uma 
terra totalmente estranha, à qual terá de se adaptar. Ali 
buscará moradia, sustento e condições para trazer a famí-
lia para junto de si. Conhecerá também a história de outras 
pessoas que, como ele, tiveram de recomeçar a vida após 
um doloroso processo de desenraizamento.

Albion está em guerra. Governado durante muito tempo 
pelo cruel rei Ulric, seu povo clama por justiça. Artur é a úl-
tima esperança. Só ele é capaz de cumprir uma duradou-
ra profecia, liberando uma espada 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 estão destinados a traí-lo. Os segredos de seu pas-
sado e os mistérios de seu futuro são desvelados nesta 
impactante adaptação para quadrinhos sobre o lendário 
herói bretão.

Tema migração
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

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

A CHEGADA
Shaun Tan

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

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

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

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

O MISTÉRIO DOS ÁRBITROS ADORMECIDOS
Roberto Santiago

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

Os Beatles marcaram a trilha sonora dos anos 1960, mu-
daram a história do rock para sempre e influenciaram o 
mundo com mensagens de humanidade e paz. Até hoje 
suas canções são regravadas: de bandas adolescentes a 
punks e cantores de rap, pode-se dizer que tudo começou 
com os garotos atrevidos de Liverpool. Uma divertida nar-
rativa em quadrinhos sobre o encontro de John, Paul, Ge-
orge e Ringo, a formação da banda, as principais canções, 
a beatlemania e os fatos históricos que fizeram do grupo 
um dos maiores fenômenos pop dos últimos tempos.

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

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

O MISTÉRIO DO GOLEIRO FANTASMA
Roberto Santiago

OS BEATLES
Mick Manning
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Pivetim mora no morro, com a família, mas ainda crian-
ça se torna menino de rua. Passa fome e frio. Conhece a 
violência e o crime. No entanto, vive também muitas aven-
turas e experimenta solidariedade, amizade e amor. No 
asfalto, ele se junta a Que Fedor, Dimba, Maravilha, Bala 
Perdida e Carol, que se conheceram na dureza da cidade 
grande e decidiram enfrentá-la. A vida nas ruas do Rio de 
Janeiro molda sua forma de ver o mundo e seu afeto.

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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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.

As histórias de duas crianças distanciadas por meio sécu-
lo se entrelaçam em simetria- uma em palavras, outra em 
imagens. Em silêncio, o menino sofre com a ausência do 
pai, e a menina acompanha de longe a carreira da mãe 
famosa. Ambos sonham com uma vida diferente, até o dia 
em que decidem fugir de casa e aventurar-se em uma bus-
ca desesperada por aquilo de que mais sentem falta.

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

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

OS MARVELS
Brian Selznick

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

Movido pelo desejo de viver num mundo em que a plurali-
dade cultural, racial, étnica e social seja vista como um va-
lor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com 
o leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmati-
vas, gênero, família, empoderamento, afetividade e discri-
minação. Ainda que não seja uma biografia, em Na minha 
pele Lázaro compartilha episódios íntimos de sua vida e 
também suas dúvidas, descobertas e conquistas. Ao rejei-
tar qualquer tipo de segregação ou radicalismos, Lázaro 
nos fala da importância do diálogo. Não se pode abraçar 
a diferença pela diferença, mas lutar pela sua aceitação 
num mundo ainda tão cheio de preconceitos.

Tema ficção juvenil
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

Tema biografia, social, racial
Faixa etária jovem - adulto
Editora Objetivo

ARISTÓTELES E DANTE DESCOBREM OS 
SEGREDOS DO UNIVERSO
Benjamin Alire Sáenz

NA MINHA PELE 
Lazaro Ramos
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Em seu primeiro romance, Daniel Handler nos apresenta 
Flannery, uma garota que tem algo muito importante para 
contar: a história de como se tornou uma assassina.

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. Mare rouba 
o que pode para ajudar sua família a sobreviver e não tem 
esperanças de escapar do vilarejo miserável onde mora. 
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?

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

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

O CLUBE DOS OITO
Daniel Handler

A RAINHA VERMELHA VOL. 1
Victoria Aveyard
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Marjane Satrapi tinha apenas dez anos quando se viu 
obrigada a usar o véu islâmico, numa sala de aula só de 
meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 
1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã 
nas trevas do regime xiita - apenas mais um capítulo nos 
muitos séculos de opressão do povo persa. Vinte e cinco 
anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciên-
cia política à flor da pele da adulta em que se transformou, 
Marjane emocionou leitores de todo o mundo com essa 
autobiografia em quadrinhos, que só na França vendeu 
mais de 400 mil exemplares. 

Conheça histórias de refugiados africanos em Malta, de 
contrabandistas palestinos, de criminosos de guerra e 
de suas vítimas. E ainda de uma incursão com o exército 
americano no Iraque, em que Joe Sacco vê de perto a 
miséria e o absurdo da guerra.

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

Tema hq, refugiados, guerra no Iraque
Faixa etária jovem - adulto
Editora Quadrinhos na Cia

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi

REPORTAGENS
Joe Sacco
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Thompson retrata sua própria história, da infância até o 
início da vida adulta, numa cidadezinha de Wisconsin, no 
centro dos Estados Unidos, que parece estar sempre co-
berta pela neve. Seu crescimento é marcado pelo temor a 
Deus que se interpõe contra seus desejos, como o de se 
expressar pelo desenho. Com a adolescência, seus de-
sejos se expandem e acabam tomando forma em Raina 
- uma garota vivaz, de alma poética e impulsiva, quase o 
oposto total de Thompson - com quem começa a relação 
que mudará as visões que ele tem da família, de Deus, do 
futuro e, enfim, do próprio amor. 

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

Tema HQ, relacionamento familiar, religião
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Quadrinhos na Cia

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

RETALHOS
Craig Thompson

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL. 1
Caco Galhardo
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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. Dom Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura, em suas 
conquistas pelo mundo ao lado de seu escudeiro, o fiel 
Sancho Pança, enfrentarão, juntos, leões selvagens, gru-
tas fantasmagóricas, cavaleiros misteriosos e o sarcasmo 
das pessoas.

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

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL. 2
Caco Galhardo

ODISSÉIA EM QUADRINHOS
Piero Bagnariol
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Baseado no mito de Sumé, Galdino conta a aventura de 
um grupo de religiosos em terras brasileiras, cujo objeti-
vo da viagem oceânica era evangelizar. Quando Sumé e 
seus seguidores aportaram na praia habitada por uma das 
tribos da nação Tupinambá, foi identificado como o des-
cendente de Marata, uma figura mitológica que visitara os 
antepassados dos índios em um tempo indefinido. Ele foi 
tratado como divindade, pois fora seu antepassado que 
ensinara os índios a plantarem milho, mandioca e abacaxi, 
além de interpretarem o céu e as estrelas.

Karina é uma mulher tímida, que abandona a odontologia 
para abrir um bar. Sua vida passa, então, por várias revo-
luções: profissional, sexual, psicológica, afetiva, familiar. 
Nessa nova fase, de muito trabalho e muitos homens, ela 
reencontra um antigo amor que a estuprou seis anos an-
tes. A tensão entre ambos gera abalos e confrontos. Uma 
pessoa especialíssima, porém, a acompanha todo o tem-
po: sua moderna e sábia avó Evelyn.

Tema evangelização, crenças, hospitalidade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema violência contra mulher
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Panda Books

A VIAGEM DE SÃO TOMÉ À TERRA DOS 
TUPINAMBÁS
Luiz Galdino

EU ME POSSUO
Stella Florence 
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Literatura Juvenil que conta a história de Jorginho, um jo-
vem que lida com questões profundas da vida no fim da 
adolescência como vestibular, pressão dos pais, desem-
penho na escola, virgindade e outras tantas. Acaba se me-
tendo numa grande confusão que pode por em risco a vida 
das pessoas mais próximas a ele.

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 amadurecimento, convivência com amigos e família
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Panda Books

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

O BILHETE PREMIADO
Paulo Galvão

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. 

 Se você não cismar de sofrer com a língua que é diferente 
do português 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 
sociedade 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 MILÍCIAS
Manuel Antonio de Almeida

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Machado de Assis
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Aluísio Azevedo retrata as péssimas condições de vida 
dos moradores dos cortiços cariocas neste romance estre-
lado por dois imigrantes portugueses. A linguagem rebus-
cada do autor naturalista do século XIX é traduzida para 
os dias de hoje por meio das notas comentadas de Fátima 
Mesquita.

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

O CORTIÇO
Aluísio Azevedo
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A bordo de um balão, os trigêmeos ingleses James, Jane 
e Sarah chegam à floresta amazônica, por acaso. Lá en-
contram personagens inusitadas, como o índio Kawê, o 
Boitatá, o Curupira e até biopiratas, vivendo situações de 
tirar o fôlego... 

Conheça esse clássico da literatura, narrado pelo prota-
gonista por Bento Santiago, que escreve sobre sua juven-
tude até seus dias atuais, no intuito, como ele mesmo es-
creve, de ”atar as duas pontas da vida”. 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 meio ambiente, preservaão, Amazônia
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

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

3X AMAZÔNIA
Tiago de Melo Andrade

DOM CASMURRO
Machado de Assis

Esta releitura de Cinderela transporta para o universo 
nerd os principais elementos do clássico conto de fadas, 
fazendo uma verdadeira homenagem a todos aqueles que 
sabem o que é ser fã e se dedicar de coração àquilo que 
amam.

Tema romance, reconto, cultura nerd
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrínseca

GEEKERELA
Ashley Poston
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Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 
1984 é um dos romances mais influentes do século XX, 
um inquestionável clássico moderno. Uma obra magistral 
que ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcio-
nal sobre a essência nefasta de qualquer forma de po-
der totalitário. Winston, herói de 1984, vive aprisionado na 
engrenagem totalitária de uma sociedade completamente 
dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, 
mas cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância 
do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária 
de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de 
sentido histórico. 

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora 
as grandes questões do presente e o que podemos fazer 
para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras 
nucleares, cataclismos ambientais e crises tecnológicas? 
O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça 
do terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos? 
21 lições para o século 21 explora o presente e nos con-
duz por uma fascinante jornada pelos assuntos premen-
tes da atualidade. Seu novo livro trata sobre o desafio de 
manter o foco coletivo e individual em face a mudanças 
frequentes e desconcertantes. Seríamos ainda capazes 
de entender o mundo que criamos?

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

Tema questões do presente, vida
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia das Letras

1984
George Orwell

21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21
Yuval Noah Harari

175

Rob é um sujeito perdido. Aos 35 anos, o rompimento com 
a namorada o leva a repensar todas as esferas da vida: 
relacionamento amoroso, profissão, amizades. Sua loja de 
discos está à beira da falência, seus únicos amigos são 
dois fanáticos por música que fogem de qualquer conver-
sa adulta e, quanto ao amor, bem, Rob está no fundo do 
poço. Para encarar as dificuldades, ele vai se deixar guiar 
pelas músicas que deram sentido a sua vida e descobrir 
que a estagnação não o tornou um homem sem ambições. 
Seu interesse pela cultura pop é real, sua loja ainda é o 
trabalho dos sonhos e Laura talvez seja a única ex-namo-
rada pela qual vale a pena lutar. Um romance sobre músi-
ca e relacionamento, sobre as muitas caras que o sucesso 
pode ter e sobre o que é, afinal, viver nos anos 1990.

“Um romance inspirador que mistura amor, paixão e es-
piritualidade. Brida é uma garota apaixonada por magia, 
mas que busca algo além. Isso a leva a conhecer pessoas 
muito especiais, como um sábio que a ensina a confiar na 
bondade do mundo e uma mulher que lhe mostra a impor-
tância de buscar seu dom e sua alma gêmea. Seu desafio, 
então, passa a ser conciliar seus relacionamentos com o 
desejo de ser uma bruxa. Para escrever este romance, 
Paulo Coelho se inspirou nas histórias contadas pela jo-
vem Brida O’Fern, irlandesa que conheceu durante sua 
peregrinação pelo Caminho de Roma. O resultado é uma 
mistura de amor, paixão, mistério e espiritualidade.”

Tema romance 
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia das Letras

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

ALTA FIDELIDADE
Nick Hornby

BRIDA
Paulo Coelho
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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. 
Lemony Snicket relata com seu estilo irônico incomparável 
a jornada dos irmãos Baudelaire, que tentam desvendar 
os mistérios da morte de seus pais ao mesmo tempo em 
que buscam um lugar que possam chamar de lar. O Autor 
subverte os padrões bem-comportados da literatura infan-
tojuvenil para compor uma saga ao mesmo tempo engra-
çada e arrepiante. Partindo de um “Mau começo”, o leitor 
acompanhará as desastrosas aventuras dos órfãos até “O 
fim”.

Ao mesmo tempo que preserva a força narrativa de Ha-
toum, esta adaptação evidencia o talento de Bá e Moon 
na construção de histórias que alternam entre a tragédia, 
a delicadeza, a brutalidade e o humor. No traço deles, a 
vida dos gêmeos Yaqub e Omar ganha novos contornos 
épicos. A Manaus dos quadrinhos, feita de um jogo de luz 
e sombras, acolhe este drama que cruza gerações e, seja 
nos grandes planos ou nos mínimos detalhes, carrega o 
enredo original de energia e vitalidade. E os novos leito-
res terão contato com um riquíssimo universo ficcional, um 
drama que, ao esmiuçar a intimidade e a rivalidade de Ya-
qub e Halim, lança luz nas frestas das relações familiares, 
do amor e da história recente do Brasil.

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

Tema hq
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

DESVENTURAS EM SÉRIE, BOX
Lemony Snicket

DOIS IRMÃOS
Fábio Moon, Gabriel Bá
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Mesmo quem sabe que peso não é indicativo de beleza, 
saúde ou caráter ainda tem dificuldade em superar os 
valores associados às palavras “gorda” e “magra”. Pra 
quê? Por que permitirmos que “gorda” seja praticamen-
te um palavrão, um insulto? Através de sua história única 
de trabalho duro e conquistas, Fluvia Lacerda, a mais re-
nomada modelo plus size brasileira, oferece um manifes-
to inspirador de autoaceitação. Ela encoraja mulheres a 
questionarem a falta de representatividade de tamanhos 
na moda e na mídia e a deixarem de se submeter aos 
padrões alheios.

Protagonista e narradora de Hibisco roxo, a adolescente 
Kambili mostra como a religiosidade extremamente “bran-
ca” e católica de seu pai, Eugene, famoso industrial ni-
geriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a 
família. 

Tema autoaceitação 
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

Tema desigualdade social, conflitos religiosos, relações familiares
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

GORDA NÃO É PALAVRÃO
Fluvia Lacerda

HIBISCO ROXO
Chimamanda Adichie
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Homem-objeto reúne os melhores textos de Tati Bernardi 
e traz uma crônica inédita, “Meu marido joga videogame”, 
que retrata um dos temas que se sobressaem no conjun-
to, não apenas pela recorrência, mas pela originalidade e 
destemor com que é tratado: a experiência de ser mulher 
no mundo contemporâneo.

Em Irmãos, o sociólogo Gabriel Feltran oferece uma inter-
pretação alternativa àquelas que vêm ocupando o debate 
público brasileiro e que buscam comparar o PCC com ou-
tras organizações criminosas como os comandos cariocas, 
as gangues prisionais americanas ou as máfias italianas, 
russas ou orientais. Para o autor, o modo de organização 
do PCC tem mais a ver com as irmandades secretas, fun-
cionando como uma maçonaria do crime.

Tema crônicas sobre ser mulher, relacionamentos, vida
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

Tema politica
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

HOMEM OBJETO E OUTRAS COISAS SOBRE SER 
MULHER
Tati Bernardi

IRMÃOS, UMA HISTÓRIA DO PCC
Gabriel Feltran
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 Nesta biografia ficcionalizada, Noel Rosa está no céu e, a 
partir de uma sugestão do amigo são Pedro, resolve contar 
a incrível história da sua vida com suas próprias palavras. 

 Morte e Vida Severina (1954-55), poema que dá nome 
ao livro, é a obra mais popular de João Cabral e aborda 
o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que 
fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. 

Tema O nascimento do samba, o Carnaval, o Brasil do início do século XX
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema contos, poemas
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Cia das Letras

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE NOEL ROSA
Luciana Sandroni, Maria Clara Barbosa

MORTE E VIDA SEVERINA
João Cabral de Melo Neto 
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Conheça a história de Jean Valjean, um condenado posto 
em liberdade, até sua morte. Em torno dele giram algu-
mas pessoas que vão dar seus nomes para os diferen-
tes volumes do romance, testemunhando a miséria deste 
século, a pobreza miserável de: Fantine, Cosette, Marius, 
mas também Thénardier (incluindo Éponine e Gavroche) 
e o inspetor Javert. O livro retrata a sociedade francesa do 
sec. XIX , mostra o panorama socioeconomico da popula-
ção mais pobre.

Quem tem medo do feminismo negro? reúne um longo en-
saio autobiográfico inédito e uma seleção de artigos publi-
cados por Djamila Ribeiro no blog da revista Carta Capital, 
entre 2014 e 2017. 

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

Tema empoderamento feminino
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Cia das Letras

OS MISERÁVEIS
Victor Hugo

QUEM TEM MEDO DE FEMINISMO NEGRO?
Djamila Ribeiro

181

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... Tem contato com uma 
figurinha cuja família é especializada em pontos de vista.

Sasha e Ray sempre passam o verão na velha casa de 
férias da família. Desde pequenos, os dois dividiram mui-
tas coisas — leram os mesmos livros, tomaram café da 
manhã sentados à mesma mesa. Até dormiram na mesma 
cama, mas nunca ao mesmo tempo. Afinal, eles jamais 
se encontraram. O pai de Sasha um dia foi casado com a 
mãe de Ray, e juntos tiveram três filhas. Mas o casamento 
acabou, deixando para trás apenas rancor e ressentimen-
tos. Os dois casaram de novo e formaram novas famílias, 
mas nenhuma delas pretende desistir da casa de praia, 
muito menos compartilhá-la. Até este verão. As vidas de 
Sasha e Ray estão prestes a se cruzar — e, com tudo jun-
to e misturado, as famílias vão mudar para sempre.

Tema jogo de palavras, mau humor
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema romance, separação
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia das Letras

TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS COISAS
Norton Juster 

TUDO JUNTO E MISTURADO
Ann Brashares 



182

A história da paixão por um bom drinque e as várias fa-
ces da bebedeira ― dos nossos ancestrais até os dias de 
hoje. A embriaguez é praticamente universal. Quase toda 
cultura no mundo tem bebida alcoólica. Os poucos que 
não se animavam muito ― como na América do Norte e na 
Austrália ― foram colonizados por outros bem entusias-
mados. Os livros de história gostam de contar que fulano 
ou sicrano bebiam, mas não explicam as minúcias da be-
bedeira. Como acontecia? Com quem? A que hora do dia? 
Beber sempre envolveu uma série de regras, raramente 
escritas. É disso que esse livro trata. Não do álcool em si, 
mas da embriaguez: suas armadilhas e seus deuses. 

Tem alguma coisa estranha acontecendo embaixo das 
ruas de Ponterrato. As tampas de bueiro foram lacradas, 
impedindo Arthur de voltar para casa. As mais diversas es-
pécies de subterráqueos também estão em apuros, pois 
parece que os caixatrolls, grupo que deveria cuidar dos 
encanamentos, estão deixando a água inundar a rede de 
túneis da Subterra. Tudo isso por causa de um tal de La-
dravão, que está armando um tremendo golpe para alcan-
çar o poder. Ele resolveu retomar a extinta Guilda do Quei-
jo, reunindo um bando de ladrões no Palácio do Queijo, 
abandonado há um bom tempo. Cabe a Arthur a tarefa de 
salvar a pátria.

Tema história da paixão por um bom drinque
Faixa etária a partir de 18 anos
Editora Cia das Letras

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

UMA BREVE HISTÓRIA DA BEBEDEIRA
Mark Forsyth

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

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

Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

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

A BÚSSOLA DE OURO
Philip Pullman

QUANDO TUDO MUDA 
Regina Drummond, Shirley Souza
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Ele está de volta é uma sátira mordaz sobre a sociedade 
contemporânea governada pela mídia. Uma história bi-
zarramente inteligente, bizarramente engraçada e bizar-
ramente plausível contada pela perspectiva de um perso-
nagem repulsivo, carismático e até mesmo ridículo, mas 
indiscutivelmente marcante.

Ordem vermelha: filhos da degradação é o preâmbulo da 
jornada de quatro improváveis heróis lutando pela liberda-
de de um povo, um épico sobre resistir à opressão, sobre 
lutar contra o status quo e construir bravamente o próprio 
destino. Porta de entrada para um novo mundo com ins-
pirações de fantasia medieval, personagens marcantes e 
uma narrativa que salta das páginas a cada vila, ruela e 
beco de untherak. O primeiro livro de fantasia que a edi-
tora intrínseca lança em parceria com a ccxp - comic con 
experience, escrito por felipe castilho em cocriação com 
rodrigo bastos didier e victor hugo sousa.

Tema sociedade midiática, poder da mídia, adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Intrínseca

Tema ficção, novos autores
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

ELE ESTÁ DE VOLTA
Timur Vermes

ORDEM VERMELHA 
Felipe Castilho
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Contra todas as probabilidades, Russ e Finley se tornam 
amigos e, por mais estranho que pareça, a presença de 
Russ poderá transformar a vida de Finley completamen-
te. Uma emocionante história sobre esperança, amizade e 
redenção, com a prosa sensível e inteligente de Matthew 
Quick.

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, ao abrir os 
olhos pela primeira vez, se vê sozinha numa ilha. Ela não 
tem a menor ideia de como foi parar ali, mas foi programa-
da para sobreviver. Depois de suportar uma tempestade 
intensa 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.tricampeonato de Roland Garros, a chega-
da ao topo do ranking mundial, entre outras conquistas, é 
contada a partir da visão única do menino que nasceu para 
ser campeão e cativou o coração de todos os brasileiros.

Tema romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Intrínseca

Tema ficção natureza, tecnologia
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrínseca

GAROTO 21
Matthew Quick

ROBÔ SELVAGEM 
Peter Brown
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Com rara sensibilidade, André Aciman constrói uma viva 
e sincera elegia à paixão, em um romance no qual se re-
conhecem as mais delicadas e brutais emoções da juven-
tude. Uma narrativa magnética, inquieta e profundamente 
tocante.

Repleto de referências da vida do autor – entre elas, a tão 
marcada paixão pela cultura pop e o TOC, distúrbio mental 
que o afeta desde a infância –, Tartarugas até lá embaixo 
tem tudo o que fez de John Green um dos mais queri-
dos autores contemporâneos. Um livro incrível, recheado 
de frases sublinháveis, que fala de amizades duradouras 
e reencontros inesperados, fan-fics de Star Wars e – por 
que não? – peculiares répteis neozelandeses.

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

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrínseca

ME CHAME PELO SEU NOME
Andre Aciman

TARTARUGAS ATÉ LÁ EMBAIXO
John Green
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Em tramas engenhosamente traçadas para nos despistar 
a todo momento, o astuto investigador apontará os cul-
pados em meio a espetaculares reviravoltas, atestando a 
genialidade e o sucesso dessa autora que se tornou um 
clássico da literatura de mistério. Agatha Christie é, e sem-
pre será, a inspiração máxima para todos os autores do 
gênero.

Depois de O lado bom da vida, Matthew Quick cria roman-
ce para todos que desejam se encontrar Consagrado no 
Brasil com o best-seller O lado bom da vida, Matthew Qui-
ck traz ao público jovem uma ode à liberdade, abordando 
as complexas questões de identidade que marcam a tran-
sição para a idade adulta.

Tema mistério, investigativo, suspense
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Casa dos Livros

Tema romance
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

AGATHA CHRITIE BOX 2
Agatha Christie

TODAS AS COISAS BELAS 
Matthew Quick
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em P.S.: Ainda amo você, Lara Jean tem que aprender 
como é estar em um relacionamento que, pela primeira 
vez, não é de faz de conta. E quando ela parece estar 
conseguindo, um garoto do passado cai de paraquedas 
bem no meio de tudo, e os sentimentos de Lara por ele 
também retornam. Uma história delicada e comovente que 
vai mostrar que se apaixonar é a parte fácil: emocionante 
mesmo é o que vem depois.

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

P.S. AINDA AMO VOCÊ
Jenny Han 
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Em Por trás de seus olhos , best-seller do Sunday Times e 
do The New York Times, Sarah Pinborough não só reinven-
ta o tradicional triângulo amoroso, como o vira do avesso e 
de ponta-cabeça, numa trama “com tantos jogos mentais 
que você vai começar a se perguntar se esse triângulo tem 
mesmo três lados”, como destaca Josh Malerman, autor 
de Caixa de pássaros.

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

Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

Tema romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Intrínseca

POR TRÁS DE SEUS OLHOS
Sarah Pinborough

QUASE UMA ROCKSTAR
Matthew Quick

Não se sabe onde ele mora nem para quem ele escre-
ve. Tudo o que se conhece de Charlie é o mundo que ele 
compartilha com o leitor através de suas cartas, mais ín-
timas que um diário, estranhas, únicas, por vezes hilárias 
e completamente devastadoras. A través do universo dos 
primeiros encontros, dramas familiares, novas amizades, 
sexo, drogas e música, o roteirista Stephen Chbosky cons-
trói uma impactante história de profundo amadurecimen-
to em meio ao ambiente escolar e seu velado espírito de 
opressão e ameaça. Literatura juvenil de visibilidade.

Tema adolescencia, depressão, abuso
Faixa etária jovem - adulto
Editora Rocco

AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL
Stephen Chbosky
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A autora construiu um memorial contra o esquecimento 
dessa noite tenebrosa, que nos transporta até o momen-
to em que as pessoas se amontoaram nos banheiros da 
Kiss em busca de ar, ao ginásio onde pais foram buscar 
seus filhos mortos, aos hospitais onde se tentava deses-
peradamente salvar as vidas que se esvaíam. Foi também 
em busca dos que continuam vivos, das consequências de 
descuidos banalizados por empresários, políticos e cida-
dãos. A leitura de Todo dia a mesma noite é uma dolorosa 
e necessária tomada de consciência, um despertar de em-
patia pelos jovens que tiveram seus futuros barbaramente 
arrancados. 

Nesta coletânea, Marra apresenta uma série de persona-
gens inesquecíveis, cujas vidas se entrelaçam de maneira 
comovente, imprevisível e incontornável. Nos anos 1930, 
um artista de Leningrado trabalha para o governo de Stálin 
como censor, apagando em pinturas e fotografias os trai-
dores do regime soviético. Entre os rostos que ele elimina, 
está o do próprio irmão, condenado à morte.

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

Tema contos
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

TODO DIA A MESMA NOITE
Socorro Acioli

TRILHA SONORA PARA O FIM DOS TEMPOS
Anthony Marra
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Fernando Jorge narra neste livro a vida e as obras de San-
tos Dumont, uma das maiores personalidades da aviação 
mundial e um herói do imaginário brasileiro. Esta que é a 
biografia definitiva do inventor mineiro retrata sua trajetória 
com abrangência e extensa pesquisa, além de um belo 
projeto gráfico repleto de fotografias históricas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a incipiente indús-
tria aeronáutica americana contratou matemáticas negras 
para suprir sua falta de mão de obra. Esses “computado-
res humanos” continuaram trabalhando para seu governo 
e passaram a fazer parte da NASA em uma época em que 
vingava a segregação racial. Elas garantiram que os Esta-
dos Unidos ganhassem a corrida especial contra a União 
Soviética e lutaram para realizar o sonho americano.Tema biografia

Faixa etária jovem - adulto
Editora Harper Collins BR

Tema biografia, empoderamento feminino, adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Harper Collins BR

AS LUTAS, A GLÓRIA E O MARTÍRIO DE SANTOS 
DUMONT
Fernando Jorge

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

Um sequestro misterioso coloca o nosso herói Authentic 
Games em uma grande enrascada, e ele vai precisar de 
ajuda para sair dessa. Mas ele sabe que pode contar com 
um grande amigo para salvá-lo: você! Prepare-se para 
destruir aranhas, acabar com creepers e derrotar tantos 
outros mobs aterrorizantes para libertar o Authentic dessa 
confusão. Uma dica: mantenha os olhos bem abertos para 
encontrar todas as pistas que aparecerem pelo caminho.

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

Tema fantasia, games, aventura
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Astral Cultural

O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST
Emily M. Danforth

AUTHENTIC GAMES A BATALHA DA TORRE
Marco Túlio

193



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. 



O protagonista desta história é um ser circular que visivelmente não está completo: 
falta-lhe uma parte. E ele acredita que existe pelo mundo uma forma que vai comple-
tá-lo perfeitamente e que, quando estiver completo, vai se sentir feliz de vez. Então 
ele parte animado em uma jornada em busca de sua parte que falta. Mas, ao explorar 
o mundo, talvez perceba que a verdadeira felicidade não está no outro, mas dentro 
de nós mesmos.

Neste livro, leitores de todas as idades vão se deparar com questionamentos sobre 
o que é o amor e quanto dependemos de um relacionamento ou parceira para nos 
sentirmos plenamente felizes. 

Tema felicidade, autoestima
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

A PARTE QUE FALTA
Shel Silverstein

O protagonista desta história é um ser circular que visivelmente não está completo: 
falta-lhe uma parte. E ele acredita que existe pelo mundo uma forma que vai comple-
tá-lo perfeitamente e que, quando estiver completo, vai se sentir feliz de vez. Então 
ele parte animado em uma jornada em busca de sua parte que falta. Mas, ao explorar 
o mundo, talvez perceba que a verdadeira felicidade não está no outro, mas dentro 
de nós mesmos.

Neste livro, leitores de todas as idades vão se deparar com questionamentos sobre 
o que é o amor e quanto dependemos de um relacionamento ou parceira para nos 
sentirmos plenamente felizes. 

Tema felicidade, autoestima
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

A PARTE QUE FALTA
Shel Silverstein

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

Tema natureza, infância; brincadeiras; super-heróis
Faixa etária livre
Editora SM

PÃO COM BIFE
Fabiano Calixto
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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

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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Para atender crianças em processo de aprendizagem 
da língua escrita, este livro mostra as letras em tamanho 
grande. Neste volume, o tema é a palavra “boca” e seus 
vários significados: boca-de-siri, boca-de-leão, boca-de-si-
no, boca-livre, céu da boca etc.

O objetivo deste livro é analisar obras de arte com um 
olhar matemático. Pontos que se unem para formar retas 
e braço em formato de cilindro são apenas alguns deta-
lhes de obras de nomes consagrados da pintura, como 
Pablo Picasso, que utilizam elementos matemáticos para 
compor seus trabalhos.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

A BOCA
Cristina Von

A MATEMÁTICA NO MUSEU DE ARTE - Coleção Tan 
Tan
Vários
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Você sabe como as pessoas contavam antigamente, 
quando não conheciam os números? Elas mostravam as 
quantidades usando os olhos, o nariz, os dedos dos pés e 
das mãos. A invenção dos números transformou a comu-
nicação.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

A ORIGEM DOS NÚMEROS - Coleção Tan Tan
Vários

BEETHOVEN
Ann Rachelin



202

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

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!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

DENTRO DESTE LIVRO MORAM DOIS CROCODILOS
Claudia Souza

GABRIEL, O SUPER HERÓI
Julia Alba 
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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.

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.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

GATO GUILE E OS MONSTROS
Rocío Martinez 

GUIDO VAI A ESCOLA
Laura Wall
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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.

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.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

GUIDO VAI A FAZENDA
Laura Wall

GUIDO, O GANSO
Laura Wall
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Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do 
Renascimento, destacou-se não somente como pintor 
mas também como cientista, arquiteto, matemático, en-
genheiro, anatomista, escultor, inventor, botânico, poeta e 
musico. Neste livro, o leitor poderá encontrar m pouco da 
trajetória desse grande artista, autor da grandiosa Mona-
lisa, uma das pinturas mais famosas de todos os tempos.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

LEONARDO DA VINCI
Tony Hart

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.

Joana não pegou o nariz da vovó! Ao menos, ela pensa 
que não. Mas se a mãe e até a vizinha dizem que sim... 
Desconcertada, ela sai em busca do tal nariz pela casa. 
O leitor vai a tiracolo, acompanhando a garota em cada 
cantinho, seja dentro da geladeira, embaixo do sofá, ou 
mesmo na caixinha de costura. Em O nariz da vovó, per-
cebemos como uma simples afirmação pode gerar dife-
rentes – e divertidas – interpretações. No fim das contas, 
e meio que sem querer, não é que Joana estava mesmo 
com o nariz da vovó?

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

O ANIVERSÁRIO DA MACACA
Paula Browne 

O NARIZ DA VOVÓ
 Eva Santana
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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 desses 
três porquinhos usando apenas imagens. O resultado é 
um livro encantador e repleto de ilustrações belas e im-
pactantes.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

OS TRÊS PORQUINHOS
Rosinha Campos 

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

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

VAMOS ADIVINHAR
Cha Mi-Jeong

VILLA-LOBOS
Nereide Schilaro Santa Rosa 
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A bruxinha Rafaela está preparando uma novidade para 
o concurso de culinária de Abracadabra, sem saber que 
há outra bruxa espionando para fazer tudo igual. A histó-
ria enfatiza o uso de partes do corpo como unidades de 
medida.

Este livro apresenta a infância de Tchaikovsky, um dos 
compositores mais importantes do Romantismo russo, 
cuja obra se tornou uma das mais populares da história da 
música clássica.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

SOPA DE BRUXA
Jeong Hae-Wang

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

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.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema a vida na Índia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

QUER LER UM LIVRO COMIGO?
Lawrence Schimel

A ESPERANÇA É UMA MENINA QUE VENDE FRUTAS
Amrita Das
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Os Azuizinhos e os Laranjinhos são dois povos muito pa-
recidos, mas que se acham bem diferentes. Isso porque 
eles não concordam de jeito nenhum em uma coisa: como 
passar a manteiga no pão. Por causa dessa diferença, 
eles resolveram construir um muro entre suas terras, as-
sim poderiam ficar separados de vez de quem não pen-
sava igual a eles. E se algum inimigo se aproximasse… A 
guerra poderia começar a qualquer momento! 

Olga e Tatiana são irmãs gêmeas e bailarinas. Mesmo 
com a aparência física igual, as duas não poderiam ser 
mais diferentes: Olga se destacava mais que Tatiana no 
balé, mas era arrogante e tratava mal a irmã, que, mes-
mo assim, com seu jeito doce, sempre a apoiava. Certa 
noite, porém, quando a meia-calça de Olga cai na frente 
de todos durante uma apresentação, ela acaba recebendo 
uma lição valiosa, nesta primeira história infantil de Luis 
Fernando Verissimo.

Tema diversidade, poesia, clássico
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema amizade, aventura, relações familiares
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

A GUERRA DO PÃO COM MANTEIGA
Dr. Seuss

AS GÊMEAS DE MOSCOU
Luis Fernando Verissimo
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Um dia, seu pai acordou com saudade das pessoas, dos 
bichos, do mato, da comida do lugar onde nascera. BIé, 
que não entendia o que era ter saudade de bicho e de 
mato, arrumou a mochila e disse que queria ver aquilo 
tudo de perto. Foi uma grande viagem.

Um bocejo pode contagiar o outro e o outro e o outro... E 
quem sabe o mundo inteiro? 

Tema diversidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

BIÈ CONHECE A FAZENDA
Luis Pimentel

BOCEJO
Ilan Brenman
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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. 

 Perfeito tanto para aqueles que adoram as aulas de ciên-
cias quanto para os que sempre dão um jeitinho de não 
estarem presentes nas aulas de laboratório, este livro 
transforma qualquer assunto em poesia. 

Tema poesia
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema a ciência em forma de poesia
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

CANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA
Manoel de Barros

CIÊNCIA EM VERSOS
Jon Scieszka



214

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.

 Nesse novo livro, akapoeta combina novos ressignifica-
dos com poemas curtos e longos, voltando a encantar o 
leitor com sua escrita acessível e, ao mesmo tempo, im-
pactante.

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

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

COMO O GRINCH ROUBOU O NATAL
Dr. Seuss

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

Quando se trata de livros e leitura, os adultos têm seus 
direitos muito bem garantidos ― eles podem ler o que 
quiserem, quando quiserem. Mas e os pequenos leitores? 
Aqueles que estão começando a se aventurar nas páginas 
dos livros: a que eles têm direito? 

Tema  intimidade com obras das mais fundamentais para a história da arte.
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

Tema manifesto em defesa da leitura
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

AS CORES DE VAN GOGH
Claire Merleau-Ponty

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

O porco-espinho, a raposa, o burrico, o pelicano e o jacaré 
estão todos dormindo, muito cansados… Mas a foca está 
bem acordada. E ela não quer saber de ficar na cama! 
E agora? O que os outros dorminhocos vão fazer? Este 
livro, para leitores bem pequenos, torna a hora de dormir 
um momento mais divertido e gostoso para toda a família.

Tema biografia, diversidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema hora de dormir
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO
Malala Yousafzai

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

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 nãonecessidades.

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

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

O LIVRO DOS RESSIGNIFICADOS
Akapoeta

O LÓRAX
Dr. Seuss
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O mundo é um lugar legal. Mas já imaginou se o mar não 
tivesse sal ― e a gente pudesse tomá-lo de canudinho ―, 
se todo encontro fosse pontual e se a sobremesa nunca 
chegasse no final? Não seria sensacional? 

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

Tema propostas malucas para um mundo mais divertido
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema a vida de Antoine de Saint-Exupéry autor de O Pequeno Principe
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

O MUNDO SERIA MAIS LEGAL
Marcelo Tolentino

O PILOTO E O PEQUENO PRÍNCIPE
Peter Sís
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A premiada artista Suzy Lee faz uso de elementos muito 
simples para criar uma bela história ― que não precisa de 
absolutamente nenhuma palavra para ser contada. Com 
um uso refinado de linha e cor, ela explora a força na natu-
reza, da amizade e das novas experiências. 

Aniversário muda tudo. MUda a idade e muda a gente. TE-
resa fez seis anos e mudou. ANtes, só vivia. AGora, acha 
que tem uma missão: descobrir o mundo. E, para isso, ela 
vai se transformar em coisas diferentes, e vai experimen-
tar como é viver assim por um dia inteiro. PRimeiro ela 
quer ser menino, depois cachorro, planta, pedra... TUdo 
isso para ter certeza de que, no final das contas, ser crian-
ça é a melhor coisa que existe.

Tema força da natureza
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema imaginação
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

ONDA
Suzy Lee

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

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 histó-
ria, o mais sábio que já habitou a Terra. Com capítulos 
divididos de acordo com os dias da semana, as crianças 
também vão descobrir a relação entre as palavras que no-
meiam os dias e os astros. 

Tema humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema contos para 7 dias da semana
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

QUEM SOLTOU O PUM
Blandina Franco

SAUDADE
Claudio Hochman
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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. 

Poemas amorosos, reflexões metafísicas, transfigurações 
do real e jogos de linguagem ocupam as páginas desta 
antologia, que reúne aquilo que está entre o melhor da 
poesia brasileira. 

Tema poemas, limeriques, parlendas e canções
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

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

UM CALDEIRÃO DE POEMAS
Tatiana Belinky

VERSO LIVRE
Vários
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Há muitas maneiras de viajar. A primeira delas, a que logo 
vem à mente, é aquela que implica deslocamento. Seja a 
trabalho, para estudar ou a lazer, quando viajamos vamos 
a outra cidade, onde tudo é diferente e estranho. Mas via-
jar pode ser muito mais do que arrumar as malas, entrar 
em um carro, ônibus ou avião, e chegar a outro lugar. Po-
demos entrar em contato com o novo sem sair de nossas 
próprias cabeças - o que fazemos toda vez que escreve-
mos ou lemos um livro, por exemplo. 

Olívia é uma menina esperta, que sabe bem o que quer 
e tem plena noção de como usar algumas palavras para 
conseguir o que deseja. Quando tem de ficar sozinha en-
quanto os pais trabalham, ela diz que está muito “ente-
diada”. Como não gosta de ver a filha “entediada”, papai 
Raul para imediatamente de trabalhar e, quando percebe, 
já está deitado no chão ao lado dela, brincando de filhinho 
e mamãe, ou cercado por um monte de bonecas.

Tema universo star wars, equilibrio bem e mau
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Cia das Letras

Tema família
Faixa etária livre
Editora Cia das Letrinhas

VIAGENS PARA LUGARES QUE EU NUNCA FUI
Arthur Nestrovski

OLÍVIA TEM DOIS PAPAIS
Márcia Leite 
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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. Este projeto, que fala 
sobre as diversas formas de controle e poder, é fruto de 
seis oficinas realizadas com crianças, em que foram com-
partilhadas, de uma maneira bem divertida, noções sobre 
modos de governar e tomar decisões.Tema diversão, humor, aventura

Faixa etária livre
Editora Cia das Letrinhas

Tema livro sobre política feito com crianças para criança
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letrinhas

PEDRO CARTEIRO
Beatrix Potter 

QUEM MANDA AQUI
André Rodrigues 
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Neste livro, os quatro elementos - fogo, água, terra e ar - 
misturam-se ao conjunto poética e artístico de impressões 
sobre a vida e traduzem um mundo expandido e diminuto 
pela globalização. As imagens do livro dão o tom à obra.

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!Tema questionamentos

Faixa etária a partir de 13 anos
Editora DCL

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora DCL

ÁGUA, GASOLINA E A VIRGEM MARIA
Rodrigo Pitta

BETINA QUERO-QUERO
Andréia Vieira
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Era uma vez um quati que tinha três filhos. Um deles ado-
rava besouros cascudos. O outro, laranjas. O terceiro era 
doido por ovos. Na selva era fácil encontrar besouros. 
Como viviam numa laranjeira, o segundo não precisou so-
frer para achar seu alimento preferido. O terceiro, que só 
gostava de ovos, poderia ir a todos os lugares. 

Dois anjos atrapalhados recebem uma difícil tarefa - des-
cer à Terra para resgatar Lampião, morto pelo tenente 
João Bezerra. Lampião será levado para as passagens 
celestiais e, depois de passar pelos interrogatórios rotinei-
ros, se encontrará com São Pedro, para ouvir o veredito fi-
nal - descansará eternamente no céu ou queimará no fogo 
do inferno. Será que as portas do céu se abrirão para essa 
controvertida figura da História brasileira?Tema contos

Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

Tema relacionamento escolar, juvenil
Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

A HISTÓRIA DOS DOIS FILHOTES DE QUATI E DOIS 
FILHOTES...
Mariana Massarani, Horacio Quiroga, Zé Rodrix

LAMPIÃO NO CÉU
Kevin J Anderson
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Neste livro, o autor propõe que quem tem dificuldade na 
escola sofre, mas é ajudado. Quem tem facilidade na es-
cola sofre também. Só que ninguém ajuda. O aluno inteli-
gente demais não recebe atenção, é posto de lado - Pela 
professora, que não deixa mais ele responder, já que sem-
pre acerta. Pelos colegas, que ficam com inveja de suas 
notas altas e rapidez de raciocínio. Pelos pais, que não 
acreditam que o filho pode saber tanto. Conheça as dificul-
dades de Cínthya, uma menina superdotada, discriminada 
por não errar.

O livro apresenta três deliciosas fábulas contadas por um 
pajé às crianças de sua tribo, que se juntam próximas ao 
fogo em noites sem lua, para ouvir histórias de antigamen-
te.

Tema relacionamento escolar, juvenil
Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

Tema contos, fábulas 
Faixa etária livre
Editora Mercuryo Jovem

A MENINA SUPERDOTADA
Fabrício Carpinejar

AS PERIPECIAS DO JABUTI
Ciça Fittipaldi, Daniel Munduruku
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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.

“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.

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

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

A PESCARIA DO CURUMIM E OUTROS POEMAS 
INDÍGENAS
Tiago Hakiy

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

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 amor, amizade, bichos de estimação

Faixa etária livre
Editora Panda Books

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

MIÚDO
Shirley Souza

MEU AVÔ AFRICANO
Carmem Lucia Campos

229

Os pais de Max sugerem a ele que vá passar alguns dias 
com seus avós que moram no Sul do Brasil. Mesmo a 
contragosto, Max aceita viajar. Durante o período em que 
passa com seus avós, o garoto faz grandes descobertas 
sobre seus antepassados.

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.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



230

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. 

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 Lacoca
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 Isabel aprende com seu avô como foi a adaptação dos 
imigrantes japoneses em terras brasileiras, os rituais e ce-
lebrações típicos do Japão e descobre 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. 

O rapper Slim Rimografia apresenta neste livro sua versão 
musicada do poema ‘O navio negreiro’ que, segundo o au-
tor, se tornou um ícone da denúncia das injustiças contra 
os negros. 

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

Branca é uma ovelha que quer ser nuvem. Ela tenta alcan-
çar seu sonho várias vezes, de diversas formas, utilizan-
do as mais incríveis artimanhas. Até que consegue, mas, 
quando enfim atinge seu objetivo, deixa de ser ovelha... 
para sempre. ‘Branca’ conta uma história de perseveran-
ça e determinação, que vai além dos limites da vida e da 
morte.

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

Tema comportamento, morte, animais, liberdade, perseverança, vida
Faixa etária livre
Editora Paulinas

TEM SACI NO TIETÊ
Shirley Souza

BRANCA
Rosinha Campos
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Uma aldeia perdida nas matas às margens do Rio Negro, 
onde os dois imensos rios fazem seu entroncamento nas 
terras do Amazonas é o cenário de uma bela aventura. 
Cacuí, o curumim encantado, novo livro de José Arrabal, 
conta a vida de Cacuí, índio que nasceu da união da velha 
índia Matiminó com o deus do amor Rudá. 

‘Cadê’ é um livro colorido que, sem abrir mão do caráter lú-
dico, explora o conceito de conexão que há entre os seres 
vivos. ‘Onde está o bichinho?’ é a primeira pergunta que 
leva a outras tantas sobre as relações. 

Tema lendas
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema alfabetização, curiosidade, metamorfose, espirito investigativo
Faixa etária livre
Editora Paulinas

CACUÍ - o curumim encantado
José Arrabal

CADÊ
Bia Villela
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‘ Esta obra é uma homenagem ao ceramista pernambu-
cano que se tornou conhecido por suas figuras humanas 
em barro.

Esta é a história do encontro de Ambaye e Noémia, dois 
jovens a procura de algo que preencha sua vida, em busca 
de seu destino. Ambaye adora pedras e, por causa delas, 
abre-se para o mundo, percorrendo sozinho os caminhos 
e colecionando as pedras que encontra. Apesar disso, não 
está só, pois guarda suas raízes em seu coração. Noémia, 
ao contrário, vive fechada em si mesma, triste e sozinha 
depois que sua tribo foi despovoada. É incapaz de notar 
as belezas sutis escondidas nas pequenas coisas. 

Tema cultura nodestina, regionalismo, artesanato, arte e literatura
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema pobreza, natureza, solidão, paciência, sabedoria, amizade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

MESTRE VITALINO
André Neves

O COLECIONADOR DE PEDRAS
Prisca Augustoni
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No reino dos achântis ninguém passava fome, porque ha-
via abundância de alimento - eles comiam nuvens, que 
naqueles tempos ficavam bem pertinho do chão. Certa 
vez, apareceu um comilão no reino que temperava aquele 
alimento e devorava, sem ao menos apreciar o sabor. As 
nuvens ficaram esquisitas e começaram a chorar. Chora-
ram ininterruptamente que tudo foi inundado, afastando o 
Céu e as nuvens da Terra.

Na família de Minosse, desde cedo as meninas aprendem 
a tradição- na hora do banho, as mulheres fazem escul-
turas com o cabelo, porque para elas o cabelo feminino 
é como a raiz da árvore, o lugar onde tudo começa. Para 
Minosse, essa arte de tecer os fios dá passagem para falar 
de um mundo mais vasto e intenso. Um mundo de histó-
rias que falam da origem de tudo, em um tempo em que o 
pensamento começa e acaba na cabeça.

Tema conto místico, gula
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema atradição, família, cultura
Faixa etária livre
Editora Paulinas

O COMEDOR DE NUVENS
Heloisa Pires Lima

O MUNDO COMEÇA NA CABEÇA
Prisca Augustoni
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Os músicos de Bremen é o sexto título da autora Bia Ville-
la por Paulinas Editora e faz parte da Coleção Livros diver-
tidos. Essa coletânea apresenta livros com propostas de 
leitura interativa, lúdica, por meio de jogos e brincadeiras 
visuais. 

O Congado é uma festa religiosa ligada à Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, situada na antiga Vila Rica, em Minas 
Gerais. Edimilson de Almeida reconta, na forma de uma 
narrativa poética com imagens simbólicas e ilustrações 
sugestivas, as histórias dessa festa alegre, comemorada 
para que o passado não seja esquecido pelas novas ge-
rações.Tema recomeço, terceira idade, união, cooperaçõa, relaiconamento

Faixa etária livre
Editora Paulinas

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

OS MÚSICOS DE BREMEN
Bia Villela

OS REIZINHOS DO CONGO
Edimilson de Almeida Pereira
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Pretinha da Neve morava com a mãe e o rei, seu padrasto, 
no Monte Kilimanjaro (norte da Tanzânia), um lugar onde 
caía neve, e, por isso era muito gelado - mais gelado ainda 
porque a menina vivia sozinha, já que era a única criança 
no castelo e não tinha amigos para brincar. 

Por meio do jogo de perguntas investigativas, a persona-
gem está à procura de quem deu sumiço no pão. 

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

Tema comportamento, conflito, convivio social, família, alimentação
Faixa etária livre
Editora Paulinas

PRETINHA DE NEVE E OS SETE GIGANTES
Rubem Filho

QUEM PEGOU O PÃO NA CASA DO JOÃO
Bia Villela
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Os ritmos dos poemas - quase cantigas - nos ensinam 
a viajar para além dos lugares desenhados nos mapas. 
Essa rua feita de surpresas e de encantos não pertence 
a nenhuma cidade ou país porque, na verdade, faz parte 
da imaginação de quem acredita na convivência fraterna 
entre as pessoas, onde tem espaço para todos.

Se não fosse pelos sapatos trocados, Kapaxi não se tor-
naria uma lenda, sendo considerado além do mais ve-
loz, também o mais bondoso dentre os animais da terra. 
Kapaxi recebeu um par de sapatos mágicos de Tuminkery 
(criador de todas as coisas) que o tornou o grande velocis-
ta e mensageiro oficial do reino animal. 

Tema diversidade, convivência
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema amizade, cooperação, lenda, vaidade, talentos
Faixa etária livre
Editora Paulinas

RUA LUANDA
Edimilson de Almeida Pereira

SAPATOS TROCADOS - como o tatu ganhou suas 
grandes garras
Cristino Wapichana
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Imagens mágicas revelam de forma poética a força do 
imaginário infantil contra a dura realidade da seca no ser-
tão nordestino

Esta obra pretende ser uma homenagem do autor nigeria-
no à mãe África, e ser um convite ao resgate de elementos 
considerados importantes da história e da cultura africa-
nas, componentes de uma formação cultural.

Tema questões sociais, fantasia, natureza, regionalismo
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema relações humanas, contos da oralidade, folclore, valores, resgate
Faixa etária livre
Editora Paulinas

SECA
André Neves

ULOMMA - a casa da beleza e outros contos
Sunny
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Duas meninas com o mesmo nome - Yara - vive em um 
país da Europa, que poderá ser Portugal, e Iara - uma me-
nina Kayapó que vive no Brasil, vindas de lados diferen-
tes do livro, contam seu cotidiano - brincadeiras, amigos, 
alimentação, escola, costumes, moradia... Situações que 
pontuam suas adversidades, mas que não impedem o en-
contro das duas em um ambiente natural - o rio.

Este livro apresenta narrativas em imagens, destinadas a 
divertir e desenvolver tanto o pensamento lógico e crítico 
como a sensibilidade visual, a imaginação e o gosto esté-
tico de crianças de diferentes idades.

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

Tema comportamento, humor, suspense
Faixa etária livre
Editora Paulinas

YARA - IARA
Margarida Botelho

ZUZA E ARQUIMEDES
Eva Furnari
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Assim como num conto de fadas, este livro de ler pode se 
transformar num livro de ouvir. 

Conheça bravos domadores de leão que não domam o 
próprio medo de microscópicos micróbios, pessoas soli-
tárias cercadas de “amigos”, entre outras incoerências de 
um mundo em que, contraditoriamente, todas as coisas 
estão ao avesso, embora permaneçam em seus lugares. 

Tema infantojuvenil, interesse geral, poesia
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema contradição humana, cotidiano, literatura portuguesa
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANDO O SEGREDO SE ESPALHA (a Poesia Em 
Voz Alta)
Alaide Lisboa de Olieira

A CONTRADIÇÃO HUMANA
Afonso Cruz
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Conheça algumas das árvores mais importantes do nosso 
país. É uma homenagem a essas verdadeiras maravilhas 
da natureza que nos dão sombra e frutas, evitam que a 
erosão acabe com nossos rios, oferecem abrigo e alimen-
to aos bichos e passarinhos, ajudam a retirar poluentes do 
ar que respiramos e deixam a vida mais bonita e florida.

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

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

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

ÁRVORES DO BRASIL: Cada poema no seu galho
Lalau

AVÔ, CONTA OUTRA VEZ
José Jorge Letria
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 Aqui você lê o verso e o reverso de cada palavra alinha-
vada com arte e criatividade para contar uma história cuja 
personagem não usa vestido de veludo vermelho de co-
larinho rendado, nem sai montada em um cavalo branco, 
mas, como você e eu, é uma pessoa normal, feliz para 
sempre com os segredos que a vida apresenta.

Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo cres-
po com penteado black power, enfeitando-o das mais di-
versas formas. 

Tema empoderamento feminino,  infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema diversidade cultural, conviver com as diferenças, aceitação
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ESTE NÃO É UM LIVRO DE PRINCESAS
Blandina Franco

O MUNDO DO BLACK POWER DE TAY’O
Kiusam de Oliveira
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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.

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

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

A VIAGEM DOS ELEFANTES
Dipacho

COMO ENSINAR SEUS PAIS A GOSTAREM DE 
LIVROS PARA CRIANÇAS
Alain Serres
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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 palavras 
significam, e não demora muito para que um mundo novo 
de possibilidades se abra para ela e para todos os habi-
tantes de seu povoado. 

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.

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

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

LETRAS DE CARVÃO
Juan Palomino

MAMÃE TEM MEDO
Beatrice Masini
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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.

Uma menina viaja com seu pai, mas não sabemos para 
onde vão. Durante a longa caminhada, ela vai contando 
os animais, as nuvens e as estrelas do céu. Também con-
ta crianças e soldados. Às vezes, eles param em algum 
lugar, durante uns dias, pois o pai precisa ganhar dinheiro 
para prosseguirem.

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

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

OS INCOMODADOS QUE SE MUDEM
Marcia Leite

PARA ONDE VAMOS
Jairo Buitrago
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Uma deliciosa homenagem aos livros e à importância da 
leitura. Com humor, criatividade e delicadeza, cada dupla 
de páginas propõe uma provocação e uma descoberta so-
bre a polivalência dos livros que, associada às ilustrações 
surpreendentes e divertidas, convida o leitor a pensar na 
finalidade da leitura em nossas vidas.

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.

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

Tema cultura indigena, infância, identidade, modos de vida
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

PARA QUE SERVE UM LIVRO?
Chlóe Legeay

POEMINHAS DA TERRA
Marcia Leite
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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!

Um garoto descobre uma estranha criatura meio máquina, 
meio bicho, enquanto recolhe tampinhas de garrafa para 
sua coleção. Supondo-a perdida, ele tenta descobrir sua 
procedência e lhe dar um destino menos descartável que 
o ferro velho. Mas o problema é a indiferença dos outros, 
relutantes em prestar atenção no enorme objeto vermelho, 
que só faz atravancar o espaço.

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

Tema sociedade futuristica
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

TODOS ZOAM TODOS
Marcia Leite

A COISA PERDIDA
Shaun Tan
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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.

Quando fica sabendo que vai se mudar, Jamela começa a 
agir de maneira estranha. O caminhão chega e logo está 
tudo pronto para partir, mas... cadê Jamela? Mama, Gogo, 
dona Zibi, Mão de Graxa e a galinha Natal são algumas 
personagens dessa história bem--humorada, em que Ja-
mela descobre que casa é o lugar onde guardamos o co-
ração.

Tema solidão, amizade, aassagem do tempo, cidades
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

Tema diversidade cultural, África, natal, família
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

A LUA PERDIDA
Jimmy Liao

CADÊ VOCÊ, JAMELA?
Niki Daly
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A infância e a juventude, a descoberta do Impressionismo, 
a amizade com Vincent van Gogh, o convívio com outros 
pintores e a longa temporada na Polinésia são alguns fa-
tos importantes da vida de Paul Gauguin apresentados 
nesse livro. Ao lado de Van Gogh e Paul Cézanne, está 
entre os mais artistas que exerceram forte influência na 
arte do século XX.

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 importantes da vida de Paul Gauguin apresentados 
nesse livro. Ao lado de Van Gogh e Paul Cézanne, está 
entre os mais artistas que exerceram forte influência na 
arte do século XX.

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

Tema França, pintura século XIX, Pós-impressionismo, primitivismo
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora SM

FELIZ ANIVERSÁRIO, JAMELA!
Berenice Capatti

GAUGUIN E AS CORES DOS TROPICOS
Berenice Capatti
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Léo, o peixe vermelho de Artur, está muito quieto. O meni-
no teme que ele vá morrer, de tão triste. Então, descobre a 
maneira de fazê-lo melhorar: oferecer-lhe um poema. Mas 
o que é um poema? Artur pergunta a muitas pessoas, mas 
cada uma lhe dá uma explicação. Da soma dessas res-
postas, entretanto, ele descobre um mundo novo, feito de 
palavras, sons e rimas.

Ângelo tem um irmão de cabelos lisos, uma mãe de ca-
belos ondulados, uma avó negra...Todos são diferentes 
e fazem parte da mesma família. Como isso é possível? 
Com as indagações do protagonista da história, o leitor vai 
perceber que somos feitos da mistura de etnias, hábitos e 
tradições.

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

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

ISTO É UM POEMA QUE CURA OS PEIXES
Jean-Pierre Siméon

MINHA FAMÍLIA É COLORIDA
Georgina Martins
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Reunião inédita de um dos mais importantes poemas da 
literatura brasileira, “Navio negreiro” (1869), de Castro Al-
ves, com o poema homônimo (publicado quinze anos an-
tes, em 1854) do escritor romântico alemão Heinrich Hei-
ne. Editados em conjunto, os dois poemas ensejam uma 
análise comparativa de diferentes visões de um mesmo 
fato histórico: o apelo moral e humanitário do poeta con-
doreiro baiano versus o humor negro, a sátira dolorosa de 
um alemão nos primórdios do realismo.

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

Tema poesia, apelo moral, satira, escravidão
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

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

NAVIOS NEGREIROS
Maurício Negro

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

Em uma família de pinguins, o pai vive muito ocupado. 
Passa o dia com o celular nas mãos ou em frente ao com-
putador e não tem mais tempo para o filho e a esposa. En-
tão, numa manhã, ele perde a conexão de internet. Pas-
sado o desespero, ele encontra uma outra maneira de se 
conectar com a família e amigos mais próximos. Um livro 
bem-humorado, que leva o leitor a refletir sobre o papel 
das novas tecnologias na vida familiar e social.

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

Tema novas tecnologias no ambiente familiar
Faixa etária livre
Editora SM

O VESTIDO DE JAMELA
Niki Daly

PAPAI CONECTADO
Philippe Kenneter
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Obra de arte monumental e um dos ícones contra a violên-
cia política, Guernica é a resposta de Picasso para o ter-
rível bombardeio que arrasou a cidade basca de mesmo 
nome, no auge da Guerra Civil espanhola. Este livro revela 
o passo a passo da magnífica criação — dos estudos aos 
vários estágios do trabalho até a concepção final da tela 
de quase oito metros de comprimento —, situando-a no 
contexto da vida e da arte desse gênio revolucionário, que 
inventou nova maneira de olhar a realidade.

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

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

Tema Arte oitocentista, pintores holandeses, Pós-impressionismo
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

PICASSO E O GUERNICA
Alain Serres

VINCENT VAN GOGH E AS CORES DO VENTO
Chiara Lossani



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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

UMA FESTA BEM BOLADA - Coleção Tan Tan
Shin Soon-Je
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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.

Um brinquedo jogado ali. Outro acolá. Que bagunça é o 
quarto do menino! Mas isso não vai ficar assim não, ora 
pois. “Balbúrdia” nos lembra que no peito dos desarruma-
dos também bate um coração.

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

Tema bagunça, livro sem texto somente ilustração
Faixa etária de 06 a 12 anos
Editora V&R 

A MENINA QUE PAROU O TRÂNSITO
Fabrício Valério

BALBÚRDIA
Teresa Cortez
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O livro traz uma forma carinhosa de apresentar o alfabeto 
aos pequenos. Nesta obra, a autora estabelece uma re-
lação direta com os clássicos da literatura universal, por 
meio de trechos recontados.

Tema alfabetização
Faixa etária livre
Editora V&R 

ENCONTRO COM LETRAS
Elena Luchetti
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É hora do grande mergulho para o pequeno submarino 
Sonarus. Mas logo que adentrou o mar, ele foi surpreendi-
do por uma violenta tempestade, que o levou a vagar por 
milhares de quilômetros. Da superfície ao mais profundo 
das águas geladas, o leitor fará um incrível mergulho ao 
lado de Sonarus, numa jornada extraordinária.

Esta linda obra é uma adaptação da canção Imagine, o 
hino imortal de John Lennon que ousa imaginar um mundo 
em paz. Com a magistral tradução da escritora e poeti-
sa Marina Colasanti, este livro pretende encantar a todos 
com esta profunda mensagem de paz de que o mundo 
tanto necessita.

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

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

O GRANDE MERGULHO
Lucie Brunnellere

IMAGINE
John Lennon
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Esta é a história de um estranho animal que está à deriva 
flutuando sobre uma placa de gelo em uma terra distante 
e desconhecida. Longe de sua casa, ele se vê fragilizado 
e, apesar de seu tamanho, precisa ser acolhido e amado. 
Porém, os habitantes daquela terra não se sentem à von-
tade diante da estranha criatura, e declaram-no um perigo-
so invasor de sua pátria. O estranho animal é observado 
todo o tempo e segue sozinho, recolhendo as folhas que 
encontra pelo caminho, que lhe trazem aconchego para 
passar as duras noites solitárias.

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

LEVE
Sandra Dieckmann

É hora de içar âncoras para uma viagem cheia de ação 
com Pedro Pirata e seu travesso papagaio roxo. Pedro Pi-
rata navega pelos sete mares a bordo do Alegre Caveira. 
Seria a vida perfeita, não fosse por seu papagaio falante, 
que sempre o coloca em apuros. Quando o navio deles é 
atacado por um bando de piratas malvados, será que o 
papagaio de Pedro vai salvar o dia ou torná-lo muito, muito 
pior?

Tema infantil, aventura
Faixa etária de 04 a 10 anos
Editora Ciranda Cultural

PEDRO PIRATA E SEU PAPAGAIO
Jenny Woods
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Veja máquinas gigantes trabalhando em canteiros de 
obras empolgantes.

O hamster Tico e o coelho Caco são melhores amizade e 
adoram explorar os cômodos da casa. Você vai adorar as 
surpresas que cada lugar reserva. Acompanhe as diverti-
das brincadeiras desses dois animais enquanto procura os 
itens espalhados pela casa.

Tema infantil, veículos
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora DCL

Tema infantil, interativo
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Ciranda Cultural

MÁQUINAS GIGANTES
Vários 

CASA DIVERTIDA: mais de 500 coisas para encontrar
Ciranda Cultural
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Desta vez, Antônio procura escapulir do confinamento nos 
quadradinhos de papel dos guardanapos e ganhar a liber-
dade. Ao mesmo tempo, Pedro Gabriel explora galáxias, 
as profundezas do mar e os confins da terra em textos de 
prosa poética que podem ser lidos como uma espécie de 
correspondência com o personagem. O senso de humor, 
a irreverência e o gosto pelos trocadilhos são compartilha-
dos pelo personagem e seu poeta.

Antônio é o personagem de um romance que está sendo 
escrito e vivido. Frequentador assíduo de bares, ele des-
peja comentários sobre a vida em desenhos e frases escri-
tas em guardanapos, com grandes doses de irreverência e 
pitadas de poesia. Antônio é perito nas artes do amor, está 
sempre atento aos detalhes dos encontros e desencon-
tros do coração. Quando está apaixonado, se sente nas 
nuvens e nada parece ter maior importância, e, quando 
as coisas não saem como esperado, é capaz de enxergar 
nas decepções um aprendizado para seguir adiante. Do 
balcão do bar, onde Antônio se apoia para escrever e de-
senhar, ele vê tudo acontecer.

Tema poesia
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

Tema poesia
Faixa etária adulto
Editora Intrínseca

ILUSTRE POESIA - eu me chamo Antônio
Pedro Gabriel

EU ME CHAMO ANTÔNIO
Pedro Gabriel
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Durante os últimos dois anos, uma jovem transformou qua-
se todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu 
uma maratona e foi promovida. Em um laboratório, neu-
rologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro 
dela mudaram de maneira fundamental. Publicitários da 
Procter & Gamble observaram vídeos de pessoas fazen-
do a cama. Tentavam desesperadamente descobrir como 
vender um novo produto chamado Febreze, que estava 
prestes a se tornar um dos maiores fracassos na histó-
ria da empresa. De repente, um deles detecta um padrão 
quase imperceptível - e, com uma sutil mudança na cam-
panha publicitária, Febreze começa a vender um bilhão de 
dólares por anos.

Aliando texto acessível e agradável, vasta documentação 
original e rica iconografia, Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa 
Starling propõem uma nova (e pouco convencional) histó-
ria do Brasil. Nessa travessia de mais de quinhentos anos, 
se debruçam não somente sobre a “grande história” mas 
também sobre o cotidiano, a expressão artística e a cultu-
ra, as minorias, os ciclos econômicos e os conflitos sociais 
(muitas vezes subvertendo as datas e os eventos consa-
grados pela tradição).

Tema administração , desenvolvimento porfissional 
Faixa etária a partir de 15 anos
Editora Cia das Letras

Tema história do brasil, informativo
Faixa etária a partir de 14 anos 
Editora Cia das Letras

O PODER DO HÁBITO
Charles Duhigg

BRASIL: uma biografia
Lilia Moritz Schwarcz, Heloisa Murgel Starling

“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 pos-
tais 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 pos-
tais é o ponto de partida deste romance fascinante, que 
vem conquistando milhões de leitores em todos os países 
e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no Brasil. 
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 filosofia, literatura
Faixa etária jovem - adulto
Editora Cia das Letras
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O MUNDO DE SOFIA
Jostein Gaarder
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CAPITÃO MARIANO, REI DO OCEANO 
Maurício Veneza 

PEDRO E JOAQUIM 
Denise Crispun

MEU PAI É O MÁXIMO 
Anna Claudia Ramos 

A HORTA DA ETHEL
Celso Sisto 

UMBIGO 
João Proteti 

A DANÇA DAS CORES  
Luís Pimentel 

AGORA É COMIGO!
Manuel Filho 

ABRAÇO DE URSO 
Cláudia Cotes 

ANINHA, ME CONTA UMA HISTÓRIA? 
Hermes Bernardi Jr.

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

LESMA NO METRÔ
Roberto de Carvalho

AMIGO BICHO 
Flávia Côrtes   

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

Braille

A GALINHA QUE BOTAVA BATATAS
Simone Pedersen 

A GIRAFA DO PESCOÇO CURTO
Regina Drummond

SOFIA SOLTOU UM PUM...DE NOVO!
Simone Pedersen 

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

DUDU DA BREKA  
Cláudia Cotes 

NAS ASAS DA POESIA
Simone Pedersen

...E EU VENCI ASSIM MESMO 
Dorina Nowill
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VIZINHA 
Simone Bibian 

O LANTERNA 
Alexandre de Castro Gomes 

HORA DE RECICLAR IDEIAS
Sandra Pina 

VOLTA ÀS AULAS 
Tonton  

Braille

CAVALINHO DE BALANÇO
Jacira Fagundes 

O MISTÉRIO DO PORQUINHO 
Simone Pedersen 

O CLUBE DA TROCA
Ana Cristina Melo 

AS GUARDIÃS DA NATUREZA
Simone Pedersen 




