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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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Hilda adora aventuras, seja acampar numa noite chuvosa ou explorar a paisagem 
montanhosa nos arredores de casa. DUrante uma expedição pelas colinas, ela en-
contra uma pedra muito suspeita: de dia, é apenas uma rocha engraçada, mas à noite 
se transforma num troll! Enquanto faz um desenho no caderno para registrar sua mais 
nova descoberta, Hilda acaba pegando no sono, e, ao acordar, o troll desapareceu. 
AGora, no caminho de volta para casa, Hilda terá de lidar com uma floresta assusta-
dora, um gigante perdido, um homem de madeira misterioso e um sino tilintante. INs-
pirado no folclore nórdico, este quadrinho de cores vivas mistura realidade e fantasia 
para criar um universo deslumbrante, de onde crianças e adultos não vão querer sair.

Indo contra a tendência dos textos curtos e superficiais que são postados nas redes 
sociais, o coletivo literário Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente (TCD) 
passou a produzir e compartilhar um conteúdo extenso, profundo e extremamente poéti-
co em suas páginas no Facebook e no Instagram. Com seus escritos e ilustrações, eles 
acabaram atingindo um público muito maior do que o esperado, nos mostrando como, 
apesar da crescente agilidade que nossa comunicação exige, ainda precisamos de tem-
po para digerir e entender nossas complexas relações humanas.

Tema hq, imaginação
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Quadrinhos na Cia

Tema poemas, crônicas
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Globo Alt

HILDA E O TROLL  
Luke Pearson

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA SEREM LIDOS RAPIDAMENTE
Vários 
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No começo da história, o capitão Haddock parece ter acor-
dado 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 ciganos. De volta ao 
castelo, recebe uma notícia calamitosa: a célebre Cas-
tafiore vem passar uma temporada no castelo. Como se 
essa catástrofe não bastasse, o capitão tropeça na escada 
e torce o pé esquerdo. Resultado: quinze dias de cadeira 
de rodas, tendo de aguentar os vocalises da diva, as esca-
las do seu pianista e a agitação permanente que a cantora 
traz a Moulinsart. Traz também suas jóias valiosas, que 
ela teme que sejam alvo de ladrões.

Tema aventuras de tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

AS JÓIAS DA CASTAFIORE
Hergé
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Você tomaria sopa de gato? E de frango ? Tudo bem ma-
tar formigas? Quando? E quantas? Você gostaria de mo-
rar em um zoológico? Por quê? É sempre cruel obrigar al-
guém a fazer algo que a pessoa não queira? Mundo cruel, 
o primeiro título da série Filosofia Visual para Crianças, 
estimula a reflexão sobre a crueldade no dia a dia e como 
nos relacionamos com ela. De forma cuidadosa e ao mes-
mo tempo provocadora e divertida, o livro aborda questões 
fundamentais da ética, como a empatia, a responsabilida-
de e as emoções que determinadas situações podem ge-
rar. Metade jogo, metade livro, a proposta é lúdica: dentro 
de uma caixa o leitor encontrará 20 cartões ilustrados e, 
no verso, perguntas instigantes sobre a cena retratada.

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 filosofia
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Boitata

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

MUNDO CRUEL
Daniela Martagón

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

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
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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.

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.

O livro apresenta uma arte majestosa e de caráter osten-
sivo. Em ‘Arte bizantina’, o leitor pode encontrar imagens 
que divinizam os imperadores, unindo-os ao sagrado 
como expressão de sua mais absoluta autoridade.

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema artes
Faixa etária livre 
Editora Callis

A Origem dos Números - Coleção Tan Tan
Vários

A MATEMÁTICA NO MUSEU DE ARTE - Coleção Tan 
Tan
Vários

ARTE BIZANTINA
Vários

A arte gótica, grandiosa em seu estilo, trouxe um novo 
espírito que marcou a trajetória da arte ocidental. Se os 
vitrais conferem leveza e exercem fascínio por si só, as 
iluminuras, por outro lado, fazem questão de registrar as 
catástrofes que marcaram o período. O leitor contemplará, 
ainda, as mais altas torres, arcos ogivais e abóbadas das 
catedrais da época; e verá de perto a ‘monstruosidade’ das 
gárgulas da Catedral de Notre-Dame. E mais - observará 
o estilo próprio das catedrais inglesas, aqui representadas 
pela Catedral de Canterbury - verdadeira joia em meio a 
um imenso gramado.

Tema artes
Faixa etária livre 
Editora Callis

ARTE GÓTICA
Vários
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Apresentamos ao leitor a arte primitiva cristã, uma arte da 
caráter religioso que marca a transição da Idade Antiga 
para a Idade Média. Neste volume, apreciaremos as es-
culturas, as basílicas e o simbolismos cristãos.

Neste volume, percorreremos os caminhos da arte islâ-
mica, que em essência é decorativa e condicionada pela 
religião.

Em ‘Arte Românica e Bárbara’, conheceremos um pouco 
mais dos bárbaros, esses guerreiros nômades que assi-
milaram muito dos povos conquistados por eles, mas que 
também introduziram seus costumes e traços culturais.

Tema artes
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema artes
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema artes
Faixa etária livre 
Editora Callis

ARTE PRIMITIVA CRISTÃ
Vários

ARTE ISLÂMICA
Vários

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

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

Roni adora seu avô, que é um grande arquiteto. Um belo 
dia, o avô o convida para fazer um passeio arquitetôni-
co pela cidade. Começa aí uma reveladora viagem pela 
arquitetura, em que o menino e os leitores descobrem, a 
cada construção, formas geométricas, proporções e sime-
trias presentes nelas. Este livro apresenta diversos con-
ceitos matemáticos presentes na arquitetura.

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

MÁQUINAS DO TEMPO
Vários

EGITO
Vários

MINHA VIAGEM ARQUITETÔNICA COM O VOVÔ
Vários

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

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

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

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.

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

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

O VÔO DA ARARA AZUL
Vários

O MISTÉRIO DO HOTEL
Vários

UMA FESTA BEM BOLADA - Coleção Tan Tan
Vários

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

Tema infantil
Faixa etária livre 
Editora Callis

VAMOS ADIVINHAR 
Vários



16 17

Herdeira de uma antiga tradição familiar, a Menina desta 
história parece não ter escolha a não ser passar o res-
to de seus dias fiando, assim como as mulheres que a 
antecederam. 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 su-
postamente está muito disposta a ajudá-la... Será? A partir 
daí, tudo parece só piorar, até que três velhas muito pe-
culiares — Deduda, Beiçuda e Pezuda — entram em sua 
vida e lhe dão a chance de mudar o seu destino de uma 
vez por todas.

João quer virar um caçador conhecido e, para isso, nada 
melhor do que encontrar o horripilante bicho-papão! As-
sim, cheio de coragem, mas sem muita certeza de que o 
monstro existe de verdade, o garoto começa a sua jorna-
da. Pelo caminho, cruza com índios, macacos, cegos e 
outros seres, que o ajudam - ou o atrapalham - a chegar 
mais perto do bichano misterioso. Será que ele vai con-
seguir? O final da história é surpreendente...Escrito em 
versos, o livro reproduz a estética do cordel, assim como 
as ilustrações de Renata Bueno, que mostram os mapas 
que o garoto desenha ao longo de sua viagem. Ao final da 
história, um texto explica as origens da literatura de cordel.

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

Tema poesia, aventura
Faixa etária de 06 ate 10 anos 
Editora Cia das Letras

AS VELHAS FIANDEIRAS
Vários

JOÃO E O BICHO PAPÃO
Sinval Medina

A tenente Velva e o cabo Kubno são dois extraterrestres 
que chegam à Terra com a missão de investigar se seus 
habitantes têm cumprido os preceitos básicos de preser-
vação do meio ambiente. A Punição, em caso de repro-
vação por parte das autoridades intergalácticas, é a des-
truição do planeta.  PAra iniciar a jornada, Kubno aciona o 
sistema aleatório de escolhas para que sua nave os leve à 
Terra: eles aterrissam justamente na cinzenta São Paulo, 
onde se deparam com uma poluição assustadora. A Partir 
da chegada, vão passando por diversas cidades, testemu-
nhando casos graves de enchentes, despejo irregular de 
lixo e maus-tratos ao meio ambiente e aos animais.

Tema ciência, humor, meio ambiente
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora Cia das Letras

KUBNO E VELVA
José Roberto Toreto

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 ca-
paz de enfrentar grandes obstáculos até encontrar dentro 
de si a força e as ferramentas necessárias para mudar o 
mundo. Em seu primeiro livro infantil, a garota paquistane-
sa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, retorna à própria 
infância para apresentar sua história aos pequenos leito-
res e inspirar uma nova geração a quebrar o silêncio para 
transformar o mundo em um lugar melhor.

Tema biografia, diversidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO 
Malala Yousafzai
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Naná é uma indiazinha guarani que nasceu por volta de 
1600 no sul do Brasil. Ela se divertia com as diversas 
mães, acreditava em muitos deuses e adorava azucrinar 
o seu amiguinho Tatá. Mas o cotidiano da menina mudou 
radicalmente depois que Padre Inácio chegou na aldeia. 
Sem saber, ela presenciou uma verdadeira revolução que, 
mais tarde, se transformou nas famosas Missões. Mas 
isso já é uma outra história, para Naná o importante mes-
mo era lutar pela preservação da cultura do seu povo e a 
busca da legendária Terra Sem Males.

O rio Negro é um grande espelho. Suas águas refletem as 
árvores das margens e as nuvens do céu. Muito largo, ele 
contém os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo, 
e, também comprido, nasce na Venezuela, entra no Brasil 
e corta a Floresta Amazônica por mais de mil quilômetros. 
Drauzio Varella já viajou por esse importante rio brasileiro 
inúmeras vezes, no barco Escola da natureza, colhendo 
plantas da região que pudessem ser transformadas em 
medicamentos. Neste livro, o autor mergulha no terreno 
da fantasia e do folclore e relata o que aconteceu certo 
dia em que, em uma de suas viagens, adormeceu sozinho 
numa rede do convés do barco, entretido com as estrelas 
e a lua cheia...

Tema diversidade, indígena
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema folclore brasileiro, natureza
Faixa etária a partir de 05 anos 
Editora Cia das Letras

NANÁ DESCOBRE O CÉU
José Roberto Toreto

NAS ÁGUAS DO RIO NEGRO
Drauzio Varella

Nonô descobre o espelho é o terceiro volume da Coleção 
História Literária para Crianças, escrita por José Rober-
to Torero e Marcus Aurelius Pimenta, com ilustrações de 
Rogério Doki. Em cada obra, conhecemos fatos históricos 
contados por crianças.  Depois de ser capturado por ini-
migos desconhecidos, Nonô atravessa o oceano a bordo 
de um navio negreiro e vem parar no Brasil. Aqui ele é 
comprado, vive aventuras incríveis, é quase devorado por 
formigas e nos conta sua história fabulível. 

Tema afro brasileiro, diversidade, história do brasil
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

NONÔ DESCOBRE O ESPELHO
José Roberto Toreto

Imagine contar a viagem do descobrimento pelo viés da 
imaginação infantil. Uma aventura sobre o desejo de co-
nhecer o paraíso, as novas terras d’além mar. Em Nuno 
descobre o Brasil, primeiro volume da série História literá-
ria para crianças, José Roberto Torero e Marcus Aurelius 
Pimenta constroem esta façanha de maneira bastante ori-
ginal.  Há humor, informação e curiosidades históricas. Ao 
acompanhar as travessuras de Nuno, somos informados 
de como Lisboa andava em polvorosa naqueles idos de 
1500; de como se recrutavam meninos para serem gru-
metes nas esquadras de Cabral; ou ainda, de como era o 
cotidiano dentro de uma caravela. Já na nova terra, Nuno 
descobre uma nova língua e costumes.

Tema diversidade, história do Brasil
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

NUNO DESCOBRE O BRASIL
José Roberto Toreto
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Em “Santinho”, o autor narra a história cheia de humor so-
bre 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 orgu-
lhasse. Era apenas o seu temperamento. A Verdade é que 
ele era preguiçoso, nunca aprendia nada e vivia distraído. 
Mas em questão de comportamento, dez. Dona Ilka, a pro-
fessora, que vivia no seu pé, sempre lhe lançando olhares 
de esguelha, certa de que ele não passava de um santi-
nho do pau oco… Já em “Conversa” nos deliciamos com 
as mentiras que os estudantes diziam para os porteiros, 
para entrar como penetra nos bailes noturnos do clube da 
cidade, proibidos para menores de idade.

Com seu coração de ouro, suas tranças espetadas e as 
sardas que ela não troca por nada deste mundo, Píppi 
mora numa cidade muito, mas muito pequena, acompa-
nhada de seu cavalo e do sr. NIlson, um macaquinho. Ago-
ra, uma visita de seu pai, o ex-pirata Efraim Meialonga, 
poderá alterar toda a sua vida. O capitão adora a filha e 
gostaria de levá-la para a distante ilha onde ele se tornou 
o rei dos canibais. Pippi também o adora, mas será que vai 
acompanhá-lo? Será que vai deixar para trás seus amigos 
Tom e Aninha? A resposta está no final do livro. Até lá, se-
rão páginas e páginas de convívio com uma menina que 
é pura alegria.

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

Tema aventura, história infantil sueca
Faixa etária de 05 a 08 anos
Editora Cia das Letras

O SANTINHO
Luis Fernando Verissimo

PIPPI A BORDO
Astrid Lindgren 

Píppi Meialonga, a menina de tranças ruivas espetadas e 
rosto sardento, é a pessoa mais famosa de sua pequena 
cidade, a tal ponto que sua casa, chamada Vila Vilekula, 
apesar de estar caindo aos pedaços, transformou-se em 
ponto turístico, ao lado do Museu de Arte Popular e do 
Túmulo Viking. A Fama de Píppi vem de sua força extraor-
dinária - ela carrega até seu cavalo nos ombros - e de seu 
desdém pelo mundo dos adultos. Ela é uma menina “im-
possível”, sempre com uma resposta na ponta da língua 
e uma inabalável confiança em si mesma. Em Nos mares 
do Sul, tão logo a histórica começa, ela põe para correr um 
“senhor distinto”, que pensa em comprar a Vila Vilekula.

Tema aventura, história infantil sueca
Faixa etária de 05 a 08 anos
Editora Cia das Letras

PIPPI NOS MARES DO SUL
Astrid Lindgren 

Os Estados Unidos estão dominados pelo banditismo. As 
quadrilhas agem como se fossem empresas, com o racio-
nalismo e a eficiência do capitalismo americano. Convo-
cado para acabar com isso, Tintim desembarca em Chi-
cago com seu fiel companheiro Milu. Eles chegam, e são 
sequestrados pelos homens de Al Capone. Será apenas 
o primeiro de uma série de atentados de que vão esca-
par, graças à coragem, astúcia e uma formidável dose de 
sorte. A perseguição aos gângsteres levará Tintim e Milu 
a empreender um périplo pelo país. Do Velho Oeste, onde 
se vêem às voltas com os índios pés-pretos, voltam por 
fim a Chicago, não sem antes atravessar o deserto a pé. 

Tema aventuras de tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

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

Tema aventuras de tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema aventuras de tintim
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

TINTIM NO CONGO
Hergé

TINTIM NO PAÍS DOS SOVIETES
Hergé

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

Tema invenções de antigamente
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Patricia Auerbach

As mudanças de comportamento que marcariam a década 
se insinuam de maneira sutil na vida de Teresa, uma garo-
ta que vive pela primeira vez os sentimentos contraditórios 
de um namoro. Aos nove anos, Teresa se apaixona por 
Alexandre, um menino que vai passar as férias na cida-
de onde ela mora. Eles chegam a namorar secretamente 
por quase três meses. Ninguém podia saber; afinal, Tere-
sa ainda era muito pequena para se apaixonar. Os pais 
descobrem o namoro, e a menina cai num redemoinho de 
dúvidas. Teresa e sua família sofrem um bocado, mas per-
cebem que às vezes são as regras de comportamento - e 
não os sentimentos - que estão erradas.

Tema amor infantojuvenil
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

A MENINA QUE SE APAIXONAVA
Marta Góes
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Uva, Bolota, Mino, Tonhão, Quica e Neneca são agentes 
secretos do Centro de Contraespionagem Danger People. 
UM dia, eles desvendam uma conspiração submarina en-
volvendo tubarões fardados, lagostas falantes, um presi-
dente-baleia cheio de pompa e enormes siris, a bordo da 
Gavião dos Mares, uma nave mágica capaz de levá-los 
até as profundezas do oceano, os meninos se deparam 
com um inimigo cruel: o temido tubarão-general Charles 
Tiburone — e só os mais corajosos e espertos serão ca-
pazes de sobreviver!

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

Tema aventura no mar
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

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

A VINGANÇA DE CHARLES TIBURONE
João Ubaldo Ribeiro

CAPITÃO CUECA VOL. 1
Dav. Pilkey

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

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

CAPITÃO CUECA VOL. 2
Dav. Pilkey

A última pegadinha de Jorge e Haroldo deixou o profes-
sor de ciências tão fora de si, que ele pediu demissão. 
Mas o malvado diretor sr. Kuupp contratou um substituto: 
o professor Fefê F. Fraldinha Suja. Claro que Jorge e Ha-
roldo não conseguem resistir e tiram sarro do nome besta 
do novo professor, que resolve se vingar, forçando todos 
na cidade a mudar o nome para outro tão besta quanto o 
dele. Mais uma vez a esperança está nas mãos do Capi-
tão Cueca! O leitor também vai encontrar uma Tabela Tro-
ca-Troca de Nomes, para designar seu nome besta; uma 
apresentação do Homem-Cão, o primeiro personagem 
criado por Jorge e Haroldo; e o já amado “Vire o game”, 
páginas animas pelo próprio leitor.

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

CAPITÃO CUECA VOL. 4
Dav. Pilkey



26 27

A vida de Pedro Afonso, mais conhecido como Rezende-
Evil, virou de cabeça para baixo. Depois de parar dentro 
do universo do jogo que mais ama, conhecer seu sósia, 
o Rezende virtual. O Herói Duplo tem uma última gran-
de batalha pela frente! Enquanto Pedro, Rezende e seus 
amigos seguem as pistas deixadas por Gulov, o mago do 
vilarejo, eles aos poucos descobrem segredos guardados 
há séculos. Inimigos poderosos os esperam com um plano 
maligno que põe todo o universo quadrado em risco. Mais 
do que nunca, é hora de provar que a união faz a força, 
pois novos versos da profecia foram revelados e muitas 
aventuras aguardam Pedro e Rezende neste último livro 
da saga.

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 ja-
mais termine — o Clube do Tênis Vermelho. Pouco depois 
da partida da amiga, Lúcia, Frida e Bia descobrem que 
uma revista está promovendo um concurso cujo prêmio é 
uma viagem para Berlim, justamente a cidade onde Marta 
foi morar! Não seria incrível visitá-la? Para isso, elas terão 
de produzir um vídeo em que estejam dançando uma mú-
sica de Justin Bieber e manter a união do Clube — o que 
pode ser mais difícil do que parece…

Tema aventuras minecraft
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Cia das Letras

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

JOGADA FINAL
RezendeEvil

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

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

Tema contos, crônicas, memórias
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

ÉRAMOS MAIS UNIDOS AOS DOMINGOS
Sérgio Porto
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a África, desde sempre os contos e as lendas passaram 
de geração a geração, ao longo dos séculos, sem serem 
escritos. Os griots (espécie de músico e poeta da África 
Ocidental, que conserva e transmite a memória oral) os 
contavam, os pais e os avós decoravam-nos e continua-
vam a transmiti-los aos mais jovens. Ainda hoje, como diz 
Anna Soler-Pont na apresentação do livro, “contar contos 
nas praças dos povoados, nos pátios das casas ou em-
baixo de uma árvore numa escola rural ainda é uma ati-
vidade comum em muitos rincões do continente africano. 
E os contos continuam muito vivos e mutantes. A mesma 
história pode ter muitas versões, dependendo de onde é 
contada e de quem a conta!”.

Nesta antologia, grandes nomes da literatura brasileira - 
separados pela distância de até 130 anos - estão reunidos, 
por meio de uma cuidadosa seleção de memórias, contos 
e crônicas, que versam sobre as delicadas impressões de 
um período muito peculiar da vivência humana: os tempos 
de escola. Rico em lirismo, este livro traz novo tom a um 
período marcante na vida de todos nós e acrescenta ao 
imaginário do leitor a experiência de uma literatura fluida 
e envolvente.

Tema histórias contadas em vários países da África 
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Cia das Letras

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

O PRÍNCIPE MEDROSO E OUTROS CONTOS 
AFRICANOS
Anna Soler-Pont 

TEMPOS DE ESCOLA
Vários

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 Ma-
gia! 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 começado 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 EM QUE MINHA VIDA MUDOU POR CAUSA DE 
UM CHOCOLATE COMPRADO NAS ILHAS MALDIVAS
Keka Reis

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.

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

PORTO ALEGRE A CAPITAL DOS GAÚCHOS
Luis A. Fischer e Julia da R. Simões
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Quem nunca se emocionou com o encontro de Branca de 
Neve e o Príncipe Encantado? Quem nunca se revoltou 
com as irmãs invejosas da Cinderela? Quem nunca se ad-
mirou com o honesto rei que obriga a filha a cumprir com 
a palavra dada a um pobre sapo? E João e Maria? Como 
não se compadecer dos irmãozinhos que sofrem horrores 
nas mãos da madrasta e da bruxa má? Essas e outras 
histórias surgem recontadas aqui com o mesmo propósito 
dos Irmãos Grimm, que as resgataram da tradição oral, o 
de descobrir nelas toda a sua humanidade.

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

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

MARAVILHOSOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM
Albissú Nelson

A CASA VAZIA
Arthur Conan Doyle

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

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

Tema cultura indígena
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora do Brasil

A CURA DA TERRA
Eliane Potiguara 
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O autor do livro é neto de índios e ouvia histórias contadas 
por parentes nas terras Guarani. Entre elas está a história 
do Saci Pererê, a qual o autor ressalta ser a verdadeira, 
pois se trata de uma lenda muito antiga conhecida pelos 
índios. Realça, com muita originalidade, raízes indígenas 
que desconhecemos. É também um livro encantador e, 
por sua linguagem acessível, é uma ótima leitura para 
crianças que terão a oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre a vida nas aldeias. 

Tema cultura indígena
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Eduel

O SACI VERDADEIRO 
Olivio Jekupe

Nestes livros as crianças encontrarão histórias da litera-
tura universal, como ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘A Bela 
Adormecida’, ‘A Bela e a Fera’, entre outras! Além disso, 
descobrirão o lado divertido de seres fantásticos como as 
bruxas e as fadas.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

LENDAS DO BOSQUE - Coleção Biblioteca Infantil
Vários

Este livro usa a montanha-russa para estudar vários con-
ceitos científicos por meio de 20 experiências práticas e 
surpreendentes. Descubra tudo sobre a gravidade, ener-
gia, massa, aceleração e atrito. E ainda traz peças e ins-
truções para montar um modelo de montanha-russa, que 
demonstra a teoria do movimento em ação para que você 
possa aprender tudo sobre movimento enquanto se diver-
te. Ideal para as mentes curiosas.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

COLEÇÃO SUPERCIÊNCIA - Ciência da Montanha-
russa
Vários

TURMA DA MÔNICA - Contos da Carochinha
Vários
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Com um formato diferente que permite ver todos os siste-
mas do corpo humano, este livro vai entreter e as cabeci-
nhas mais curiosas. É Conhecimento mais diversão!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

CORPO HUMANO - De dentro para fora
Vários

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

DESCOBRINDO O MUNDO (Construa - Encontre - 
Explore)
Vários

É bastante comentado o fato de que, em 1854, o Presi-
dente dos Estados Unidos, Franklin Pierce, fez uma oferta 
aos povos indígenas Duwamish e Suquamish para com-
prar grande parte dos seus territórios. Oferecia, em contra-
partida, a concessão de uma outra reserva. A resposta do 
líder, Noah Sealth, mais conhecido como Chefe Seattle, 
ao Grande Chefe de Washington transformou-se em um 
documento valiosíssimo e ainda hoje impressiona e emo-
ciona pela surpreendente atualidade. 

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 cultura indígena
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Global

Tema mundo, cultura, países
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Happy Books

A PALAVRA DO GRANDE CHEFE - Uma Adaptação 
Livre, Poética e Ilustrada do Discurso do Chefe 
Seattle
Daniel Munduruku

OS SETE CONTINENTES DO MUNDO
Vários 
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Leo não gosta de se sujar, nem de se desarrumar. Por 
isso, não sai de casa para brincar. Um dia, porém, as coi-
sas mudam - ele recebe um baú trancado, com uma bom-
ba que explodirá em sete horas. E também recebe sete 
chaves. Leo terá de descobrir qual dessas chaves abre o 
baú sem detonar a bomba. Para conseguir isso, ele terá 
de viajar por diversos países!

O que Albert Einstein, Beethoven, Ayrton Senna, Leonar-
do da Vinci e Martin Luther King tinham em comum? Todos 
foram jovens que não sabiam o que o futuro lhes reserva-
va – assim como é para muitos de nós. Mas esses jovens 
cresceram e se tornaram verdadeiros modelos, inspirando 
crianças do mundo todo. Contos para garotos que sonham 
em mudar o mundo apresenta de forma divertida as his-
tórias de 50 super-heróis de carne e osso para todos que 
querem fazer diferença no mundo sem precisar de capa 
e espada. Com Alan Turing, Charles Darwin, Dalai Lama, 
Harvey Milk, Isaac Newton, Jacques-Yves Cousteau, John 
Lennon, Julio Verne, Lionel Messi, Louis Braille, Mahat-
ma Gandhi, Machado de Assis, Nelson Mandela, Stephen 
Hawking, Steven Spielberg, William Shakespeare e muitos 
outros!

Tema aventura, culturas, viagens
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora IBEP

Tema contos, heróis da vida real
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Outro Planeta

PINTOU SUJEIRA! UMA FANTÁSTICA VIAGEM PELO 
MUNDO
Beto Junqueyra

CONTOS PARA GAROTOS QUE SONHAM EM MUDAR 
O MUNDO: 50 histórias inspiradoras de super-heróis 
de carne e osso
G.L. Marvel

A bióloga Rachel Azzari convida o leitor a embarcar num 
submarino e dar um passeio, visitando todas as camadas 
do fundo do mar e descobrir as mais variadas espécies de 
animais.  Você sabia que nos oceanos o mar é dividido em 
quatro partes - superfície, meio da coluna d’água, fundo do 
mar e zona abissal? Que a orca na verdade não é uma ba-
leia, e sim uma espécie de golfinho? Que os pinguins tem 
seu corpo revestido de penas? Que a arraia-torpedo pode 
dar choques que chegam a 220 volts? Que o camarão tem 
o coração na cabeça? Além de várias outras curiosidades, 
a obra também traz um capítulo mostrando como se estu-
da o fundo do mar e faz um alerta as ameaças que podem 
prejudicar o ecossistema, como esgotos, substâncias quí-
micas, resíduos atirados dos navios. 

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. Além dis-
so, você vai conhecer os animais que vivem na noite da 
Zona Costeira, como a lontra e o mão--pelada, e também 
aqueles que encontramos nas cidades, como o gato e a 
lagartixa. Embarque nessa expedição noturna e descubra 
a importância dessas espécies para a natureza.

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

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

ALMANAQUE DO FUNDO DO MAR
Rachel Azzari 

CRIATURAS NOTURNAS
Guilherme Domenichelli 
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“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!”

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

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

O LIVRO DE FAZER IDEIAS
Daniel Warren

O PRESENTE DE JAXY JATERÊ
Olívio Jekupe

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.

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, cada qual com suas crenças e tradições, 
mas com algo em comum: a busca por respostas para o 
grande mistério da origem do mundo e da vida.

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

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

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

QUANDO TUDO COMEÇOU - mitos da criação 
universal
César Obed
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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!

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? Nesta obra você vai conhecer a história deste 
documento tão importante na nossa vida e vai compreen-
der que, embora cada pessoa seja diferente a seu modo, 
somos todos iguais enquanto seres humanos. Iguais e di-
ferentes. Muito complicado? Então abra as páginas deste 
livro e veja que ele tem tudo a ver com você, com os seus 
amigos, com a sua família e, principalmente, com a vida 
em sociedade.

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

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

SIM, VOCÊ CONSEGUE!
Louise Spilsbury

TEM LUGAR AÍ PRA MIM?
Fátima Mesquita

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 Flo-
resta Amazônica para investigar quem teria feito aquilo. 
Durante a expedição, Tino e Calú vão enfrentar muitos pe-
rigos e contarão com a ajuda de vários animais. Em meio 
a tantas aventuras, eles irão conhecer melhor a riqueza e 
a biodiversidade da maior floresta do planeta. ‘Mistério na 
Floresta Amazônica’ conta com um glossário ao final da 
história, explicando ao pequeno leitor a fauna e a flora que 
são citadas no livro.

Paulinho tinha percebido que o vovô Flávio não estava 
muito bem de saúde. Ele andava entristecido e não saía 
de casa havia algum tempo. Mas, a manifestação para evi-
tar 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. Paulinho percebe, ao 
chegar lá, que o cinema está abandonado. Ele decide en-
trar escondido 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 trans-
portado para o passado! Nesta incrível viagem no tempo, 
Paulinho viverá grandes aventuras e irá descobrir por que 
o seu avô não gosta mais de gelatina.

Tema animais, biodiversidade, preservação, educação infantil
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Panda Books

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

MISTÉRIO DA FLORESTA AMAZÔNICA
Guilherme Domenichellie

VOVÔ NÃO GOSTA DE GELATINA
Manuel Filho
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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. Nos contos que você lerá neste livro, 
os vampiros se revelam de diferentes formas, possuem as 
mais variadas origens, mas, em comum, têm a capacidade 
de nos aterrorizar e de nos fazer pensar sobre o que é ou 
não realidade. Hora do Medo é uma coleção que apre-
senta contos de terror e suspense criados por escritores 
contemporâneos.

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

Tema hq, fantasia, aventura, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

CONDE DRÁCULA E OUTROS VAMPIROS
Vários

DETETIVE INTRÍNCULUS E O ROUBO DA MONA LISA
Amaicha Depino, Carla Baredes

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. 

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

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

Tema contos, cultura africana, ensino fundamental II e ensino médio
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Panda Books

FRANKENSTEIN E OUTROS MORTOS-VIVOS
Vários

O FILHO DO CAÇADOR E OUTRAS HISTÓRIAS-
DILEMAS DA ÁFRICA
Andi Rubinstein, Madalena Monteiro
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Conta a aventura de um grupo de religiosos em terras 
brasileiras, cujo objetivo da viagem oceânica era evan-
gelizar. Quando Sumé e seus seguidores aportaram na 
praia habitada por uma das tribos da nação Tupinambá, 
foi identificado como o descendente de Marata, uma figura 
mitológica que visitara os antepassados dos índios em um 
tempo indefinido. Ele foi tratado como divindade. No en-
tanto, quando Sumé se posicionou contra a poligamia, a 
relação entre os estrangeiros e os nativos ficou tensa e a 
nau partiu. E assim, em andanças pelo litoral brasileiro, os 
brancos se encontraram com os tupiniquins, os cariós, etc. 
Sempre bem recebidos, mas em choque com as crenças e 
os costumes dos indígenas.

Tema evangelização, crenças, hospitalidade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

A VIAGEM DE SÃO TOMÉ À TERRA DOS 
TUPINAMBÁS
Luiz Galdino

‘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.

Tema conto indígena
Faixa etária livre
Editora Paulinas

A ONÇA PROTETORA
Shirley Djukurnã Krenak

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.

Os cinco contos deste livro têm como personagem princi-
pal a tartaruga, que, na visão de mundo dos países africa-
nos, é o animal que representa a esperteza, caracterizada 
pela conduta de pouca ética. Nos contos, Torty é descrita 
como uma criatura esnobe, orgulhosa, ambiciosa, sempre 
em busca da riqueza de forma fácil e enganadora para 
deter o poder.

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

Tema comportamento, ética, conduta
Faixa etária livre
Editora Paulinas

AMOR DE ÍNDIO
Januária Cristina Alves

AS AVENTURAS DE TORTY, A TARTARUGA
Sunny
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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 Humanidade, 
aqui e acolá, enfrenta os mesmos desafios: garantir a exis-
tência. As histórias contadas por Tiago Hakiy dão o recado 
do povo indígena Mawé: o desejo de aproximar o mundo 
mítico dos índios ao mundo das crianças da cidade.

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. Ele é prometido 
para se tornar grande guerreiro e verdadeira bênção para 
a tribo, com sorte e fartura, o que o transforma em alvo de 
inveja, como a do cacique Tabirama, que acaba matando 
o menino e atraindo a vingança e a maldição de Rudá para 
toda a aldeia. 

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

Tema lendas
Faixa etária livre
Editora Paulinas

AWYATÓ-PÓT HISTÓRIAS INDÍGENAS PARA 
CRIANÇAS
Tiago Hakiy

CACUÍ - o curumim encantado
José Arrabal

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.

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.’.

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

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

CONTOS AFRICANOS PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS
Rogério Andrade Barbosa

CONTOS DA LUA E DA BELEZA PERDIDA
Sunny
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Giovani estava interessado em aprender a língua tupi. 
Em uma sala de bate-papo da internet, procurou por um 
indígena. Foi nesse contato que ele conheceu Curumim 
Poranga, descendente de índios, que revelou um segre-
do a Giovani - ele já falava tupi. Pesquisadora e estudio-
sa da cultura indígena, a autora dá uma lista de palavras 
oriundas do tupi, que nomeia os lugares, a fauna e a flora 
do Brasil. Fio condutor que faz uma proposta de reflexão 
sobre a identidade do povo brasileiro, que, mesmo sendo 
resultado de uma mistura de etnias, há de lembrar que os 
verdadeiros descobridores deste solo-mãe foram os indí-
genas. Giovani fica tão espantado tamanha a influência do 
tupi no português falado no Brasil. 

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

CURUMIN PORANGA
Neil Guiguer, Fernando Vilela

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

IPATY - o curumim da selva
Ely Macuxi

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. Para dar continuidade á transmissão de 
conhecimento de geração em geração, Edimilson regis-
tra aqui quatro ‘Histórias trazidas por um cavalo-marinho’. 
Um livro repleto de sabedoria ancestral, que resgata os 
valores das tradições e confere sentido aos aspectos co-
tidianos da vida.

Este livro reúne algumas histórias africanas bastante tra-
dicionais. Mais do que entreter, as histórias têm a função 
de transmitir ensinamentos e lições de vida e de moral. Os 
textos trazem nas entrelinhas exemplos de valores supre-
mos, aqueles que regem a vida do ser humano em qual-
quer parte do planeta, como justiça, ética e respeito. As 
histórias são escritas respeitando a oralidade, o que torna 
a leitura mais agradável e facilitando para o leitor, caso 
este se anime a recontar para outras pessoas. As ilustra-
ções, de cinco artistas residentes na África do Sul, foram 
feitas com diferentes técnicas, em variados estilos; juntas, 
porém, complementam e enriquecem as histórias.

Tema deuses, ancestrais, homens
Faixa etária livre
Editora Paulinas Tema respeito, resgate, transmissão de valores, natureza

Faixa etária livre
Editora Paulinas

HISTÓRIAS TRAZIDAS POR UM CAVALO MARINHO
Edimilson de Almeida Pereira

HISTÓRIAS DA ÁFRICA
Gcina Mhlophe
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Karingana wa karingana são as palavras mágicas que o 
povo moçambicano profere a fim de suspender o tempo 
comum, e iniciar o tempo das histórias. O livro apresenta 
dois contos recolhidos do relato oral de crianças moçambi-
canas na escola. O primeiro “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 segun-
do conto narra a história 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, tradição, folclore
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

O Uraguai, poema de Basílio da Gama, é o título que re-
presenta o Brasil na coleção Clássicos do Mundo. Conta-
do em prosa por Luiz Galdino, O Uraguai é considerado 
um marco decisivo na formação da nossa Literatura. Além 
de uma medida ideal para o tamanho e a versificação do 
poema, O Uraguai inova em sua constituição quando es-
colhe para assunto tema ideológico e apresenta o indíge-
na brasileiro não como matéria de curiosidade e exotismo, 
mas um indígena como “matéria poética”, quando valente 
e convicto de seus direitos afirma: “Esta terra tem dono!”.

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. 

Tema guerra guaranítica, história, companhia jesuíta
Faixa etária livre
Editora Paulinas

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

O URUGUAI - da obra de Basilio da Gama
Luiz Galdino

OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS
Rogério Andrade Barbosa
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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 súdito que desrespeitava o rei, de usurpar-lhe o tro-
no. A segunda história fala sobre como o elefante ganhou 
sua tromba comprida

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 rivalidade, vaidade, liderança
Faixa etária livre
Editora Paulinas

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

SUA MAJESTADE, O ELEFANTE - contos africanos
Luciana Savaget

TEM OBA-OBA NO BAOBÁ
Claudia Lins

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, an-
tes do desfecho das histórias. Em ‘Os três gravetos’ e ‘As 
três moedas de ouro’, as personagens têm que desmas-
carar malfeitores e ladrões; em ‘Três mercadorias muito 
estranhas’, um ancião precisar fazer a travessia do Rio Ní-
ger, em um pequeno barco, para levar um leopardo, uma 
cabra e um saco de inhame, driblando a cadeia alimentar. 
Os textos são resgates de narrativas africanas, cuja litera-
tura tem como um dos propósitos transmitir ensinamentos 
de ética para uma boa convivência.

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

Tema convivência, comportamento, respeito, adivinhas, honestidade
Faixa etária livre
Editora Paulinas

Tema infantojuvenil, literatura indígena
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

TRÊS CONTOS AFRICANOS DE ADIVINHAÇÃO
Rogério Andrade Barbosa, Mauricio Veneza

A ORIGEM DO BEIJA-FLOR: Guanãby muru-gãwa
Yaguarê Yamã
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Jogo do dicionário: palavrórios incríveis para adivinhar. 
Estórias engraçadas e barulhentas, sons para cantar e 
também azucrinar. Palavras com arestas e desenhos ma-
lucos, ainda sem significado, para você batizar.

Os ‘japonesinhos’ a que se refere o título são 12 animais 
da fauna japonesa, muitos deles bem diferentes para os 
habitantes dos trópicos, entre eles, a salamandra gigante 
e o macaco do Japão, o cachorro raccon e o originalíssimo 
esquilo voador. 

Tema livro transmídia, infantojuvenil, premiados
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

POEMAS DE BRINQUEDO
Alvaro Andrade Garcia

JAPONESINHOS
Lalau

Aqui, o ouvinte-leitor vai perceber, entre muitas outras sur-
presas, que as pequeninas delicadezas que envolvem a 
natureza humana podem ser desperta das pela poesia, e 
poderá resgatar as delícias da leitura em voz alta e da de-
clamação, uma brincadeira que crianças e adultos de hoje 
parecem ter esquecido.

O texto em prosa poética traz uma metáfora interessante 
dessa fase em que começamos a olhar para nós mesmos 
e tentar entender o que sabemos sobre a trama que nos 
sustenta, sobre o enredo que tecemos para nos vestir e 
nos apresentar ao mundo e a nós mesmos.

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

Tema infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANDO O SEGREDO SE ESPALHA ( a poesia em 
voz alta)
Alaide lisboa de olieira

VESTIDO DE MENINA
Tatiana Filinto
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A Contradição Humana apresenta bravos domadores de 
leão que não domam o próprio medo de microscópicos 
micróbios, pessoas solitárias cercadas de “amigos”, entre 
outras incoerências de um mundo em que, contraditoria-
mente, todas as coisas estão ao avesso, embora perma-
neçam em seus lugares. 

Obra do escritor russo Liev Tolstói, publicada em 1886, 
retrata a história de um juiz de instrução bem posicionado 
socialmente que fica doente de uma hora para outra. Ao 
se confrontar com a morte, Ivan Ilitch começa a perceber 
o vazio de uma vida baseada em aparências. Sua percep-
ção se amplia à medida que observa a reação à doença 
da família e dos colegas de trabalho, para quem ele havia 
se tornado um estorvo a ser evitado. Tema contradição humana, cotidiano, literatura portuguesa

Faixa etária livre
Editora Peiropolis Tema clássicos, espiritualidade, ética, família, histórias em quadrinhos

Faixa etária livre
Editora Peiropolis

A CONTRADIÇÃO HUMANA
Afonso Cruz

A MORTE DE IVAN ILITCH EM QUADRINHOS
Di Liev Tolstoi

Em “A volta do garoto”, os que já conhecem a obra de 
Emil terão o prazer de reencontrar o poeta de dicção per-
sonalíssima, ironia fina e percepções aguçadas do coti-
diano, agora com a sensibilidade conectada às memórias 
de sua infância. São 33 poemas que anunciam a volta de 
uma personagem muito especial da carreira de Jorge e 
que certamente agradará às crianças que vivem nos mais 
variados leitores das mais diversas idades.

Este abecedário poético, concebido por um paleontólogo 
entusiasmado, uma escritora estreante e uma ilustradora 
convicta, traz 26 poemas e uma pílula informativa sobre 
dinossauros que habitaram diversas partes do planeta.

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

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

A VOLTA DO GAROTO
Jorge Emil

ABCDINOS
Celina Bodenmüller, Luiz E.
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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!

Árvores do Brasil apresenta 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, ofe-
recem abrigo e alimento aos bichos e passarinhos, ajudam 
a retirar poluentes do ar que respiramos e deixam a vida 
mais bonita e florida.Tema astronomia, espaço, informativo, poesia, universo

Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

ABCD ESPAÇO
Celine Bodermiller

Árvores do Brasil: Cada poema no seu galho
Lalau

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

AVÔ, CONTA OUTRA VEZ
José Jorge Letria

Em Bolinho de chuva e outras miudezas Paulo Netho com-
prova seu talento de “encantador de pessoas” – a “profis-
são” que persegue desde os 10 anos de idade, quando 
viu um show do mímico Ricardo Bandeira e foi despertado 
para o mundo da arte. No entanto, ele escolheu as artes 
da palavra. Bolinho de chuva é formado por 41 poemas 
construídos com delicadeza, simplicidade, graça e uma 
ginga muito própria do autor. 

Tema  infantojuvenil, poesia
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

BOLINHO DE CHUVA E OUTRAS MIUDEZAS
Paulo Netho
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Nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, o leitor po-
derá visitar as passagens mais significativas do clássico 
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 famosa luta 
com os moinhos de vento, que ocupa dez páginas desta 
adaptação em HQ.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL. 1
Caco Galhardo

Nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, o leitor po-
derá visitar as passagens mais significativas do clássico 
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 famosa luta 
com os moinhos de vento, que ocupa dez páginas desta 
adaptação em HQ.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS VOL. 2
Caco Galhardo

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

Tema literatura estrangeira, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ENQUANTO MEU CABELO CRESCIA
Isabel Minhós Martins

Em “Era uma vez um abacateiro” você vai se emocionar 
com a relação de carinho existente entre uma família e um 
abacateiro e ver como ele acompanhou a trajetória dessa 
família quase como se fosse mais um integrante dela. 

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

ERA UMA VEZ UM ABACATEIRO
Alaíde Lisboa
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Não é nenhuma novidade que os livros têm vozes lá den-
tro. Algumas falam, outras cantam, outras gritam… e ou-
tras sussurram. Neste livro, há uma voz que chama o lei-
tor com insistência, uma voz que ora se aproxima, ora se 
afasta, e que parece empenhada em confundir e fazê-lo 
chegar a lugar nenhum. De quem será esta voz? E onde 
ela te levará? Para descobrir, você terá de atravessar uma 
floresta, um rio e uma tempestade e seguir as pistas dei-
xadas pelo caminho. 

Tema álbum ilustrado, encontre seus preferidos, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ESTE LIVRO ESTÁ TE CHAMANDO (NÃO OUVE?)
Isabel Minhós Martins

Este não é um livro de princesas apresenta uma história 
narrada em tecido de estopa bordado, com agulha e linha, 
além de muita imaginação. Aqui você lê o verso e o rever-
so de cada palavra alinhavada com arte e criatividade para 
contar uma história cuja personagem não usa vestido de 
veludo vermelho de colarinho rendado, nem sai montada 
em um cavalo branco, mas, como você e eu, é uma pes-
soa normal, feliz para sempre com os segredos que a vida 
apresenta.

Tema empoderamento feminino, Este não é um livro de princesas
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ESTE NÃO É UM LIVRO DE PRINCESAS
Blandina Franco

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. 

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

EU, FERNANDO PESSOA EM QUADRINHOS
Susana Ventura

No céu, Mefistófeles e Deus fazem uma aposta pela alma 
de Henrique Fausto, um sábio alemão que tem como maior 
ambição a obtenção de todos, o conhecimento, motivo 
pelo qual iniciou estudos sobre a magia. O demônio alega 
que pode corromper a alma do homem, que se tornou o 
humano favorito de Deus, e, para prová-lo, se aproxima 
de Fausto e firma um acordo com ele: todos os desejos 
de Fausto serão realizados por Mefistófeles e, em troca, o 
sábio servirá ao senhor do inferno após sua morte.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

FAUSTO UMA TRAGÉDIA EM QUADRINHOS
Johann Wolfgang von Goethe
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Talento precoce da inglesa Mary Shelley, que aos 19 anos 
concebeu a extraordinária história do Dr. Frankenstein, 
num exercício formidável de exploração das fronteiras da 
imaginação, encontra em Taisa Borges uma intérprete es-
pecial. Nesta versão de Frankenstein em quadrinhos, Tai-
sa capta, com seu esmerado traço, a angústia da criatura 
frente à sua solidão, a angústia gerada na fricção entre 
natureza e cultura.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

FRANKENSTEIN EM QUADRINHOS
Mary Shelley

Versão para os quadrinhos de um dos mais famosos po-
emas indianistas do romantismo brasileiro: I-Juca Pirama, 
de Gonçalves Dias. Publicado em 1851, o poema apre-
senta em cantos a história do grande guerreiro tupi I-Juca 
Pirama e o drama de sua captura pela tribo dos índios tim-
biras. I-Juca Pirama – cujo nome significa, em tupi, “aque-
le que há de ser morto” -, ao cumprir a exigência de entoar 
seu canto de morte antes de ser sacrificado e devorado 
pelos inimigos, pede que o deixem viver para cuidar do pai 
doente. Seu pedido é interpretado como covardia e ele é 
solto, e a partir daí a história se desenrola até que ele pos-
sa provar sua coragem e recuperar a sua honra. 

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

I-JUCA PIRAMA EM QUADRINHOS
Gonçalves Dias

Nunca houve um herói como Macunaíma. E nunca hou-
ve uma adaptação de sua história como esta. Com uma 
incrível riqueza de imagens e cores, Angelo Abu e Dan X 
recriam de maneira vigorosa a saga imaginada por Mário 
de Andrade sobre um personagem singular, a quem fal-
ta caráter, mas sobra carisma – e preguiça. Macunaíma 
nasce índio, se transforma em um belo e loiro príncipe, 
encontra seres fantásticos da Floresta Amazônica, enfren-
ta armadilhas e perigos e viaja à cidade grande com seus 
irmãos em busca de mais confusões e enrascadas.

Em “O avião de Alexandre” a escritora Alaíde Lisboa, auto-
ra do clássico A bonequinha preta, estimula a imaginação 
e a curiosidade do pequeno leitor com a história de um 
reizinho que queria voar. Enquanto a narrativa em pala-
vras desenrola-se de forma ágil e bem-humorada, as ilus-
trações de Anna Cunha atuam como um contraponto, com 
imagens delicadas e misteriosas que imprimem outras co-
res ao personagem.

Tema folclore, literatura brasileira
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema  catálogo de Bologna, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

MACUNAÍMA EM QUADRINHOS
Angelo Abu

O AVIÃO ALEXANDRE
Alaíde Lisboa
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O célebre poema O Corvo (The Raven), do escritor nor-
te-americano Edgar Allan Poe (1809-1849) – um dos pre-
cursores da literatura de ficção científica e fantástica em 
âmbito mundial –, ganhou nova versão em HQ em 2009, 
ano em que se completou 200 anos de nascimento de seu 
autor. Publicado pela primeira vez em 1945, já na maturi-
dade de Poe e próximo de sua morte precoce, aos 40 anos 
de idade, o poema, admirado pela linguagem musical e 
pelo conteúdo metafísico, recebeu traduções de grandes 
expoentes da literatura, como Baudelaire, Mallarmè, Fer-
nando Pessoa e Machado de Assis. 

Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo cres-
po com penteado black power, enfeitando-o das mais di-
versas formas. A autora apresenta uma personagem cheia 
de autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos co-
legas de classe, que dizem que seu cabelo é “ruim”. Mas 
como pode ser ruim um cabelo “fofo, lindo e cheiroso”? 
“Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem car-
regar o mundo nos cabelos”, responde a garota para os 
colegas. Com essa narrativa, a autora transforma o enor-
me cabelo crespo de Tayó numa metáfora para a riqueza 
cultural de um povo e para a riqueza da imaginação de 
uma menina sadia.

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

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

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

O CORVO EM QUADRINHOS
Edgar Allan Poe

O MUNDO DO BLACK POWER DE TAYÓ
Kiusam de Oliveira

O MAR QUE BANHA A ILHA DE GORÉ
Kiusam de Oliveira

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

Tema Álbum ilustrado, Livro de imagem, Infantojuvenil,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

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.

O livro traz episódios vividos por duas meninas entre 10 e 
13 anos enquanto moravam nas ruas de São Paulo, época 
em que selaram uma forte amizade. Em pequenos relatos, 
elas narram o cotidiano num abrigo, revelam os perigos 
vividos e denunciam a violência e as discriminações so-
fridas.

Tema clássicos em quadrinhos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema Literatura, Mitologia Grega, Premiados, Quadrinhos, Viagem
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema cultura da infância, educação, infantojuvenil, programas de governo
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

OS LUSÍADAS EM QUADRINHOS
Fido Nesti

ODISSEIA EM QUADRINHOS
Piero Bagnariol

SEQUÊNCIA – nossa vida na rua
Beth Ziani

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

Tema catálogo de bologna, infantojuvenil, mitologia grega
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ULISSES
Alaíde Lisboa
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José Santos homenageia a natureza e conscientiza os pe-
quenos leitores sobre a possível extinção de algumas es-
pécies com onze bichos-poemas irreverentes e ricamente 
ilustrados por Laurabeatriz.

Xica sente um vazio no peito, saudade do cheiro do mar, 
do gosto do sal e da lua nascendo vermelha no horizonte. 
Está muito distante de casa, longe das águas infinitas do 
oceano e das raízes dos mangues. Na voz e traço da au-
tora e ilustradora pernambucana Rosinha, que conviveu 
com Xica desde pequena, quando ela morava num tanque 
na praça do Derby, no Recife, a história tocante desse pei-
xe-boi fêmea comove e sensibiliza, sem nos deixar esque-
cer: existem apenas 500 peixes-bois-marinhos na costa 
brasileira…

Neste livro de rimas, a grande vedete é a língua portugue-
sa, que salpica novos significados quando atravessa de 
cá pra lá e de lá pra cá as pontes entre o Brasil e Portugal. 
Dois Josés, um português, outro brasileiro, brincam com 
os múltiplos sentidos da linguagem e da cultura dos dois 
países, demonstrando o quanto pode ser divertido des-
vendar o ritmo e o rebolado da nossa língua-mãe.

Tema literatura nacional, coleção bicho-poema, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

Tema literatura estrangeira, literatura nacional, catálogo de Bologna
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

RIMAS DA FLORESTA: Poesia para os animais 
ameaçados pelo homem
José Santos

XICA
Rosinha

RIMAS DE LÁ E DE CÁ
José Jorge Letria, José Santos

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. 
As belíssimas ilustrações também trazem um frescor ao 
clássico conto, acompanhando o refinado humor do texto.

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

BRANCA DE NEVE
Jacob e Wilhelm Grimm
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A África é um continente mágico, misterioso, onde vivem 
animais surpreendentes. Tem o guepardo, felino mais rápi-
do que rajada de chuva; o ocapi, mistura de zebra com gi-
rafa; e o mandril, cuja cara parece máscara de carnaval... 
Tem também o leão, o gorila-da-montanha, o pangolim, o 
dik-dik, a hiena, o hipopótamo... Bichos para todo gosto, 
de várias formas, cores e tamanhos, apresentados em di-
vertidos poemas e belas ilustrações. 

Preso num buraco, o cervo-rato Kanchil não passa aperto. 
Logo convence uma serpente, um javali e um tigre a lhe 
fazerem companhia, inventando uma profecia escrita na 
sagrada folha da bananeira. Segundo tal profecia, o fim 
do mundo está próximo e só se salvará quem estiver no 
buraco. Mas, para permanecer no falso abrigo, os animais 
devem seguir uma estranha regra, cujo descumprimento 
libertará Kanchil.

A Austrália é um país mágico e exótico, com diversas es-
pécies animais nativas e muitos bichos peçonhentos. Lá 
vivem o bilby, ratinho de nariz comprido, mirrado e ore-
lhudo, a equidna, o coala e o canguru, entre tantas ou-
tras espécies interessantes. O livro apresenta os bichos 
australianos de maneira inusitada, por meio de divertidos 
poemas e belas ilustrações.

Tema geografia, fauna e flora da África
Faixa etária livre
Editora SM

Tema fábula, animais, moral
Faixa etária livre
Editora SM

Tema geografia, fauna e flora da Austrália
Faixa etária livre
Editora SM

BICHOS DA TERRA DOS BICHOS: africanos
Lalau e Laurabeatriz

A SAGRADA FOLHA DA BANANEIRA
Nathan Kumar Scott

BICHOS DE UM LUGAR MAGICO: australianos
Lalau e Laurabeatriz

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

Tema fábula, astúcia
Faixa etária livre
Editora SM

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

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.

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 contos, mistério, aventura

Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

Tema novas tecnologias no ambiente familiar
Faixa etária livre
Editora SM

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

A BRUXA DE ABRIL E OUTROS CONTOS
Ray Bradbury 

PAPAI CONECTADO
Philippe Kenneter

HISTÓRIAS GUARDADAS PELO RIO
Lucia Hiratsuka

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. 

Tema migração
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

A CHEGADA
Shaun Tan
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“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. Em texto e imagem, Carolina Cunha apresenta 
a influência de diversas nações africanas na culinária, na 
música, na relação com a natureza, na religiosidade, en-
fim, na formação do povo brasileiro.

Um garoto descobre uma estranha criatura meio máqui-
na, meio bicho, enquanto recolhe tampinhas de garrafa 
para sua coleção. Supondo-a perdida, ele tenta descobrir 
sua procedência e lhe dar um destino menos descartá-
vel 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. Aproveitando 
reproduções de antigos manuais técnicos, a obra chama 
a atenção para os modos de rejeição e descarte de tudo 
aquilo que foge à rotina.

O Brasil se faz da exuberância da fauna e da flora, da mis-
cigenação, do futebol, da culinária, de festas tradicionais, 
da alegria e espontaneidade de seus habitantes, de nomes 
como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, 
Guimarães Rosa, Oscar Niemeyer, Tom Jobim, Jusceli-
no Kubitschek, e muito mais. É o que mostra Ana Maria 
Machado nesse ABC, um mosaico da grande diversidade 
desse país com mais de 8 milhões de metros quadrados.

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

Tema sociedade futuristica
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

ABC AFRO-BRASILEIRO
Carolina Cunha

A COISA PERDIDA
Shaun Tan

ABC DO BRASIL
Ana Maria Machado

Por que o Nilo é o “rio da vida”? Por que a árvore baobá é 
chamada de “mãe”? Quais são os significados das danças 
e dos ornamentos africanos? Local de origem do ser hu-
mano, rico de história e de cultura, a África tem diversas 
faces: é exótica e misteriosa, perigosa e cruel, triste e ex-
plorada. Esse ABC apresenta cidades, vilarejos, grandes 
líderes, mitos e cores do continente ao qual os brasileiros 
estão intimamente ligados.

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

ABC DO CONTINENTE AFRICANO
Rogerio Andrade Barbosa
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Arrastada pela enchente, uma vaca destrói os sonhos de 
uma família quanto ao futuro da filha caçula. Dois irmãos 
têm a casa invadida, mas eles se acuam inexplicavelmen-
te, sem reação. Um jejuador, “artista da fome”, assiste ao 
progressivo desinteresse por suas exibições. Eis algumas 
das histórias presentes nessa antologia de contos de João 
Antônio, Ivan Ângelo, Lygia Fagundes Telles, Juan Rulfo, 
Julio Cortázar, Erskine Caldwell, João Alphonsus, César 
Vallejo, Katherine Mansfield, Franz Kafka, Virginia Woolf, 
Luigi Pirandello, Anton Tchekhov e Machado de Assis. 

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. Sem pre-
tender esgotar o inesgotável, este ABC introduz aspectos 
essenciais do modo de vida indígena que, em conjunto, 
dão uma ideia da diversidade étnica, que vale a pena co-
nhecer e é preciso preservar.

Arrastada pela enchente, uma vaca destrói os sonhos de 
uma família quanto ao futuro da filha caçula. Dois irmãos 
têm a casa invadida, mas eles se acuam inexplicavelmen-
te, sem reação. Um jejuador, “artista da fome”, assiste ao 
progressivo desinteresse por suas exibições. Eis algumas 
das histórias presentes nessa antologia de contos de João 
Antônio, Ivan Ângelo, Lygia Fagundes Telles, Juan Rulfo, 
Julio Cortázar, Erskine Caldwell, João Alphonsus, César 
Vallejo, Katherine Mansfield, Franz Kafka, Virginia Woolf, 
Luigi Pirandello, Anton Tchekhov e Machado de Assis.

Tema contos
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SMTema tradições indigendas, significado de palavras indigenas

Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

Tema contos
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

LEITURAS DE ESCRITOR: Luiz Ruffato
Luiz Ruffato

ABC DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 
Marina Kahn

LEITURAS DE ESCRITOR: Moacyr Scliar
Moacyr Scliar

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 vive-
mos; além de ser uma poderosa ferramenta para pais e 
educadores, que mostra aos pequenos leitores como se 
tornarem protagonistas de sua própria história.

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

GRANDES MULHERES QUE MUDARAM O MUNDO 
Kate Pankhurst
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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. Juntos, eles 
abandonam a segurança de suas casas rumo a uma gran-
de aventura. A missão: derrotar o gigante e retornar à al-
deia como verdadeiros heróis. Será que vão conseguir? 

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

GIGANTES, CUIDADO!
Rafael Rosado

Maria Antonieta se perde dos pais em uma estação de 
trem. Mesmo com medo, ela escolhe desbravar o desco-
nhecido. É quando surgem gnomos falantes, palácios se-
cretos, florestas com árvores poderosas… Daí, outra má-
gica aflora, quase imperceptível a olho nu: a descoberta 
de um novo mundo dentro de si.

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

MARIA ANTONIETA E O GNOMO
Índigo

Os gondes, habitantes das florestas da Índia central, acre-
ditam que as árvores são o centro da vida. Durante o dia, 
elas oferecem sombra, abrigo e alimento. À noite, depois 
que todos os visitantes diurnos se vão, os espíritos das 
árvores se revelam. Este livro contém belas reproduções 
em silk-screen, feitas artesanalmente, de gravuras origi-
nais de três dos principais artistas vivos da tradição gonde. 
Cada figura é acompanhada por um texto que introduz o 
leitor ao imaginário gonde, em que se integram os aspec-
tos prático, estético e espiritual do mundo natural.

Tema árvores, gravuras, imaginário gonde
Faixa etária livre
Editora WMF Martins Fontes

A VIDA SECRETA DAS ÁRVORES
Durga Bai 

Contém as historias: Um passado novo em folha; Amanhã; 
Batman em: a última lição; A longa espera; A busca por 
significado; Duas caras em: Bem-vindo ao lado sombrio; 
O rosto que ri.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: Quem matou a familia Wayne? 
Nº 0
Scott Snyder
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Contém as historias: Truque com facas; Batman; Terrores 
da noite.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: O retorno do cavaleiro das trevas
Nº 1
Scott Snyder

Contém as historias: Perda de segurança; O fim da brinca-
deira; Fluxo de sangue.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: Alvo: Bruce Wayne
Nº 2
Scott Snyder

Contém as historias: A décima terceira hora; A sangue frio; 
Agarre-me se puder.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: A corte ataca!
Nº 3
Scott Snyder

Contém as historias: De frente com a corte; O evento prin-
cipal; Bem-vindo a selva.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: O mistério secular
Nº 4
Scott Snyder
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Contém as historias: Á merce da corte; Roda do infortúnio; 
Roleta Russa; Um punhado de pó 

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: Nas profundezas do Labirinto
Nº 5
Scott Snyder

Contém as historias: Por trás do vidro; Jogo da morte; Cor-
ra, coelhinho, corra.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: À merce da Bane!
Nº 6
Scott Snyder

Contém as historias: Ataque a mansão Wayne; O chama-
do; A tática do terror; A insanidade.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: Viagem ao país das maravilhas
Nº 8
Scott Snyder

Contém as histórias: A noite das Corujas; A queda da casa 
Wayne; Não posse ser mais quebrado; As corujas tomam 
Arkham.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: O Avanço Das Criaturas Da Noite
Nº 9
Scott Snyder
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Contém as histórias: Ataque à corte: A queda da casa Wa-
yne; Na beira do precipício; Detective Comics.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: A Noite Das Corujas
Nº 10
Scott Snyder

Contém as historias: O guardião de seu irmão; A queda da 
casa Wayne; O ciclo de violência; Radioativo.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: A Inacreditável Conclusão Da Noite Das 
Corujas
Nº 11
Scott Snyder

Contém as historias: O fantasma da máquina; Espelho, 
espelho meu; O assassina interior.

Tema ficção, DC, mistério
Editora Panini / DC

BATMAN: Mesma guerra, novos aliados! 
Nº 12
Scott Snyder

Após a violenta investida do ser cósmico chamado Ani-
quilador e uma tentativa de conquista pelos organismos 
coletivos da Falange, o nosso Universo se encontra bas-
tante fragilizado. Impérios caíram, raças chegaram à beira 
da extinção e a destruição total parece iminente. É nesse 
cenário que Peter Quill decide que é necessário formar um 
grupo para proteger toda a existência. Sendo assim, ele 
reúne alguns dos mais poderosos seres que o universo 
já viu. Adam Warlock; Drax, o Destruidor; Gamora; a nova 
Quasar, Phyla-Vell; Mantis; Groot; e, claro, Rocky Racum. 
Acompanhe as aventuras dos mais improváveis heróis 
que já existiram, singrando a galáxia e confrontando as 
maiores ameaças do universo!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA 
Edição 1
Brian Bendis
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Quem é Hala? Ela já derrotou Gamora, e agora quer vin-
gança contra os Guardiões da Galáxia! Conheça Hala, 
sua história e sua fúria na próxima edição! E mais: Drax 
encontra Terrax e continua sua busca por recursos para 
encontrar Thanos! E em Rocky Raccoon e Groot, nosso 
homem-árvore preferido conta sua história!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: A vingança de Hala
Edição 2
Brian Bendis

Drax continua sua busca por uma maneira de se vingar de 
Thanos! Mas... com que nave? Os Guardiões da Galáxia 
foram derrotados. enquanto isso, planos escusos estão 
sendo postos em prática em outros cantos da galáxia, e 
a vingança da Última Acusadora pode ter sérias consequ-
ências!

Os Guardiões da Galáxia ainda batem cabeça para definir 
o próximo passo, mas enquanto eles discutem, Gamora foi 
deixada para trás e enfrenta Hala sozinha! Drax é forçado 
a lutar na arena de Fin Fang Foom! E Rocky Racum e 
Groot. jogam RPG?

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Crise nos guardiões
Edição 3
Brian Bendis

GUADIÕES DA GALÁXIA: Confronto
Edição 4
Brian Bendis

As manobras da Rainha da Ninhada e o Aniquilador co-
meçam a dar frutos, e Yotat, o Destruidor de Destruido-
res, chegou! Os Guardiões da Galáxia nem terão tempo 
de descansar ou saborear a vitória! Drax encara Fin Fang 
Foom de frente! E Rocky Racum e Groot sofrem as conse-
quências de seus atos. ou pelo menos um deles.

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: O destruidor de 
destruidores 
Edição 5
Brian Bendis
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Peter Quill caiu em uma armadilha da oposição de seu 
governo e foi culpado pelo ataque a Spartax, e agora os 
Guardiões da Galáxia são os inimigos mais procurados da 
galáxia! Já Drax, em sua aventura solo, é um grande herói 
das criancinhas! E Rocky Racum e Groot. bom, eles não 
estão nem aí, e preferem curtir um fliperama.

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Procurados
Edição 6
Brian Bendis

Rocky é resgatado pelo Coisa, mas é óbvio que nada pode 
ser fácil para os Guardiões da Galáxia, e o plano para reu-
nir toda a equipe já começa a dar errado! A cabeça de Drax 
está a prêmio, e mercenários de toda a galáxia estão em 
seu encalço! E Rocky Racum e Groot vão a um funeral.

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Ao Resgate
Edição 7
Brian Bendis 

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

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA
Edição 8
Brian Bendis

O primeiro encontro entre Yondu e Peter Quill, futuro Se-
nhor das Estrelas! Em mais uma missão de resgate dos 
Guardiões da Galáxia, Drax e Gamora vão atrás de um 
antigo membro do grupo! E enquanto Drax cuida de mais 
uma “criança” a bordo da Tranqueira Espacial, Ora e Via-
gem Matadora resolvem suas diferenças!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

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

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA
Edição 10
Brian Bendis

Os Guardiões da Galáxia estão reunidos novamente! Mas 
a equipe não vai ter nenhum momento de paz, pois Carol 
Danvers, a Capitã Marvel, os convoca para a Guerra Civil! 
Falando nisso, Rocky Racum e Groot juntam-se aos es-
forços de guerra. do jeito deles. E ainda: a conclusão da 
saga de Drax!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Convocação
Edição 11
Brian Bendis

Os Guardiões da Galáxia chegam à Terra para ajudar 
a Capitã Marvel na nova Guerra Civil, mas um confron-
to direto pode pôr tudo a perder! Rocky Racum e Groot 
continuam sua disputa com Gwenpool enquanto o confli-
to super-heroico acontece! E ainda: Senhor das Estrelas, 
traidor da Terra!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Fogo Amigo
Edição 12
Brian Bendis

Presos na Terra por consequência da Guerra Civil II, os 
Guardiões da Galáxia agora têm de lidar com Gamora, fu-
riosa com seus companheiros e com a Capitã Marvel, por 
terem escondido dela a presença de Thanos! E ainda: Pe-
ter Quill mais próximo de se tornar o Senhor das Estrelas! 
E a última edição de Rocky Racum e Groot!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Sem Volta
Edição 13
Brian Bendis
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Após a Guerra Civil II, os Guardiões da Galáxia debanda-
ram, e Rocky, inconformado por estarem presos na Terra, 
se lembra muito bem por que não queria ter voltado ao 
mundo dos humanos: o Homem-Aranha! E ainda: salta-
mos no tempo para ver Peter Quill já como o Senhor das 
Estrelas, às voltas com uma briga de casal!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Memórias da terra
Edição 14
Brian Bendis

Os Guardiões da Galáxia estão Encalhados! Na estreia 
da nova saga dos defensores galácticos agora presos na 
Terra, o Coisa vaga por Manhattan, percebe que tudo está 
muito diferente, e recebe um convite inusitado! E mais: o 
fim das aventuras espaciais do Senhor das Estrelas, e o 
início de sua história em terra firme!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Encalhados
Edição 15
Brian Bendis

Os Guardiões da Galáxia não estão só Encalhados, mas 
também separados! Acompanhe uma história poética pro-
tagonizada pelo Groot, os problemas com a lei terráquea 
com que o Senhor das Estrelas precisa lidar, e a volta das 
aventuras solo do Rocky Racum, vagando por um planeta 
que ele odeia (e reclamando sem parar!).

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Encalhados
Edição 16
Brian Bendis

Os Guardiões da Galáxia ainda estão Encalhados na Ter-
ra! E agora, Gamora planeja invadir o Triskelion e encon-
trar Thanos. sozinha! O próximo a incomodar o Senhor 
das Estrelas nas ruas de Nova York é ninguém menos que 
o Demolidor! E ainda: Rocky Racum, caçador e caça!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Encalhados
Edição 17
Brian Bendis
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Enquanto os Guardiões da Galáxia estão Encalhados, Ân-
gela tenta resolver seus assuntos pendentes na Terra, e 
descobre algo sinistro! O Senhor das Estrelas enfrenta a 
Gata Negra ao lado... do Shocker? E Rocky Racum não 
vai se render facilmente a Kraven, o Caçador!

Tema ficção científica, Marvel, aventura espacial
Editora Panini / Marvel

GUADIÕES DA GALÁXIA: Encalhados
Edição 18
Brian Bendis

A criação de um clube pelo Xaveco faz todos os meninos 
abandonarem o Cebolinha e seus planos infalíveis. Mais 
Correio e Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: Os vira-casacas
Edição 15
Mauricio de Sousa

Cebolinha tenta ajudar o Luca a jogar melhor basquete, 
mas acaba causando muitas confusões! Mais Correio e 
Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: Os jodos da roda
Edição 17
Mauricio de Sousa

Mônica salva o Limoeiro. Por causa disso, Cebolinha e 
Cascão querem tirar uma foto com ela para ficarem famo-
sos. Será mais um plano infalível? Mais Correio e Passa-
tempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: Tenho um amigo que é uma celebridade 
Edição 19
Mauricio de Sousa
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Cascão e Mônica querem dar um presente especial ao Ce-
bolinha para que ele volte a acreditar em Papai Noel. Mais 
Correio e Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: Eu acredito!
Edição 20
Mauricio de Sousa

Cebolinha e Cascão voltam no tempo para que o Mauricio 
não crie a Mônica com superforça. Mais Correio e Passa-
tempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: A ida para o passado 
Edição 22
Mauricio de Sousa

Cebolinha tem mais um plano infalível para virar o dono da 
rua. Será que vai dar certo?

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: O plano da casa voadora
Edição 24
Mauricio de Sousa

É fácil aprontar quando você pode culpar o outro, mas 
tudo gera uma consequencia.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: A culpa é sempre dos outros 
Edição 36
Mauricio de Sousa
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Cebolinha embarca em uma jornada que ocorre no mundo 
de sua imaginação, mas que de forma alguma será menos 
divertida.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: A imaginação não tem limites
Edição 37
Mauricio de Sousa

Cansado de todas as tarefas que tem que realizar, Ceboli-
nha pede ajuda ao Franjinha, que cria um modo de que ele 
se multiplique em várias cópias por um dia.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: O multiplo
Edição 40
Mauricio de Sousa

Cebolinha toma um elixir que faz com que todas suas 
ideias ganhem vida, mas o que devia ser divertido se torna 
uma grande confusão.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: O fabiuloso elixir das ideias
Edição 41
Mauricio de Sousa

Cebolinha e Cascão assistem a uma antiga fita de video-
cassete e acabam invocando a Jumenta Voadora. Agora, 
eles precisam descobrir uma maneira de se livrarem des-
sa temida assombração. Correio. Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Cebolinha
Editora Panini 

CEBOLINHA: A fita assombrada da jumenta voadora
Edição 45
Mauricio de Sousa
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Magali quer resolver o mistério do desaparecimento de 
todos os panetones do Limoeiro! Mais Correio e Passa-
tempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Magali
Editora Panini 

MAGALI: O natal sem panetones
Edição 20
Mauricio de Sousa

Magali participa de um concurso de culinária felina! Mais 
Correio e Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Magali
Editora Panini 

MAGALI: O grande concurso mastercat
Edição 22
Mauricio de Sousa

Magali e Dudu resolvem alimentar uma formiguinha, mas 
quando ela começa tudo o que vê pela frente, precisam 
impedi-la.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Magali
Editora Panini 

MAGALI: A formiguinha comilona 
Edição 29
Mauricio de Sousa

Magali e Mingau têm que lidar com uma invasão de estra-
nhos e magníficos insetos.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Magali
Editora Panini 

MAGALI: A invasão dos besouros
Edição 30
Mauricio de Sousa
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“O grande tubarão-branco” - 12 págs. - Dizem maior pre-
dador dos mares é o tubarão-branco, que faz de tudo para 
aplacar sua fome. Já no Limoeiro, um predador branco 
também faz de tudo para se alimentar: o Mingau!

Tema infância, HQ, turma da mônica, Magali
Editora Panini 

MAGALI: O grande tubarão branco
Edição 45
Mauricio de Sousa

Ronaldinho quer estar ao lado de sua avó no dia de seu 
aniversário.

Tema infância, HQ, futebol, esporte 
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: O niver do vovó
Edição 43
Mauricio de Sousa

Tudo começa quando Ronaldinho precisa entrar em uma 
casa para buscar sua bola, acontece que ele tem certeza 
que tem algo errado com a casa.

Tema infância, HQ, futebol, esporte
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: Vai lá pegar?
Edição 59
Mauricio de Sousa

Ronaldinho decide que quer chegar ao Polo norte com 
seus amigos.

Tema infância, HQ, futebol, esporte
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: O polo norte é logo ali
Edição 60
Mauricio de Sousa



106 107

A partida de futebol de Ronaldinho está prestes a ganhar 
mais um jogador, mas esse é bem diferente do que ele 
está acostumado.

Tema infância, HQ, futebol, esporte 
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: Fim de jogo
Edição 65
Mauricio de Sousa

Todo dia é dia de se inspirar e dar asas a imaginação, Ro-
naldinho sabe disso e vai mostrar como.

Tema infância, HQ, futebol, esporte
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: Dando asas a imaginação
Edição 68
Mauricio de Sousa

Seria mais um dia comum com muito futebol, isso é claro 
se Ronaldinho e seus amigos não tivessem escolhido o 
lugar errado para isso.

Tema infância, HQ, futebol, esporte 
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: O Campo Assombrado
Edição 70
Mauricio de Sousa

Há uma disputa por atenção e Ronaldinho não parece es-
tar afim de largar o vídeo-game para cumprir com suas 
obrigação escolares

Tema infância, HQ, futebol, esporte
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: Só mais uma fase 
Edição 80
Mauricio de Sousa
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Ronaldinho bolou um excelente esquema tático para seu 
time enfrentar o time da rua de baixo na grande final do 
campeonato de bairros. Entretanto, uma ventania súbita 
arrancou o plano perfeito de suas mãos e o levou justo 
para... a rua de baixo! Infiltrados, Ronaldinho Gaúcho e 
Diego precisarão invadir o território inimigo, sem saber 
que existe um informante do rival infiltrado em seu próprio 
grupo. Agora vale tudo para descobrir o segredo do inimi-
go!

Tema infância, HQ, futebol, esporte 
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: O esquema secreto
Edição 98
Mauricio de Sousa

As aventuras medievais de Ronaldinho em um castelo me-
diavel com todo o seu talento para o esporte.

Tema infância, HQ, futebol, esporte
Editora Panini 

RONALDINHO GAÚCHO: O gladiador de chuteiras
Edição 99
Mauricio de Sousa

Chico e Zé Lelé se aventuram na mata assombrada para 
resgatar o cãozinho Fido. Mais Correio e Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Chico Bento
Editora Panini 

CHICO BENTO: O mistério da mata fria 
Edição 14
Mauricio de Sousa

Chico e Zeca devem resgatar o gato de estimação da fa-
mília, que se perdeu na floresta assombrada. Mais Cor-
reioe e Passatempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Chico Bento
Editora Panini 

CHICO BENTO: Pelos meus bigodes
Edição 17
Mauricio de Sousa
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Zeca resolve pregar uma peça no Chico, mas acaba des-
pertando um goblin mal-humorado! Mais Correio e Passa-
tempo.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Chico Bento
Editora Panini 

CHICO BENTO: Vocabulário de bicho 
Edição 22
Mauricio de Sousa

Chico Bento e o primo Zeca se perdem em uma busca e 
devem encontrar uma saída para passar o Natal em famí-
lia.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Chico Bento
Editora Panini 

CHICO BENTO: Natal em familia
Edição 32
Mauricio de Sousa

O primo Zeca não tem conseguido dormir por causa dos 
insetos da roça, mas esses pequenos não são nada com-
parados aos que ele e Chico Bento encontram em uma 
caverna misteriosa.

Tema infância, HQ, turma da mônica, Chico Bento
Editora Panini 

CHICO BENTO: Vocabulário de bicho
Edição 33
Mauricio de Sousa
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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

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

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

STAR WARS - Herdeiro do Império
Timothy Zahn 

117

A luta de Luke, Han e Leia em defesa da Nova Repúbli-
ca continua. Mais uma vez, eles enfrentarão as tropas 
imperiais dissidentes, comandadas pelo poderoso grão-
-almirante Thrawn. Quando Talon Karrde é capturado por 
forças inimigas, Mara Jade relutantemente recorre à aju-
da de Luke Skywalker, que é forçado a interromper seu 
treinamento com um curioso mestre para ampliar o domí-
nio da Força. Enquanto isso, Han Solo e Lando Calrissian 
seguem com suas investigações, afim de descobrirem um 
possível traidor da Nova República. E, cumprindo a pro-
messa feita a Khabarakh, Leia Organa viaja a Honoghr em 
busca de novos aliados contra a tirania de Thrawn.

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

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

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

STAR WARS ASCENSÃO DA FORÇA SOMBRIA
Timothy Zahn 

STAR WARS O ÚLTIMO COMANDO
Timothy Zahn 

Já que não dá para fugir da Morte, que tal conhecê-la um 
pouco melhor? A Morte ainda é um esqueleto? Ainda anda 
vestida de preto e nunca senta? Sim, exatamente como 
nas lendas antigas. E o pior é que ela continua pontual e 
não se deixa enganar por ninguém. 

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

AS LENDAS URBANAS DA MORTE
Ernani Sso
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Pollyanna agora é uma encantadora adolescente, amada 
por todos os que conviveram com ela e aprenderam o Jogo 
do Contente. Sua fama de pessoa especial ultrapassa os 
limites de Beldingsville. Quando recebe um convite para 
passar uma temporada em Boston, novas experiências 
vêm enriquecer sua vida. Ela passa a conviver com pesso-
as interessantes, faz amizades, ensina e aprende muito, e 
ajuda pessoas necessitadas que vai encontrando em seu 
caminho. É nesse livro, também, que Pollyanna descobre 
o amor e experimenta a inquietação, as dúvidas e as emo-
ções pelas quais passam as pessoas apaixonadas.

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

POLLYANNA MOÇA
Eleanor H. Porter
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Elena, a menina mais inteligente da turma, tem sua vida 
transformada quando a família do sapateiro Cerullo chega 
ao bairro e Raffaella, uma criança magra, mal comportada 
e selvagem, se torna o centro das atenções. Essa meni-
na, exerce uma atração irresistível sobre ela. As duas se 
unem, competem, brigam, fazem planos. Em um bairro 
marcado pela violência, pelos gritos e agressões dos adul-
tos e pelo o medo constante, as meninas sonham com 
um futuro melhor. Ir embora, conhecer o mundo, escrever 
livros. Os estudos parecem a melhor opção para que as 
duas não terminem como suas mães entristecidas pela po-
breza, cansadas, cheias de filhos. Porém, quando as duas 
terminam a quinta série, a família Greco decide apoiar os 
estudos de Elena, mas os Cerrulo não investem na edu-
cação de Raffaella. As duas seguem caminhos diferentes.

Maria da Graça e Quitéria são empregadas domésticas 
que nas horas vagas fazem bico de carpideiras e, vivendo 
entre as agruras da profissão e as desilusões amorosas, 
ainda conseguem ter esperança.

Tema cotidiano, romance (livros da Ferrante estão em alta)
Faixa etária jovem - adulto
Editora Biblioteca Azul

Tema romance, exploração no trabalho, social, pobreza
Faixa etária jovem - adulto
Editora Biblioteca Azul

A AMIGA GENIAL
Elena Ferrante

O APOCALIPSE DOS TRABALHADORES
Valter Hugo Mãe

“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 
espécies 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 
Ladravão, que está armando um tremendo golpe para al-
cançar o poder. ELe resolveu retomar a extinta Guilda do 
Queijo, reunindo um bando de ladrões no Palácio do Quei-
jo, abandonado há um bom tempo. “

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

A GENTE É MONSTRO!
Alan Snow 
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A Praia do Bispo é um bairro tranquilo de Luanda: o velho 
pescador cuida de sua rede, o vendedor de gasolina espe-
ra um cliente que nunca chega, avó Agnette e avó Catari-
na conversam com a vizinha e ralham com os miúdos. As 
obras de um mausoléu, porém, transformam e ameaçam o 
cotidiano: soldados soviéticos comandam os trabalhos de 
construção do monumento, e o projeto de revitalização do 
local ameaça desalojar os moradores. As crianças da Praia 
do Bispo assistem a tudo com seus olhos inocentes mas 
agudos, e divertem-se com as brincadeiras de rua e com 
a presença extravagante dos estrangeiros. Elas começam 
a desconfiar que os “lagostas azuis”, como chamam os 
soviéticos, podem estar tramando algo confidencial.

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

AVÓ DEZANOVE E O SEGREDO DO SOVIÉTICO
Ondjaki
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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: 
“Meu pai prevê as coisas, minha mãe revê as coisas, meu 
irmão entrevê as coisas, meu tio vê o outro lado de todas 
as coisas e minha irmã Alice vê o que existe por debaixo 
das coisas”. Nessa história em que o arquiteto Norton Jus-
ter usa jogos de palavra para mudar as idéias de lugar, 
Milo, o garoto entediado, não tem como não ver as coisas 
de outra maneira.

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

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

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

TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS COISAS
Norton Juster 

A CAÇADORA DE DRAGÕES
Kristen Ciccarelli

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

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

A QUASE HONROSA LIGA DE PIRATAS VOL. 1
Caroline Carlson
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Há muitos anos, quando objetos mágicos eram tão comuns 
quanto panelas nos lares de Augusta, a magia era contro-
lada por uma feiticeira muito poderosa: a Encantadora das 
Terras do Norte. Certo dia, cansada de sofrer ataques de 
cidadãos que queriam usar os poderes de maneira ilícita, 
ela resolveu se vingar: recolheu a maioria dos itens mági-
cos do reino e desapareceu, deixando os cidadãos sem 
notícias de seu paradeiro nem desse magnífico tesouro. 
Anos depois, quando Hilary Westfield decidiu que queria 
ser pirata, nem imaginava que estava prestes a participar 
da caça ao maior tesouro de todos.

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

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

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

A QUASE HONROSA LIGA DE PIRATAS VOL. 2
Caroline Carlson
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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. O que ela não desconfia é que muitas 
outras forças influenciam seu destino e que sua aventura 
a levará às terras congeladas do Norte, onde feiticeiras e 
ursos de armadura se preparam para uma guerra.

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

A QUASE HONROSA LIGA DE PIRATAS VOL. 3
Caroline Carlson

A BÚSSOLA DE OURO
Philip Pullman

No terceiro volume da série A Queda dos Reinos, todos 
acreditam estar perto de encontrar a Tétrade. Mas o des-
tino é instável quando a magia está em jogo…  Depois 
de conquistar Mítica inteira, o rei Gaius ainda não está 
satisfeito: sua nova missão é encontrar a Tétrade, quatro 
cristais mágicos perdidos, capazes de conferir poderes in-
descritíveis a quem os reunir. Para isso, ele conta com os 
conselhos de Melenia, uma imortal que o visita em seus 
sonhos e que o instruiu a criar uma estrada ligando todos 
os reinos. 

Tema mágia, fantasia, aventura, romance
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Cia das Letras

A ASCENSÃO DAS TREVAS
Morgan Rhodes
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Um motorista parado no sinal se descobre subitamente 
cego. É o primeiro caso de uma “treva branca” que logo se 
espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarente-
na, os cegos se perceberão reduzidos à essência huma-
na, numa verdadeira viagem às trevas.O Ensaio sobre a 
cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar “a 
responsabilidade de ter olhos quando os outros os perde-
ram”. José Saramago nos dá, aqui, uma imagem aterrado-
ra e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo 
milênio, impondo-se à companhia dos maiores visionários 
modernos, como Franz Kafka e Elias Canetti.Cada leitor 
viverá uma experiência imaginativa única. 

Tema adaptado para filme/série
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA
José Saramago
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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. O pavor de Eugene às tradições primitivas do povo 
nigeriano é tamanho que ele chega a rejeitar o pai, conta-
dor de histórias encantador, e a irmã, professora universi-
tária esclarecida, temendo o inferno. Mas, apesar de sua 
clara violência e opressão, Eugene é benfeitor dos pobres 
e, estranhamente, apoia o jornal mais progressista do país. 

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

Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Cia das Letras Tema animais , floresta

Faixa etária a partir de 03 anos
Editora Ciranda

HIBISCO ROXO
Chimamanda Adichie

TARZAN, O REI DA SELVA
Fiona Watt

Este livro apresenta o conceito de democracia a partir de 
imagens próximas do cotidiano das crianças, tomando 
como exemplos a hora do recreio e o jogo: atividades em 
que todos que participam têm de tomar decisões e assi-
milar suas regras. O texto se propõe a ser uma primeira 
abordagem à cidadania e a questões sociais, elucidando 
o que são as eleições, o papel dos partidos políticos e a 
importância do voto, dos direitos humanos e da informa-
ção para a manutenção das liberdades, tornando mais 
convidativos temas que de início podem intimidar crianças 
e adultos.

Tema conceito de democracia com imagens próximas do cotidiano
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Boitata

A DEMOCRACIA PODE SER ASSIM
Vários
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O vovô Carlos é um barato! Sempre que vão visitá-lo, seus 
netos pedem que ele conte uma história. Só que dessa vez 
ele vai contar uma história diferente. Nada de princesas 
ou dragões! A história de hoje aconteceu de verdade, não 
faz tanto tempo assim e continua se repetindo em muitos 
lugares do mundo... A história da luta dos trabalhadores. 
Em celebração ao bicentenário de Karl Marx em 2018, a 
Boitempo lança O capital para crianças, com o intuito de 
apresentar as ideias do filósofo alemão aos pequenos. O 
livro explica de forma acessível e divertida a obra mais 
importante do filósofo alemão e suas contribuições para a 
história, para a política e para a sociedade.

Tema de forma acessível e divertida a importante obra do filósofo alemão
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Boitata

O CAPITAL PARA CRIANÇAS
Liliana Fortuny
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Por que uns têm mais do que outros? Por que uns man-
dam mais do que outros? Por que uns vão para a universi-
dade e outros param de estudar para trabalhar? O que são 
classes sociais? promove uma reflexão lúdica sobre o que 
torna as pessoas desiguais. A ideia é estimular o interes-
se dos pequenos leitores pelo assunto para que possam 
refletir e tirar suas próprias conclusões sobre os tópicos 
abordados.

Sophia tem apenas uma semana em Tóquio antes de vol-
tar a morar nos EUA. Sete dias para dizer adeus à cidade 
que a acolheu e que lhe deu seus únicos amigos. Entre 
caraoquês, comidas exóticas e cabelos coloridos, Sophia 
inicia a contagem regressiva do tempo que ainda resta 
para resolver todas as questões emocionais que a man-
tém ligada a essa cidade viva, elétrica e tão apaixonante.

Tema complexidade das dinâmicas sociais e do mundo do trabalho
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Boitata

Tema juvenil, troca de cultura, adaptação em novos lugares
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Global ALT

O QUE SÃO CLASSES SOCIAIS
Vários

ADEUS, TÓQUIO
Cecilia Vinesse

O Pancho deu o aviso. Desde cedinho ele olhava para o 
céu e latia de maneira estranha - um presságio, algo de 
ruim aconteceria em breve. Trata-se de mais uma missão 
para Gordo e seus amigos, que, desta vez, precisarão 
desvendar um mistério do além.  Dessa vez, Gordo se 
muda para um casarão na Alameda Santos, e descobre 
que Marta, uma jovem que morava ali, morreu misterio-
samente. Agora, o fantasma da garota está preso em seu 
quarto, e a turma do gordo se engaja para descobrir a ver-
dadeira história por trás desse assassinato. 

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

O FANTASMA DA ALAMEDA SANTOS: Uma aventura 
da turma do gordo 
João Carlos Marinho
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Entramos em uma época marcada pelo conflito. Políticos 
pedem mais fronteiras, não inclusão. A desigualdade eco-
nômica impede a harmonia. Religião gera violência. Mes-
mo assim, a necessidade de união nunca foi mais urgente, 
já que as crises que a humanidade enfrenta são cada vez 
mais globais. Como seguir em frente?

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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Aos 26 anos, Louisa Clark não tem muitas ambições. Ela 
mora com os pais, a irmã mãe solteira, o sobrinho peque-
no e um avô que precisa de cuidados constantes desde 
que sofreu um derrame. Trabalha como garçonete num 
café, e namora Patrick, um triatleta que não parece inte-
ressado nela. Não que ela se importe.Quando o café fecha 
as portas, Lou é obrigada a procurar outro emprego. Sem 
muitas qualificações, consegue trabalho como cuidadora 
de um tetraplégico. Will Traynor, de 35 anos, é inteligente, 
rico e mal-humorado. Preso a uma cadeira de rodas de-
pois de um acidente de moto, o antes ativo e esportivo Will 
desconta toda a sua amargura em quem estiver por perto. 
Tudo parece pequeno e sem graça para ele. O que Will 
não sabe é que Lou está prestes a trazer cor a sua vida.

Lou ainda não superou a perda de Will. Morando em um 
flat em Londres, ela trabalha como garçonete em um pub 
no aeroporto. Certo dia, após beber muito, Lou cai do ter-
raço. O terrível acidente a obriga voltar para a casa de sua 
família, mas também a permite conhecer Sam Fielding, 
um paramédico cujo trabalho é lidar com a vida e a morte, 
a única pessoa que parece capaz de compreendê-la. Ao 
se recuperar, Lou sabe que precisa dar uma guinada na 
própria história e acaba entrando para um grupo de terapia 
de luto.

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ
Jojo Moyes

DEPOIS DE VOCÊ
Jojo Moyes

A casa onde Elio passa os verões é um verdadeiro pa-
raíso na costa italiana, parada certa de amigos, vizinhos, 
artistas e intelectuais de todos os lugares. Filho de um 
importante professor universitário, o jovem está bastante 
acostumado à rotina de, a cada verão, hospedar por seis 
semanas na villa da família um novo escritor que, em troca 
da boa acolhida, ajuda seu pai com correspondências e 
papeladas. Uma cobiçada residência literária que já atraiu 
muitos nomes, mas nenhum deles como Oliver. Elio ime-
diatamente, e sem perceber, se encanta pelo americano 
de vinte e quatro anos, espontâneo e atraente, que apro-
veita a temporada para trabalhar em seu manuscrito sobre 
Heráclito e, sobretudo, desfrutar do verão mediterrâneo. 

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

ME CHAME PELO SEU NOME
Andre Aciman
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Em Para todos os garotos que já amei, Lara Jean não 
fazia ideia de como sair dessa enrascada, muito menos 
sabia que o namoro de mentirinha com Peter Kavinsky, 
inventado apenas para fugir do total constrangimento, se 
transformaria em algo mais. 

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

P.S. AINDA AMO VOCÊ
Jenny Han 
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Lara Jean sempre teve uma vida amorosa muito movi-
mentada, pelo menos na cabeça dela. Para cada garoto 
por quem se apaixonou e desapaixonou platonicamente, 
ela escreveu uma bela carta de despedida. Cartas muito 
dela, muito pessoais, que de repente e sem explicação 
foram parar nas mãos dos destinatários.Em Para todos os 
garotos que já amei, Lara Jean não fazia ideia de como 
sair dessa enrascada, muito menos sabia que o namoro 
de mentirinha com Peter Kavinsky, inventado apenas para 
fugir do total constrangimento, se transformaria em algo 
mais.

Miles Halter estava em busca de um Grande Talvez. Alas-
ca Young queria descobrir como sair do labirinto. Suas vi-
das colidiram na Escola Culver Creek, e nada nunca mais 
foi o mesmo.

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

Tema romance
Faixa etária jovem - adulto
Editora Intrinseca

PARA TODOS OS GAROTOS QUE AMEI
Jenny Han

QUEM É VOCÊ, ALASCA?
John Green

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.

Tema ficção, natureza, tecnologia
Faixa etária juvenil
Editora Intrinseca

ROBÔ SELVAGEM
Peter Brown
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A história acompanha a jornada de Aza Holmes, uma me-
nina de 16 anos que sai em busca de um bilionário mis-
teriosamente desaparecido – quem encontrá-lo receberá 
uma polpuda recompensa em dinheiro – enquanto lida 
com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Repleto 
de referências da vida do autor – entre elas, a tão mar-
cada paixão pela cultura pop e o TOC, transtorno mental 
que o afeta desde a infância –, Tartarugas até lá embaixo 
tem tudo o que fez de John Green um dos mais queridos 
autores contemporâneos.

Tema romance
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Intrinseca

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

Jeremiah Salinger ganha a vida fazendo documentários, 
até que se muda com a família para uma região remo-
ta da Itália. Lá, após um acidente com o helicóptero em 
que está fazendo uma filmagem, passa a ser atormentado 
pela ideia de que existe nas montanhas ao redor uma for-
ça que não consegue entender e a que chama de A Besta. 
Anos depois, em um passeio com a filha no Bletterbach, 
Jeremiah escuta uma conversa que lhe dá um novo foco 
na vida. Em 1985, três jovens foram mortos ali, e seus 
corpos, desmembrados por um assassino que nunca foi 
descoberto. Para solucionar o mistério, que marcou uma 
cidade inteira por décadas, Jeremiah mergulha em um 
quebra-cabeça macabro e fascinante.

Tema romance
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Intrinseca

Tema suspense, mistério
Faixa etária a partir de 18 anos
Editora Intrinseca

A CULPA É DAS ESTRELAS
John Green

A ESSÊNCIA DO MAL
Luca D’Andrea

A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narra-
dora mórbida. Ao perceber que a pequena ladra de livros 
lhe escapa, a Morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas 
pegadas de 1939 a 1943. A mãe comunista, perseguida 
pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre 
de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los 
por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por 
um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro 
que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. Assombra-
da por pesadelos, ela compensa o medo das noites com 
a conivência do pai adotivo, que lhe dá lições de leitura. 
Em tempos de livros incendiados, ela os furta, ou os lê na 
biblioteca do prefeito da cidade.

Tema holocausto
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Intrinseca

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

Tema drama, aceitação
Faixa etária a partir de 16 anos
Editora Intrinseca

COM AMOR, SIMON
Albertalli Becky
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Molly já viveu muitas paixões, mas só dentro de sua cabe-
ça. E foi assim que, aos dezessete anos, a menina acumu-
lou vinte e seis crushes. Embora sua irmã gêmea, Cassie, 
viva dizendo que ela precisa ser mais corajosa, Molly não 
consegue suportar a possibilidade de levar um fora. En-
tão age com muito cuidado. Como ela diz, garotas gordas 
sempre têm que ser cautelosas.Tudo muda quando Cas-
sie começa a namorar Mina, e Molly pela primeira vez tem 
que lidar com uma solidão implacável e sentimentos muito 
conflitantes. 

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais 
espécies? O que nos torna capazes das mais belas obras 
de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das 
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de 
forma brilhante estas e muitas outras questões da nossa 
evolução.

Tema juvenil, romance
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora Intrinseca

Tema História Mundial
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora L&PM

OS 27 CRUSHES DE MOLLY
Becky Albertalli

SAPIENS - Uma breve história da humanidade 
Yuval Noah Harari e Janaína Marcoantonio

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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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.

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

O BILHETE PREMIADO
Paulo Galvão
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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. – sem esquecer, 
logicamente, o brinquedo que as crianças levam sempre 
consigo: a imaginação. 

Tema propostas educadores, brincadeiras
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

BRINCADEIRA EM TODO O CANTO
Daniela Girotto

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

Neste livro o escritor Yaguarê Yamã recria mitos e lendas 
do povo indígena Maraguá, conhecido na região do Baixo-
-Amazonas como “o povo das histórias de assombração”. 
As três primeiras histórias são mitos sobre animais fan-
tásticos que protegem as florestas e as três seguintes são 
lendas que enredam a rotina da tribo em acontecimentos 
mágicos, todas elas narradas em pequenos textos cheios 
de ritmo e suspense. 

Tema infantojuvenil, literatura portuguesa
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora Peiropolis

Tema mitos e lendas do povo indígena Maraguá
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

COM O TEMPO
Isabel Minhós Martins

CONTOS DA FLORESTA
Yaguarê Yamã 
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O lobisomem da Paulista e outras aventuras para o ano in-
teiro é uma reunião de doze contos de José Arrabal, cada 
um deles relacionado a um mês do calendário anual. São 
enredos que encantam e divertem ao romper a distância 
entre os mitos do folclore brasileiro e o dia a dia de todos 
nós. Se janeiro chega trazendo o novo, é com algo inusi-
tado que o livro começa: “O lobisomem da Paulista” sur-
preende ao situar esse ser mitológico no olho do furacão 
da grande cidade. O ano prossegue com contos que no 
s relembram a cultura do São Francisco, efemérides bra-
sileiras, personagens do folclore, o amor, a aventura e o 
mistério, e se encerra em dezembro, com o conto-poema 
“O menino”.

As mais fantásticas feras do futebol brasileiro entram em 
campo em uma partida nada convencional. De um lado, a 
seleção brasileira com Mapinguari no gol, Mula sem Cabe-
ça na lateral direita, Curupira na lateral esquerda, Cabra-
-Cabriola e Capelobo na zaga, Lobisomem (naturalizado 
brasileiro), Negrinho do Pastoreio, Boitatá e Saci-Pererê 
no meio de campo e Cabeça de Cuia e Romãozinho na 
frente. Do outro lado, um combinado do resto do mundo 
com craques sobrenaturais – Múmia, Gárgula, Frankens-
tein, Ieti, Ciclope, Vampiro, Zumbi, Pé Grande e outros. 

Tema folclore, infantojuvenil, literatura
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

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

FOLCLORE DE CHUTEIRAS
Alexandre de Castro Gomes 

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

O protagonista deste relato permeado de metáforas foi 
inspirado na vida dos avós do autor que, sim, esconderam 
um pintor judeu eslovaco que fugia do nazismo, embaixo 
da pia de sua casa. Ao acompanhar a trajetória de Jozef 
Sors, Afonso Cruz constrói habilmente um novo romance 
de formação, investindo com fé e sensibilidade no poder 
transformador da literatura e possibilitando outros olhares 
sobre as relações entre o coletivo e o individual em meio 
ao ambiente de conflito e perseguição que marcou o sécu-
lo XX, com suas duas guerras mundiais.

Sehaypóri - O livro sagrado do povo Saterê-Mawé é, como 
diz o autor, uma homenagem aos pajés de sua nação, que 
buscam no espírito natural a resposta para as dúvidas da 
alma. Como seus antepassados, Yaguarê narra as memó-
rias de sua gente para preserva r sua tradição de uma 
geração para outra. As lendas e fábulas de animais aqui 
reunidas ensinam a origem das coisas, apresentando ao 
leitor a cultura e o imaginário deste grupo.

Tema infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

Tema infantojuvenil, literatura indígena
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

O PINTOR DEBAIXO DO LAVA-LOIÇAS
Afonso Cruz

SEHAYPÓRI: O livro sagrado do povo saterê-mawé
Yaguarê Yamã
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Como os contos reunidos em As mil e uma noites, as 
aventuras do marinheiro de Bagdá que viaja pelos mares 
da África e da Ásia chegaram ao Ocidente pelas mãos do 
francês Antoine Galland, que as traduziu no final do sé-
culo XVII. Simbad passa por inúmeras aventuras fantás-
ticas, que incluem encontros com povos estranhos, seres 
monstruosos e fenômenos sobrenaturais. Alaíde reconta 
as sete viagens de Simbad, em narrativa entrelaçada por 
belas ilustrações de Angelo Abu.

A vida é um game e Fernando Fontes tem um plano para 
passar para a próxima fase. E um parceiro de jogo de ou-
tra dimensão.

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

Tema infanto-juvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

SIMBAD, O MARUJO
Alaíde Lisboa

VIDA GAME
Adriana Calabró

Se você não existisse, que falta faria? Para responder à 
essa pergunta, o filósofo e escritor Mario Sergio Cortella 
discute o que é importante nessa vida. Não é ser famoso 
e nem acumular coisas e propriedades, em uma obsessão 
consumista. Importante é ser importante para alguém, ou 
seja, fazer falta para alguém. Como? Neste livro, Cortella 
aponta alguns caminhos e nos faz pensar sobre as razões 
da existência.

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

Tema filosofia
Faixa etária a partir de 17 anos
Editora Planeta

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

VIVER EM PAZ PARA MORRER EM PAZ
Mario Sergio Cortella

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi
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Malu, ela mesma, a Maria de Lourdes, moradora da Ti-
juca, filha da Ângela Cristina, está de volta para contar 
suas descobertas amorosas desde a infância até o fim da 
adolescência. E a menina está afiada. Os “ficantes”, os 
rolos passageiros, o namorado grudento, o ciumento, os 
doidos que aparecem pelo caminho, os fofos, os pais dos 
namorados, os seus pais e os namorados... ela sempre 
tem uma boa história para contar. Sorte das leitoras, que 
certamente vão se identificar com as muitas alegrias e fu-
radas em que a Malu já se meteu e rir junto com ela.

Coletânea de crônicas bem-humoradas sobre a relação 
mãe e filha, o livro acompanha o dia a dia de Maria de 
Lourdes (ou Malu, como ela prefere), desde a barriga da 
mãe, Ângela Cristina, até os primeiros anos da vida adulta. 
A novidade desta edição ampliada são as aventuras da 
protagonista dos 21 aos 23 anos, um acréscimo que pro-
mete ainda mais emoções e risadas para os antigos fãs e 
para os leitores que estão descobrindo o livro agora.

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

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

FALA SÉRIO AMOR
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO MÃE
Thalita Rebouças

Com humor e leveza, a jovem relembra histórias que en-
volvem apelidos bizarros, namorados chatinhos de amigas 
não chatinhas, brigas idiotas, ciúme e sinceridade exces-
siva, entre outros assuntos que fazem parte de qualquer 
amizade. Por isso, não tenha dúvida, você vai se identi-
ficar e também se divertir tanto quanto nos demais livros 
protagonizados por Malu.

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

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

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

FALA SÉRIO AMIGA
Thalita Rebouças

FALA SÉRIO PROFESSOR
Thalita Rebouças
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Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-roupa 
dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acre-
ditaram que ela sobreviveria. Mas a recuperação milagro-
sa de Malala a levou em uma viagem extraordinária de 
um vale remoto no norte do Paquistão para as salas das 
Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela se 
tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candi-
data mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da 
Paz. Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo 
terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina 
e dos obstáculos à valorização da mulher em uma socie-
dade que valoriza filhos homens.   

Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocaus-
to e a Solução Final contra os judeus. Também não faz 
idéia que seu país está em guerra com boa parte da Eu-
ropa, 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 região desolada, onde ele não tem 
ninguém para brincar nem nada para fazer. Da janela do 
quarto, Bruno pode ver uma cerca, e para além dela cen-
tenas de pessoas de pijama, que sempre o deixam com 
frio na barriga.

Tema biografia
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora Seguinte

Tema amizade em tempos de guerra, 2ª Guerra Mundial
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora Seguinte

EU SOU MALALA
Malala Yousafzai

 A RAINHA VERMELHA
John Boyne

A conta-gotas, pacientemente, com persistência — foi des-
se modo que Olívia conheceu sua mãe. Ela tinha nove me-
ses quando Laura fugiu de casa, deixando-a com o pai e a 
avó. Na família não se falava da figura materna, não havia 
uma fotografia, nenhum registro do passado, nada. Para 
desvendar esse segredo, Olívia teve de se virar, recolhen-
do vestígios nos lugares mais improváveis: nos cochichos 
da avó, na ruga do pai, no espelho do quarto, na antiga 
cadeira de balanço, na samambaia da varanda... Trata-se 
de uma narrativa tocante sobre o trauma do abandono e 
as tentativas de resgate da própria história, em meio aos 
temores, fantasias, dúvidas e conquistas típicos da ado-
lescência.

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... Em 1990, Joseph Jervis 
chega a Londres, fugindo do colégio interno. O garoto vem 
atrás de um tio desconhecido e acaba encontrando um 
homem excêntrico. À primeira vista desconexas, as duas 
narrativas discutem as complexas relações entre ficção e 
realidade, assim como sublinham a necessidade que to-
dos temos de pertencer a uma história.

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

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

A CONTA GOTAS
Ana Carolina Carvalho

OS MARVELS
Brian Selznick
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Um rei africano e seus compatriotas, escravizados e trazi-
dos ao Brasil para trabalhar em uma mina de ouro, unem-
-se para comprar sua liberdade. Para isso, valem-se da 
astúcia: recolhem secretamente em seus cabelos o pó de 
ouro que garimpam e assim vão juntando riqueza. Aos 
poucos, conseguem a alforria. 

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 me nino. Em cada lugar ficou 
conhecido por um nome. As histórias apresentadas neste 
livro são apenas uma amostra do maravilhoso acervo de 
relatos que evocam seus atributos, suas peripécias e re-
velam a importância desse grande enredador que é Awani.

Tema tradição afro-brasileira
Faixa etária a partir de 11 anos
Editora SM

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

A HISTÓRIA DE CHICO REI
 Béatrice Tanaka

AWANI
Carolina Cunha

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?

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

O MISTÉRIO DO GOLEIRO FANTASMA
Roberto Santiago

Dividido em seis partes, esse livro reúne breves narrativas 
de Nasrudin, desde a infância até a morte. Não se sabe ao 
certo se esse sábio realmente existiu: há rumores de que 
teria vivido no século XIII. No entanto, suas histórias – di-
vertidas, irreverentes e filosóficas – circularam por diver-
sos países do Oriente Médio e da Ásia, como Egito, Síria, 
Irã e Paquistão, incorporando-se às tradições de povos 
árabes e persas, entre outros.

Tema humor jocoso, astúcia, desafios e enigmas, cultura oriental
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

O TURBANTE DA SABEDORIA E OUTRAS HISTORIAS 
DE NASRUDIN
Illan Brenman
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Rainha universal, senhora mãe do mundo, deusa das 
águas, tanto doces como salgadas, Yemanjá é um orixá 
muito conhecido e respeitado. Na África, é a deusa dos 
antigos Egbá, povo nigeriano de língua yorubá, represen-
tada por uma mulher grávida. No Brasil e em Cuba, é uma 
sereia, a quem se fazem oferendas, especialmente nas 
comunidades que vivem à beira-mar. Em 2 de fevereiro, 
realiza-se a festa em sua homenagem, atraindo multidões 
às praias brasileiras.

Tema África, cultura afro-brasileira, cultura yorubá
Faixa etária a partir de 12 anos
Editora SM

YEMANJA
Carolina Cunha

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. Esse tri-
buto pretende evidenciar tanto a permanência do “legado 
Grimm”, que entrou definitivamente para o cânone da lite-
ratura infantojuvenil, como a sua plasticidade, seu poder 
de gerar novas leituras no contexto contemporâneo, Fil-
tradas pela sensibilidade e pelo estilo de cada convidado.

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

GRIMM: releituras 
Diversos

Separações e perdas sempre fazem pensar que tudo pas-
sou rápido demais, que a convivência deveria ter sido mais 
intensa — sobretudo nas relações que envolvem grandes 
doses de afeto. Mas o afeto também é capaz de tornar 
alguns momentos simples tão especiais que poderiam du-
rar indefinidamente. Delicadas e profundas, as dezesseis 
narrativas desta coletânea propõem uma reflexão sobre o 
caráter fugaz da vida e o desejo humano de permanência.

Tema caráter fugaz da vida e o desejo humano de permanência.
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora SM

TEMPO JUSTO
João Anzanello Carrascoza

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

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

A FERA EM MIM, A HISTÓRIA DO PRÍNCIPE DA BELA
Serena Valentino
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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. Mas, 
quando a avó de Alice – reclusa autora de um cultuado li-
vro de contos de fadas sombrios – morre sozinha na man-
são Hazel Wood, a jovem descobrirá o tamanho de sua 
má sorte. Para piorar, sua mãe é sequestrada e o rapto 
foi feito por alguém que diz ter saído de Recôndito, o cruel 
e fantástico mundo onde as histórias de sua falecida avó 
são ambientadas.

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

A ORIGEM DO AZAR
Melissa Albert
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Aru Shah é uma garota cheia de imaginação e, para se 
sentir aceita na escola, sempre aumenta a verdade. Ter 
um elefante de estimação, ser da realeza, fazer viagens 
imaginárias a Paris, ter um chofer… Bem, as mentiras que 
conta não são poucas, mas Aru tem lá suas razões.

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

Tema  mitologia hindu, literatura juvenil, suspense
Faixa etária a partir de 13 anos
Editora V&R 

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

ARU SHAH E O FIM DOS TEMPOS
Roshani Chokshi

OS ARTEIROS MÁGICOS
Neil Patrick Harris

Era uma vez uma adorável e indefesa donzela que dorme 
profundamente anos a fio – vítima de uma maldição – an-
tes de ser resgatada pelo belo e corajoso príncipe encan-
tado. Mas essa é apenas a metade da história. E quanto 
à Fada das Trevas, Malévola? O que a levou de fato a 
sucumbir à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de 
alguém? Por que ela amaldiçoa a princesa inocente?

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

MALÉVOLA, A RAINHA DO MAL
Serena Valentino
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A silhueta aparecia na luz que vinha do corredor. Instala-
dos na ala infantil de um hospital, Megan e Jack vivem um 
difícil momento de suas vidas e aprendem a compartilhar 
seus dias e suas dores. Megan vai precisar do extraordi-
nário otimismo do garoto para enfrentar o que vêm pela 
frente e Jack com a presença da garota, sente seus dias 
mais doces. Porém, toda canção de amor tem um fim.

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. E, na real, ela não está nem um pouco pre-
ocupada em se encaixar num padrão. Determinada a ser 
uma grande ilustradora, ela sabe muito bem o que fará nas 
férias de verão antes de concluir o Ensino Médio: seguir os 
passos de grandes mestres como Leonardo da Vinci, ou 
seja, desenhar cadáveres de verdade.

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

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

UMA CANÇÃO PARA JACK
Celia Bryce

A ANATOMIA DE UM BOM CORAÇÃO
Jenn Bennet
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Quando Madeleine e Elliot começam a trocar cartas de um 
mundo para o outro (através de uma fenda que não era 
aberta há séculos) tudo o que acontece na vida de ambos 
começa a interagir. Pode apenas uma fenda branca conter 
todo um reino? Pode um estranho de outro mundo ajudar 
a resolver os problemas (e descobrir os mistérios) de seu 
próprio mundo? Será que Madeleine e Elliot conseguirão 
juntar as peças que faltam antes que seja tarde demais?

Há algum tempo, Elliot se corresponde com uma garota 
do Mundo: Madeleine Tully. Eles trocam cartas através de 
uma fenda. E, com o passar do tempo, a conexão entre os 
dois fica cada vez mais intensa. Eles precisam encontrar 
um modo de atravessar a fenda. Mais do que levar a fa-
mília de Ko de volta para Cello, eles querem se encontrar. 
Madeleine cansou-se de uma vida feita de silêncios, da 
escuridão que eles provocam. Elliot precisa aliviar-se um 
pouco de toda carga que carrega. Eles precisam um do 
outro. Completam-se como Cello e o Mundo, como Física 
e Magia. No sentimento que os une está a essência de 
tudo.

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

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

A FENDA BRANCA - As cores de Madeleine #1
Jaclyn Moriarty

AS FENDAS DO REINO - As cores de Madeleine #2
Jaclyn Moriarty
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Uma garota acorda nos trilhos do metrô de Los Angeles 
sem lembrar quem é. Há uma mochila a seus pés conten-
do uma troca de roupas, mil dólares em espécie, um nú-
mero de telefone e a instrução “Não ligue para a polícia”. 
Perguntas rodopiam em sua cabeça: Quem é ela? Como 
chegou ali? O que ela fez? O que significa a tatuagem de 
um pássaro e o código FNV02198 em seu pulso?

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

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

BLACKBIRD, BOX
Anna Carey

ABAFA! FOFOCAS BLOGÁSTICAS 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?

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 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
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Cem histórias que provam a força de um coração confian-
te: o poder de mudar o mundo. de ninar para garotas re-
beldes é um livro com 100 histórias sobre a vida de 100 
mulheres extraordinárias do passado e do presente, ilus-
tradas por 60 artistas mulheres do mundo inteiro.

Histórias de ninar para garotas rebeldes 2 celebra mais 
100 mulheres extraordinárias, da jogadora Marta à cantara 
Beyoncé, da revolucionária Anita Garibaldi à escritora J. 
K. Rowling. Rainhas e ativistas, bailarinas e advogadas, 
piratas e cientistas, astronautas e inventoras – experiên-
cias de vida incríveis que vão inspirar a construção de um 
mundo melhor.Tema histórias inspiradoras de mulheres, empoderamento, gênero, sonhos

Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R Tema histórias inspiradoras de mulheres, empoderamento, gênero, sonhos

Faixa etária de 06 a 17 anos
Editora V&R 

HISTÓRIAS DE NINAR PARA GAROTAS REBELDES
Elena Favilli, Francesca Cavallo

HISTÓRIAS DE NINAR PARA GAROTAS REBELDES 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo
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O que pode ser mais DOCE do que a 
literatura infantil e a Poesia? Aqui você 

encontra  autores nacionais e o melhor da 
literatura infantil contemporânea. 



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

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

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

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

Hoje em dia, é sabido que incontáveis mulheres, incluindo meninas muito novas, 
sofrem tentando se encaixar em padrões inalcançáveis de beleza, de problemas que 
podem incluir desde questões de insegurança e baixa autoestima até distúrbios mais 
sérios, como anorexia, depressão e mesmo tentativas de mutilação ou suicídio. Para 
as garotas negras, o peso pode ser ainda maior pela falta de representatividade na 
mídia e na cultura popular e pelo excesso de referências eurocêntricas, de pele clara 
e cabelos lisos. 

Nesse sentido, “Meu crespo é de rainha” é um livro que enaltece a beleza dos fenó-
tipos negros, exaltando penteados e texturas afro, serve de referência à garota que 
se vê ali representada e admirada. 

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

MEU CRESPO É DE RAINHA
Bell Hooks

160

Os Azuizinhos e os Laranjinhos são dois povos muito parecidos, 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 cons-
truir um muro entre suas terras, assim poderiam ficar separados de vez de quem 
não pensava igual a eles. E Se algum inimigo se aproximasse… A guerra poderia 
começar a qualquer momento!

Nessa história em versos inspirada na Guerra Fria, Dr. SEuss provoca reflexões so-
bre o convívio em sociedade e a aceitação do diferente. COm um final aberto, cabe 
ao leitor decidir como essa disputa vai acabar

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

A GUERRA DO PÃO COM MANTEIGA
Dr. Seuss

161
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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

Ao caminhar pela floresta, nossa protagonista descobre 
uma casa onde todos os seus sonhos se realizam. Ela 
encontra uma parede repleta de bilhetinhos com pistas 
de como se transformar, por exemplo, em uma capitã de 
navio, em uma caçadora, ou até mesmo uma professora. 
Este livro trata do conceito de espaço e de indicação de 
posições.Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis Tema infantil

Faixa etária livre
Editora Callis

A BOCA
Vários

A CASA ONDE OS SONHOS SE REALIZAM
Vários

163

Preparem-se para uma história inusitada - um velhinho 
distraído acordou cedo e foi ao banheiro, quando... sua 
dentadura, que estava no copo, caiu dentro da privada! 
Acompanhamos o ‘passeio’ da dentadura por ambientes 
diferentes, habitados pelos seres mais engraçados. En-
quanto isso, o seu Mokó convoca toda uma legião para 
resgatar a dentadura perdida. O texto, composto por rimas 
divertidas, é coroado por ilustrações cheias de persona-
lidade em um combo que promete arrancar risadas dos 
pequenos.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

A DENTADURA DO SEU MOKÓ
Vários

AMIGO SECRETO
Vários
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Johann Sebastian Bach nasceu na Alemanha em 31 de 
março 1685, no seio de uma família de músicos. Após a 
morte de seus pais, foi viver e estudar com o irmão, Chris-
tophe, dezesseis anos mais velho que ele, então organista 
de Ohrdruf, cidade onde viviam. Ao lado do irmão, Bach 
aprendeu a tocar e a compor. Em 1703, Bach conseguiu 
o posto de organista em Arnstadt, graças ao seu talento 
precoce. Esta obra apresenta uma parte encantadora da 
infância de Bach, conhecido como o pai da música e um 
dos mais importantes compositores da história da música 
ocidental.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

BACH
Vários

BALEIA KEELUT
Vários
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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.

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

Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

BEETHOVEN
Vários

BRINQUEDOS CANTADOS - Volume 2
Vários
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O livro ‘Brinquedos Cantados’ resgata uma série de canti-
gas de roda. Ele traz partituras e letras de cantigas e expli-
ca passo a passo a coreografia de cada uma delas.

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

Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

BRINQUEDOS CANTADOS - Volume 1 
Vários

CECÍLIA MEIRELES
Vários
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Neste livro, Eric Carle convida seus pequenos leitores a 
imitarem os movimentos do pinguim, da girafa, do maca-
co, do gato, do camelo e de muitos outros animais. Em 
forma de brincadeira, a criança vai ganhando noção do 
próprio corpo e do que ele é capaz de fazer.

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.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Da CABEÇA AOS PÉS
Vários

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

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

FUGINDO DAS GARRAS DO GATO
Vários

GABRIEL, O SUPER HERÓI
Vários
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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.

João e Maria 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 Rosinha 
decide encarar o desafio de recontar a história desses dois 
irmãos usando apenas imagens. O resultado é um livro 
encantador e repleto de ilustrações belas e impactantes. O 
livro conta com uma adaptação do texto original, mas este 
aparece só no final. Trata-se de um convite para que pais 
e filhos contem essa aventura usando as suas próprias 
palavras, ajudando essa história a permanecer imortal.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

GATO GUILE E OS MONSTROS
Vários

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

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

LEONARDO DA VINCI
Vários

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

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

MONTEIRO LOBATO
Vários

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

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

NUMA TARDE QUENTE DE VERÃO 
Vários

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

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 CONTO DAS DUAS TORRES
Vários

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

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

OS SETE CABRITINHOS
Vários

OS TRÊS PORQUINHOS
Vários
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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.

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!

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

PORTINARI
Vários

QUER LER UM LIVRO COMIGO?
Vários
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Em ‘Quer ser meu amigo?’, Eric Carle mostra a aventura 
de um ratinho que procura um amigo para brincar. Este 
livro foi criado com o objetivo de dar o primeiro passo em 
direção à alfabetização. Nas suas páginas há encanto 
e humor - mas também uma grande oportunidade para 
aprender. Especialmente preparado para crianças em fase 
de pré-alfabetização, ele dá noções básicas para desen-
volver uma leitura fluente.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

QUER SER MEU AMIGO?
Vários

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

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
Vários

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

Este livro é o resultado de uma espécie de jogo: duas ami-
gas ilustradoras escolheram duas cores - preto e vermelho 
- para criar ilustrações juntas. UMa começava o desenho 
e depois o passava à outra para que ela o terminasse. 
MAnchas viraram bichos, linhas formaram pessoas, um 
simples círculo se transformou em um monstro. O Último 
desafio foi criar o texto para cada uma dessas ilustrações, 
que, agrupadas, dão uma aula de imaginação às crianças. 
Ao final do livro, as autoras falam sobre essa experiência e 
sugerem aos leitores que se divirtam da mesma maneira: 
basta chamar um amigo para que um complete o desenho 
do outro.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Callis

Tema infantil, cores
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

VILLA-LOBOS
Vários

2 CORES
Renata Bueno
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O protagonista desta história é um ser circular que visivel-
mente não está completo: falta-lhe uma parte. E ele acre-
dita que existe pelo mundo uma forma que vai completá-lo 
perfeitamente e que, quando estiver completo, vai se sen-
tir feliz de vez. Então ele parte animado em uma jornada 
em busca de sua parte que falta. Mas, ao explorar o mun-
do, talvez perceba que a verdadeira felicidade não está no 
outro, mas dentro de nós mesmos.

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

Tema verdadeira felicidade dentro de nós
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema humor, reconto
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cia das Letras

A PARTE QUE FALTA
Shel Silverstein

AS BELAS ADORMECIDAS E ALGUMAS 
ACORDADAS
José Roberto Toreto
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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.

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. TIveram que pegar 
um avião, um ônibus, um carro e um cavalo para finalmen-
te chegarem à casa do bisavô de Bié! Ele nunca vira tanta 
coisa diferente. NA fazenda, aprendeu um novo jeito de 
viver. VOltou para a cidade cheio de histórias, um pouco 
mais crescido, um pouco mais companheiro do pai e já 
com saudade dos bichos e do mato.Tema amizade, aventura, relações familiares

Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema diversidade
Faixa etária a partir de 05 anos 
Editora Cia das Letras

AS GÊMEAS DE MOSCOU
Luis Fernando Verissimo

BIÉ CONHECE A FAZENDA
Luis Pimentel
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Um bocejo pode contagiar o outro e o outro e o outro... E 
Quem sabe o mundo inteiro? Foi a partir dessa ideia que 
Ilan Brenman e Renato Moriconi desenvolveram a brinca-
deira deste livro-imagem, composto por lindas pinturas a 
óleo que mostram diversos personagens, míticos ou histó-
ricos, em seu momento mais sonolento. 

Branco, Belo e Cinderelo não aguentavam mais. JÁ fazia 
muito tempo que viviam felizes para sempre, e o trabalho 
que sobrava para eles no reino era sempre o mais en-
tediante: costurar, cozinhar e cuidar do jardim, enquanto 
suas esposas tomavam grandes decisões sobre o futuro 
de seus impérios. Mas até parece que, de tanto reclama-
rem, certo dia seus resmungos foram ouvidos, e quem 
apareceu para trazer um pouco de aventura à vida dos 
príncipes foi um enorme e assustador dragão. ESsa era 
a única chance que os três teriam de viver um pouco de 
emoção e — mais que isso — ganhar o protagonismo com 
que sempre sonharam.

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

Tema diversidade, humor, reconto
Faixa etária de 03 a 08 anos
Editora Cia das Letras

BOCEJO
Ilan Brenman

BRANCO, BELO E CINDERELO
José Roberto Toreto
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Neste livro de poemas que Manoel de Barros escreveu 
para as crianças, o mundo parece um grande faz de conta. 
ELe é cheio de palavras que brincam com a gente e de 
acontecimentos típicos do imaginário das crianças. ÁRvo-
res que falam, ventos que cantam, algazarras de cigarras, 
um menino que mora numa garça e até uma rã que sonha 
ser passarinho são algumas das personagens que brin-
cam com o leitor, conduzido por este grande artista das 
palavras.

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

Tema poesia
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

CANTIGAS POR UM PASSARINHO A TOA
John Jackson Miller Manoel de Barros

CARAS ANIMALESCAS
Ilan Brenman
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O Grinch é uma criatura verde e peluda que destesta o 
Natal com todas as forças. ELe não suporta a felicidade 
dos Quem com suas festanças e banquemtes, e resolve 
acabar com a festa de uma vez por todas. MAs talvez o 
Grinch perceba que o verdadeiro signifcado do Natal vai 
muito além de comemorações e presentes. Esta história 
reconfortante sobre o espírito do Natal é capaz de con-
quistar até o mais frio e menor dos corações. GRinch já 
é um personagem clássico do Natal, e sua história é um 
presente perfeito para todas as idades.

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

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

Tema humor
Faixa etária de 03 a 08 anos
Editora Cia das Letras

COMO O GRINCH ROUBOU O NATAL
Dr. Seuss

DEIXEI O PUM ESCAPAR
Blandina Franco
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Quando se trata de livros e leitura, os adultos têm seus 
direitos muito bem garantidos — eles podem ler o que qui-
serem, quando quiserem. MAs e os pequenos leitores? 
Aqueles que estão começando a se aventurar nas páginas 
dos livros: a que eles têm direito? Ser o personagem prin-
cipal de uma história, brincar com os heróis mais queridos, 
reler um conto quantas vezes quiser, ou até abandonar 
uma leitura no meio. ESte livro nasceu para garantir que 
todos esses e outros direitos sejam conhecidos por todas 
as crianças, e assim vai ser mais fácil garantir que eles 
sejam cumpridos.

Dizem que este livro é esquisito, que ele tem a capa feia 
e que é melhor você não ler. DIzem que essa história é 
mentirosa, e que seu protagonista não é grande coisa. Eu 
não li ainda, mas todo mundo está falando coisas deste 
livro, então não vou ler e acho melhor você ficar longe dele 
também. O que você acha? Às vezes as pessoas dizem 
coisas sobre as outras sem nem saber direito o que estão 
dizendo. É o que acontece na vida do Ernesto: ninguém 
gosta dele, só porque ele não é igual a todo mundo. NEsta 
história você vai ver o que faz dele tão diferente e pensar: 
será que ele merece mesmo toda essa solidão?

Tema manifesto em defesa da leitura
Faixa etária de 0 a 05 anos
Editora Cia das Letras

Tema letra bastão, diversidade, identidade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

DIREITOS DO PEQUENO LEITOR
Patricia Auerbach, Odilon Moraes

ERNESTO
Blandina Franco
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Horton é o elefante mais gente boa da floresta, sempre 
disposto a ajudar o próximo. É Por isso que, quando a ave 
Maroca pede para ele chocar o ovo dela por um tempo, 
Horton aceita de bom grado. O Que ele não esperava é 
que Maroca fosse tirar férias e deixá-lo em cima de uma 
árvore, chocando o ovo durante todo o inverno! Quando 
um grupo de caçadores vê essa cena tão incomum, Hor-
ton e o ovo são capturados — e esse é o começo de uma 
longa e emocionante aventura…

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

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

Tema amizade
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

HORTON CHOCA O OVO
Dr. Seuss

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

João Antonio Francisco Ronaldo Luiz da Silva poderia ser 
um cara comum, não fosse pelo fato de que ele soltava um 
pum atrás do outro — o que lhe rendeu o apelido de João 
do Pum na cidade. ERa pum dormindo, pum trabalhan-
do, pum escovando os dentes e tomando café da manhã. 
QUalquer um que encontrasse o João na rua logo pensa-
va: “lá vem pum pela frente”. ATé o dia em que um prédio 
da cidade pegou fogo e, contra a expectativa de todos, 
coube a João e seus puns salvar os cidadãos!

Tema meio ambiente, letra bastão
Faixa etária a partir de 04 anos 
Editora Cia das Letras

Tema diversão, humor, aventura
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

JABUTICABEIRA
Raul Fernandes

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

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

Tema alfabeto desenhado
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema descobrimento do mundo dos sons
Faixa etária até 06 anos 
Editora Cia das Letras

L DE LIVRO
Estúdio Lógos

LIVRO CLAP
Madalena Matoso
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Pensando na dificuldade que muitos adultos têm em falar 
com seus filhos sobre a morte, o escritor Ilan Brenman, 
autor de inúmeros livros de sucesso destinados ao público 
infantil, e a equipe de psicólogas do Instituto 4 Estações, 
especializadas em lidar com situações de perda, resolve-
ram convidar seis escritores de  renome para criar histó-
rias para os pequenos sobre esse assunto. O Resultado 
é um livro tão variado em estilos - há contos de humor, 
outros mais tristes, um mais psicodélico, cordel e poesia 
- quanto em conteúdo - muitas possibilidades para que as 
crianças possam falar sobre a morte e entendê-la como 
um fenômeno inerente à vida.

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 conto
Faixa etária a partir de 09 anos
Editora Cia das Letras

Tema hora de dormir
Faixa etária até 05 anos
Editora Cia das Letras

MEU FILHO PATO
Ilan Brenman

MUITO CANSADO E BEM ACORDADO
Susanne Straber
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Apesar de bem antiga, a lenda da mula sem cabeça ain-
da é contada em diversas regiões do Brasil. Mas como 
foi que ela surgiu? E quais seriam as impressões de um 
estrangeiro ao ouvir essa história tão particular do nosso 
folclore? Foi pensando nisso que Ilan Brenman resolveu 
contar, pra todos que quiserem saber, como nasceu a 
mula sem cabeça e desafiar uma ilustradora que vive bem 
longe daqui a criar a sua versão da assombração. Dá pra 
imaginar? O resultado é surpreendente!

Neste livro, quinze histórias curtas, escritas em prosa, fa-
lam sobre cachorros, gatos, homens e mulheres e suas 
várias alcunhas. Ilustrado a quatro mãos, com pedaços de 
papel colorido recortado com os dedos - nada de tesoura 
-, este livro traz ainda um depoimento das autoras sobre 
esse desenho feito sem lápis, caneta, giz ou pincel, além 
de uma sugestão de atividade. Conheça agora algumas 
historinhas do livro.

Tema folclore
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

Tema arte, poesia, letra bastão
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

MULA SEM CABEÇA A ORIGEM
Ilan Brenman

NOME, SOBRENOME, APELIDO
Renata Bueno



190

Horácio vivia tranquilo comendo alfaces e explorando ca-
vernas pré-históricas - e acreditava que assim passaria o 
resto de seus dias. Mas o seu mundo virou de pernas para 
o ar quando, certa tarde, ele conheceu um velho dinossau-
ro que lhe mostrou que seu futuro era menos promissor do 
que ele podia imaginar: Horácio e seus companheiros de 
espécie seriam extintos! E agora? Será possível mudar o 
seu destino?

Um menino e uma menina estão chateados porque cho-
ve lá fora e não há nada para fazer em casa. ATé que 
de repente, sem mais nem menos, surge na casa deles o 
Gatola da Cartola, um bicho esquisito e pra lá de divertido, 
capaz de imaginar as brincadeiras mais inusitadas. COm 
a ajuda do Coisa Um e Coisa Dois, dois amigos muito es-
quisitos, o Gatola vai fazer a maior bagunça na casa das 
crianças — e transformar esse dia chuvoso em uma gran-
de aventura…

Tema diversidade, meio ambiente
Faixa etária de 05 a 10 anos 
Editora Cia das Letras

Tema clássico, bilíngue, humor, poesia, aventuras em dias chuvosos
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Cia das Letras

O FUTURO DO HORÁCIO
Mauricio de Sousa

O GATOLA DA CARTOLA
Dr. Seuss
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Você acredita em fadas? Não? Então como explicar a his-
tória deste lagarto gigante que surgiu de repente no meio 
da rua, espalhou o caos entre os moradores da cidade e, 
no auge da confusão... Melhor não contar, mas garanto 
que uma coisa impressionante aconteceu! O que será? 
Convido você a descobrir - e depois ter coragem de reafir-
mar que continua não acreditando em fadas.

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 fantasia
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

O LAGARTO
José Saramgo e J. Borges

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 nun-
ca chegasse no final? Não seria sensacional? Neste livro, 
leitores de todas as idades vão conhecer uma série de 
propostas malucas (e rimadas) para um mundo mais di-
vertido. E ainda terão a chance de inventar o seu próprio 
planeta e dar a ele um toque único e especial!

Todo mundo já conhece o Pum de outras aventuras e sabe 
que, quando ele quer sair, é quase impossível segurá-lo. 
Agora ele tem novos amigos: a Couve-Flor e o Piriri do 
vizinho, e os três vão passar um fim de semana inteiro jun-
tos. Dá pra imaginar a bagunça que essa turma vai fazer 
- e o quão divertido vai ser acompanhá-la!

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

Tema humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

O MUNDO SERIA MAIS LEGAL
Marcelo Tolentino

O PUM E O PIRIRI DO VIZINHO
Blandina Franco
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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 experi-
mentar 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.

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

Faixa etária de 04 a 08 anos 
Editora Cia das Letras

Tema humor
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

OS MUNDOS DE TERESA
Marcelo Romagnoli

QUEM SOLTOU O PUM
Blandina Franco
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Ilan Brenman, autor de muitos livros de sucesso, não tira-
va da cabeça a cena de um grupo de crianças e adultos 
falando um no ouvido do outro, ao brincar de telefone sem 
fio, e as variadas expressões - de curiosidade, alegria, es-
tranheza - que cada um fazia ao ouvir o cochicho. PEn-
sou que essa experiência poderia se transformar em livro. 
CHamou seu amigo Renato Moriconi, que também é autor 
de livros infantis, para escrever essa obra a quatro mãos. 
O Resultado é um livro só de imagens com vários perso-
nagens inusitados, cochichando um na orelha do outro.

Quando Píppi Meialonga chega na Vila Vilekula, os irmãos 
Tom e Aninha ficam bastante felizes, pois queriam mui-
to uma nova amiga. E Eles têm uma grande surpresa ao 
descobrir que Píppi é uma menina diferente de qualquer 
outra: ela é tão forte que consegue carregar um cavalo 
sozinha e tão habilidosa que, ao mesmo tempo que faz 
tranças no cabelo, amarra os sapatos — e, quando vai ao 
circo, ainda se equilibra em um arame na frente de todos! 
É claro que, com tanto talento, os três vão viver as mais 
divertidas aventuras.

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

Tema aventura, história infantil sueca
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

TELEFONE SEM FIO
Ilan Brenman

VOCÊ CONHECE A PIPPI MEIALONGA? 
Astrid Lindgren 
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A maioria dos bichos faz barulho. E imitar o som de cada 
um deles é, aliás, uma das primeiras brincadeiras dos be-
bês.  Zoar significa fazer MUITO barulho, e é exatamente 
isso que fazem os trinta bichos que moram neste zooló-
gico, o segundo publicado por Fabrício Corsaletti. Aqui, 
a boa poesia e o humor inteligente se mantêm, mas são 
agora acompanhados das ilustrações de Eloar Guazzelli, 
que não hesita em trazer ainda mais irreverência para 
essa brincadeira de bicho.  Para ouvir mais, os leitores 
terão de aguçar os ouvidos e escutar o que os poemas 
deste livro sussurram para cada um...   A sorte da tartaru-
ga: duzentos anos até surgir a primeira ruga  caranguejo é 
maior mas não tem pernas de remo siri, no mar, é supremo  
nem mesmo a lesma tem nojo de si mesma

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 histórias rimadas
Faixa etária livre
Editora Cia das Letras

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

ZOO ZOADO
Fabrício Corsaletti

(QUEM CONTOU?)
Crianças estranhas, bichos sensíveis e cachorros 
problemáticos
Dilea Frate
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Este é um livro de brincar: abuse da imaginação e dobre 
as páginas nas linhas indicadas. Você vai criar novas for-
mas, de cores e tamanhos diferentes e incríveis!

De uma utilidade a toda prova, este pequeno manual é um 
alerta sobre certos monstros que costumam se instalar na 
nossa casa e que são especialistas em tornar a vida co-
tidiana um pouco mais complicada do que desejaríamos. 
O conhecidíssimo monstro Nundou, por exemplo, é o rei 
da possessividade; seu grito de guerra pode ser ouvido a 
qualquer momento: “É meu! É meu!”. Nundou ataca adul-
tos e crianças com a mesma frequência e não raro trans-
forma a casa num autêntico campo de batalha.Stanislav 
Marijanovic sabe do que está falando, não há dúvida.

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

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

DOBRAS
Andrés Sandoval

PEQUENO MANUAL DE MONSTROS CASEIROS
Stanislav Marijanovic
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“Algumas palavras são difíceis de definir - principalmen-
te aquelas que são fáceis de sentir. Como explicar, por 
exemplo, a saudade, palavra que nem mesmo existe em 
muitas línguas? É o que vai desvendar o rei desta 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. Vão aprender, por exemplo, 
que segunda-feira, em espanhol, se diz lunes, como uma 
homenagem a Lua; que terça-feira, em francês, é mardi, 
e relaciona-se a Marte; que a quarta-feira, em italiano, se 
chama miercoledí, que se parece com Mercúrio, e assim 
por diante.”

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

Tema contos para 7 dias da semana
Faixa etária a partir de 08 anos
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

SAUDADE
Claudio Hochman

O PILOTO E O PEQUENO PRÍNCIPE
Peter Sís
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Viajando de trem para uma cidade grande, uma garota 
sobe em seu beliche, silenciosa mas com olhos que pa-
recem dizer muitas coisas, e permanece ali, sem comida 
e companhia. Como uma das mais importantes represen-
tantes da arte folclórica indiana chamada mithila, a artista 
aproveita este espaço para falar sobre as dificuldades de 
uma infância pobre, a vida das mulheres na Índia e a luta 
pela liberdade em uma sociedade patriarcal, entre outros 
assuntos que, de uma forma ou de outra, dizem respeito a 
todos nós. Através de belas palavras e imagens, ela apre-
senta a sua história e dissemina um pouco da esperança 
que parece acompanhar sua arte.

Sete é conta de mentiroso... O número não deve ter es-
capado a Angela Lago ao selecionar as lorotas - das boas 
- reunidas neste livro. São casos de assombração (e de 
esperteza) colhidos na melhor tradição brasileira, narra-
dos numa linguagem que recria o jeito e o ritmo mineiro 
de contar. Há esqueletos e cemitérios, defuntos falsos ou 
não, sonho e realidade em interferências mútuas de arre-
piar. Mas nada disso dá medo: o suspense e o humor se 
combinam para desmascarar esse outro plano da imagi-
nação e incorporar a morte ao conjunto das coisas que 
simplesmente são - em Bom Despacho, a cidade onde 
tudo acontece, ou em qualquer lugar.

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

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

A ESPERANÇA É UMA MENINA QUE VENDE FRUTAS
Amrita Das

SETE HISTÓRIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO
Angela-Lago
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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 “entedia-
da”. 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. Para cha-
mar a atenção de seu pai Luís, Olívia fala que está “desfa-
lecendo”, afinal de contas, desfalecer de fome é uma coisa 
muito séria, e Luís é o melhor cozinheiro da família. 

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 comida 
no jantar...Os leitores poderão acompanhar o dia a dia da 
movimentada cidade de Mato Fino através dos inúmeros 
envelopes recheados - com cartas, cartões postais, “din-
dins”, folhetos, recortes de jornais entre outras surpresas 

Tema família
Faixa etária livre
Editora Cia das Letrinhas

Tema diversão, humor, aventura
Faixa etária de 02 a 07 anos 
Editora Cia das Letrinhas

OLIVIA TEM DOIS PAIS
Márcia Leite 

PEDRO CARTEIRO
Beatrix Potter 



Fantasia ou realidade? Saci, Iara e outros seres fantásti-
cos do folclore brasileiro estão presentes nesta elegante 
obra, vivendo aventuras especialmente criadas para eles.

AVENTURAS NO FOLCLORE BRASILEIRO
Vários
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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. O Livro não preten-
de dar respostas, mas convidar as crianças a pensar e 
levar o assunto para dentro de casa e para a sala de aula. 
ASsim, juntas, crianças e adultos poderão questionar as 
coisas como são e refletir sobre como elas poderiam ser.

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

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

Tema a função dos ponteiros
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Cortez Editora

JÁ SEI VER AS HORAS
Marcos Vinícius Lúcio 

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

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

LÁPIS COR DE PELE
Daniela de Brito 
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Pela janela do trem passa a paisagem, passa a terra, pas-
sa o mundo... E passam também perguntas e descober-
tas, apresentadas ao leitor com delicadeza e ludicidade 
pela autora Lúcia Hiratsuka, igualmente responsável pelas 
lindíssimas ilustrações que encantam o leitor. A leitura traz 
aos pequenos a aventura de uma viagem, em que longe 
e perto vão se transformando, assim como o menino, que 
aprende em companhia de sua avó a trocar a ansiedade 
pela chegada pela alegria de cada imagem a ser admirada 
do trem...

Os Coelhos Tapados vão ao zoológico é uma verdadeira 
aula de zoologia. Quando Bebê Coelho decide que quer 
ver grandes obras de arte, a família naturalmente opta por 
passar o dia no zoológico. Na visita aos animais, acabam 
confundindo uma borboleta com um leão. Até que o “leão” 
escapa voando, e os Coelhos Tapados decidem salvar os 
outros bichos... abrindo as jaulas.

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

Tema animais
Faixa etária livre
Editora Cosac & Naify

NA JANELA DO TREM
Lúcia Hiratsuka 

OS COELHOS TAPADOS VÃO AO ZOOLÓGICO
Dav Pilkey

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 infantil
Faixa etária livre
Editora DCL

BETINA QUERO-QUERO
Andréia Vieira

A CADA PÁGINA UM NOVO APRENDIZADO E MUITA 
DIVERSÃO! As crianças vão aprender as cores com os 
bichinhos mais fofos do mundo animal. Apontando com os 
dedinhos, os pequenos descobrirão as cores de uma ma-
neira divertida e lúdica.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

DESCUBRA AS CORES - Dedinhos espertos
Vários
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Junte-se ao carrinho que está louco para brincar numa ci-
dade movimentada e muito barulhenta! Com pop-ups di-
vertidas, os pequenos vão se encantar por esse incrível 
livro.

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

A TURMA DO VAI E VEM - Pop-Up Surpresa
Vários

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

EMPURROU, ACHOU!
Vários

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora Girassol

FÁBULAS PARA SONHAR
Vários

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

Tema família, infância, fábulas africanas, pluralidade cultural
Faixa etária de 03 a 10 anos
Editora Mundo Leitura

NYUNI O MENINO PÁSSARO
Clauda Lins
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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 poesia, geografia e histporia, pluralidade cultural,  educação infantil
Faixa etária a partir de 05 anos
Editora Panda Books

RAIMUNDO, CIDADÃO DO MUNDO
Fábio Yabu

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

Tema poesia, cotidiano indígena, educação infantil, ensino fundamental I
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

A PESCARIA DO CURUMIM E OUTROS POEMAS 
INDÍGENAS
Tiago Hakiy

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

Tema alimentação, desigualdade social, meio ambiente
Faixa etária a partir de 08 anos
Editora Panda Books

HORA DO LANCHE
Andrea Curtis e Yvonne Duivenvoorden

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

MEU AVÔ AFRICANO
Carmem Lucia Campos
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Neste volume, os pais de Max sugerem a ele que vá pas-
sar alguns dias com seus avós que moram no Sul do Bra-
sil. Mesmo a contragosto, Max aceita viajar. Durante o pe-
ríodo em que passa com seus avós, o garoto faz grandes 
descobertas sobre seus antepassados: em que local da 
Alemanha seu avô nasceu, como era a infância dele, por 
que veio para o Brasil. Além disso, Max entra em contato 
com a cultura alemã por meio da deliciosa culinária de sua 
avó e da arquitetura da cidade. O pouco tempo que avô e 
neto passam juntos faz com que ambos resgatem as his-
tórias de família e percebam o quanto é importante preser-
var suas raízes. Ao final, o livro traz uma seção informativa 
com curiosidades da cultura alemã.

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

MEU AVÔ ALEMÃO
Martin Wille

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

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

MEU AVÔ ÁRABE
Maísa Zakzuk

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

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

MEU AVÔ CHINÊS
Dongyan Wang

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

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

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

MEU AVÔ GREGO
Alexandre Kostolias

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

MEU AVÔ ITALIANO
Thiago Iacoca

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

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

MEU AVÔ JAPONÊS
Juliana Faria

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

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

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

MEU AVÔ PORTUGUÊS
Manuel Filho

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 pro-
teger a floresta e os rios. Prepare-se para conhecer as 
aventuras de Pedro na companhia desse trio bagunceiro 
que adora pular, cavalgar e uivar por aí!

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

TEM SACI NO TIETÊ
Shirley Souza

Conta o encontro de Ambaye e Noémia, dois jovens a pro-
cura 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 cole-
cionando 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 de-
pois que sua tribo foi despovoada. É incapaz de notar as 
belezas sutis escondidas nas pequenas coisas. Ambaye 
resgata seus conhecimentos ancestrais, utiliza a arte da 
escuta, da conversa com o olhar e, finalmente ele e Noé-
mia descobrem o sentido da amizade e do diálogo que 
une as pessoas. 

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

O COLECIONADOR DE PEDRAS
Prisca Augustoni

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.

Tema conto mítio,  gula
Faixa etária livre
Editora Paulinas

O COMEDOR DE NUVENS
Heloisa Pires Lima
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Em muitos países africanos, trançar os cabelos ou fazer 
penteados é uma arte muito antiga, ensinada de geração 
em geração. Cada região do continente tem seu estilo e 
os penteados, geralmente, indicam o status, idade ou et-
nia do indivíduo. Prisca Agustoni, sem se ater aos códigos 
sociais, trata dessa arte, sob um olhar poético e lúdico. Na 
família de Minosse, desde cedo as meninas aprendem a 
tradição - na hora do banho, as mulheres fazem esculturas 
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.

Tema tradição, família, cultura
Faixa etária livre
Editora Paulinas

O MUNDO COMEÇA NA CABEÇA
Prisca Augustoni

Luci fez um telefone de latas e atirou uma das extremida-
des do brinquedo sobre o telhado de sua casa. Pegou a 
sua latinha e tentou contatar alguém e uma voz de menino 
soou, em um idioma desconhecido. Então, Luci disse as 
palavras mágicas - ‘Parara trim..., parara trim-rim, no tele-
fone de lata a gente fala sim!’ Estava resolvido o problema 
de comunicação. Do outro lado da linha estava Xhosa, um 
menino da Namíbia. Luci quis saber sobre aquele país da 
África e Xhosa falou dos animais, da natureza, mas, so-
bretudo, das pessoas e dos costumes. Contou à menina, 
uma história da tradição oral sobre o rito de iniciação de 
um jovem, Mynpala.

Tema comunicação, contos da oralidade, rito de passagem
Faixa etária livre
Editora Paulinas

O TELEFONE DE LATAS
Edimilson de Almeida Pereira

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 gera-
ções. Um glossário ilustrado no final pode ajudar na com-
preensão de termos desconhecidos.

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

OS REIZINHOS DO CONGO
Edimilson de Almeida Pereira

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. Um dia, Preti-
nha resolve descer o Monte e conhecer ‘lá embaixo’, um 
lugar sem neve e, quem sabe, com crianças morando por 
lá. Em ‘Pretinha de Neve e os sete gigantes’, o autor rein-
terpreta o conto de fadas ‘Branca de Neve e o sete anões’ 
e o transporta para outro espaço - o continente africano -, 
adaptando os elementos do conto aos hábitos e costumes 
daquela região.

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

PRETINHA E OS SETE GIGANTES
Rubem Filho
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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.

Tema diversidade, convivência
Faixa etária livre
Editora Paulinas

RUA LUANDA
Edimilson de Almeida Pereira

Kapaxi recebeu um par de sapatos mágicos de Tuminkery 
que o tornou o grande velocista e mensageiro oficial do 
reino animal. Durante a arrumação da festa, Kapaxi e Aro, 
tiveram uma discussão infrutífera e lançaram um desafio. 
Só que eles não contavam que o cansaço seria um de 
seus maiores oponentes e por conta dele, trocaram seus 
amuletos. Com isso, Aro saiu em disparada e nunca mais 
foi visto e Kapaxi perdeu de vez o posto de mensageiro. 
Motivado a encontrá-lo, o Tatu nunca desistiu de procu-
rá-lo por todo canto e por onde ia, cavava buracos para 
abrigar-se. Desta forma seguia sua vida- buscando inces-
santemente por Aro e também ajudando o próximo com os 
abrigos que deixava pelo caminho.

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

SAPATOS TROCADOS - como o tatu ganhou suas 
grandes garras
Cristino Wapichana

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

ULOMMA - a casa da beleza e outros contos
Sunny

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

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

YARA - IARA
Margarida Botelho
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O pequeno corvo Pipo mora com os pais e irmãos em cima 
de uma chaminé nos arredores da cidade, e, de fato, po-
dia ser feliz por lá mesmo se não fosse diferente. Suas 
asas são tão curtas, mas tão curtas, que não servem para 
voar. E enquanto os irmãos f azem piruetas no ar Pipo fica 
sentado no ninho, tristinho, ouvindo os vizinhos maldosos 
chamarem-no de pinguim.

Tema  infantojuvenil, interesse geral, valores humanos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

A SORTE DE PIPO
Matze Doebele

Numa tarde de outono, Lia pede à sua mãe para pintar um 
retrato dela, mas com asas. Depois de inúmeras tentativas 
de diferentes modelos de asas (todas criativas e belamen-
te ilustradas), Lia e sua mãe compreendem que a menina 
não sabia exatamente como queria que suas asas fossem. 
Naquela noite Lia tem um sonho muito especial e, quando 
acorda, descobre que o sonho lhe revelou a chave para 
suas asas.

Tema  infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

ASAS
Maya Hanoch

Neste divertido livro, Adelsin traz de maneira prática o pas-
so-a-passo da construção de brinquedos que marcaram a 
infância do autor e de tantos outros adultos. 

Tema infantojuvenil, patrimônio cultural,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

BARANGANDÃO ARCO-ÍRIS: 36 brinquedos 
inventados por meninos e meninas
Adelsin

O Curupira não é flor que se cheire – os caçadores que o 
digam! Neste livro, Marlene Crespo conta como o guardião 
da floresta usa seus poderes mágicos impiedosamente 
contra aqueles que não respeitam a mata e os seres que 
a habitam, protegendo a vida e lutando pela conservação 
do ambiente.

Tema folclore, infantojuvenil, mitologia indígena,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

CURUPIRA: O guardião da floresta
Marlene Crespo
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Este livro tem um segredo, ou melhor, trinta e dois segre-
dos. Em delicados contos, Marilda Castanha recompõe em 
textos e imagens conversas entre irmãos e ternos diálogos 
entre mãe e filho, todos com surpresa, poesia e graça.

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

FASES DA LUA E OUTROS SEGREDOS
Marilda Castanha

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

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

FORMOSURAS DO VELHO CHICO
Lalau

Conheça a história do boi de cara amarela que foge para 
casar-se com a vaca, aquela mesma que pulou a janela. 

Tema  coleção livro e música, folclore, infantojuvenil, literatura, música,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

HISTÓRIA PRA BOI CASAR
Alessandra Roscoe

Na visita ao oftalmologista veio a notícia: o menino teria 
que usar óculos. Um susto. Como serão meus óculos? 
O que eles vão me fazer enxergar? Que tipo de óculos 
serão? Ficarei parecendo uma mosca? As ilustrações do 
premiado André Letria acompanha m as dúvidas e elucu-
brações do pequeno menino, apresentando ao leitor os 
mais diferentes tipos de óculos.

Tema infantojuvenil, literatura portuguesa,
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

NÃO QUERO USAR ÓCULOS
Carla Maia de Almeida
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O Perseverante Soldadinho de Chumbo foi publicado por 
primeira vez em 1838 e marcou a carreira de Hans Chris-
tian Andersen por ser sua primeira obra não baseada em 
contos do folclore local. Esta edição da obra é um proje-
to da Sociedade Amantes da Leitura, dentro do programa 
Abril com Livros, realizado anualmente desde 2005, para 
comemorar os dias internacional e nacional do livro infan-
til. O Abril com Livros, agora incorporado às atividades da 
Biblioteca Comunitária Barca dos Livros, celebra o aniver-
sário do criador deste soldadinho de chumbo. Perseveran-
te como ele, a tripulação da Barca dos Livros trabalha com 
afinco para levar o amor pela leitura a todas as partes

Tema infantojuvenil, premiados, Prêmio FNLIJ, programas de governo
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

O PERSEVERANTE SOLDADINHO DE CHUMBO
Hans Christian Andersen

À medida que crescemos, percebemos que não estamos 
sozinhos. Uma multidão de pessoas – umas mais próxi-
mas, outras mais distantes – cruzam o nosso caminho e 
passam a habitar os nossos dias. Mães e pais, irmãos e 
primos, tios e avós… Mas não só. A família que nos cerca 
é imensamente maior e dela fazem parte vizinhos, pro-
fessores, amigos… e até o motorista do ônibus que ve-
mos todas as manhãs. É com essa grande família que 
aprendemos coisas simples e outras mais complicadas, 
como aconteceu com o menino desse livro, que não dei-
xou passar nem mais um dia e resolveu agradecer a todas 
as pessoas com quem tinha aprendido algo importante: 
“Obrigado a todos!”, gritou ele…

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

OBRIGADO A TODOS!
Isabel Minhós Martins

Há animais verdadeiros, com existência real e comprova-
da, e outros fantásticos ou maravilhosos que nasceram da 
imaginação humana e que passaram a ter lugar criativo no 
imaginário poético das civilizações, nas mitologias e nos 
livros dos contos e das lendas tradicionais, alimentando 
a sede de fantasia de crianças e adultos ao longo dos sé-
culos.

Tema literatura estrangeira, altamente recomendável FNLIJ
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

OS ANIMAIS FANTÁSTICOS
José Jorge Letria

Criança aprende brincando. E vive ensinando. Paulina é 
assim. Colhe na cabeça e no coração a força para ser fe-
liz. Neste livro, a autora usa uma combinação entre texto e 
imagem para retratar os conflitos sensíveis entre a criança 
e o mundo dos adultos.

Tema infantojuvenil, interesse geral, valores humanos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

PAULINA
Maria Eugênia
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Esta obra é formada de um livro e um CD, este último pro-
duzido a partir do trabalho realizado com alunos da escola 
de música da autora, e propõe ao público leitor mergu-
lhos em sonoridades diversas no que concerne a estilos, 
gêneros, instrumentos e culturas. Daí o nome “Quantas 
músicas tem a Música”. Já o subtítulo “Algo estranho no 
museu” surgiu do próprio processo criativo do CD junto às 
crianças, quando Teca utilizou uma brincadeira relaciona-
da à ideia de museu para estimulá-los a criar. O resultado 
é uma obra que deixa transparente o quanto de pesquisa, 
escuta, invenção e interpretação estiveram presentes du-
rante toda a sua criação. 

Tema cultura da infância, educação, educação musical, infantojuvenil
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANTAS MÚSICAS TEM A MÚSICA? OU ALGO 
ESTRANHO NO MUSEU!
Teca Alencar de Brito

O verso de Pablo Neruda, ”Quanto dura um rinoceronte 
depois de ser enternecido?”, é o ponto de partida para Nu-
rit Bensusan expor o quão difícil é a vida dos rinocerontes, 
que, assim como muitos outros animais, estão em risco de 
extinção. Mas a autora, bióloga que é, mostra, de maneira 
lúdica, que nós podemos mudar essa situação. O verso de 
Neruda acompanha a autora como um enigma desde sua 
infância. Partindo do inusitado verso, Nurit apresenta aos 
pequenos leitores as variadas espécies de rinocerontes, 
como o rinoceronte-branco, o rinoceronte-de-java e o ex-
tinto rinoceronte-lanudo, e as ameaças à sua sobrevivên-
cia. As ilustrações são de Taisa Borges.

Tema infantojuvenil, interesse geral, valores humanos
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

QUANTO DURA UM RINOCERONTE?
 Nurit Bensusan

Cabra da peste, cabrinha, cabinha. Assim é conhecida a 
criança que vive no Cariri, um sertão verde, quase um oá-
sis, em meio ao semiárido brasileiro, que cobre quatro Es-
tados do nordeste: Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba. 
Terra das pinturas rupestre s, do Padre Cícero, do poeta 
Patativa de Assaré, lugar em que menino vira rei, caça 
jumento e foge de encantados, o Cariri se destaca, na ex-
tensa pesquisa sobre a infância conduzida por Gabriela 
Romeu em todo o Brasil, como um delicado relicário: um 
lugar em que o brincar traz muitos outros sentidos que po-
dem passar desapercebidos para muita criança e gente 
grande da cidade. 

Tema rimas, cultura da infância, encontre seus preferidos, educação
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

TERRA DE CABINHA – Pequeno inventário da vida de 
meninos e meninas do sertão
Gabriela Romeu

Nesse livro de imagem, o autor apresenta 142 peças – 
entre triângulos, retângulos, círculos, semicírculos e pin-
tinhas em amarelo, verde, vermelho, azul, rosa, laranja e 
roxo – que se combinam ou se sobrepõem, formando no-
vas formas e cores. Como num jogo, mudam de lugar e de 
posição à medida que folheamos as páginas. Em paralelo 
acontecem duas histórias com as mesmas peças: numa, 
subtraímos; na outra, adicionamos. Numa, desconstruí-
mos; na outra, construímos. Um jogo e uma narrativa fei-
tos com uma tecnologia surpreendente: o “trocoscópio”. 
Vamos já descobrir como é isso?

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

TROCOSCÓPIO
Bernardo Carvalho



226 227

Depois do sucesso de seu livro de estreia, Um pequeno 
tratado de brinquedos para meninos quietos, nascido do 
encontro com o universo lúdico das crianças do sertão de 
Guimarães Rosa, a arte-educadora Selma Maria desvela 
agora os muitos jeitos de brincar e se divertir das crianças 
que moram nos grandes centros urbanos. A poesia de Sel-
ma olha agora para os inúmeros elementos da paisagem 
urbana, aproveitando os pequenos vãos deixados pela 
concretude da cidade para oferecer-lhes novos e inusita-
dos sentidos.

Tema cultura da infância, infantojuvenil, poesia
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

UM PEQUENO TRATADO DE BRINQUEDOS PARA 
MENINOS QUIETOS DA CIDADE
Selma Maria

Zé Terereca e João Pato eram amigos do peito. Formavam 
uma dupla inseparável daquelas que, quando alguém vê 
um, já logo pergunta pelo outro. Como também aconte-
ce com amigos do peito, um dia eles brigaram feio. “Vale 
quanto pesa” é a história dessa briga e das descobertas 
que Zé Terereca fez a partir dela. Enquanto quebrava a ca-
beça para encontrar um jeito de fazer as pazes com João 
Pato, ele conheceu a “balança de pesar palavras” de seu 
misterioso avô. A autora Verônica Couto e o ilustrador Da-
niel Bueno acendem a curiosidade do leitor, conduzindo-o 
ao desfecho com bom humor e criatividade.

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

VALE QUANTO PESA
Veronica Couto

Este é um livro de versos carregados de ternura e imagi-
nação que pretende fazer a ponte entre pais e filhos, entre 
avós e netos, num tempo cada vez mais vazio de sonho 
e de afeto. Um livro que será lido com prazer pelos mais 
velhos para os mais novos, para incutir neles a paixão pela 
leitura. Um livro de todas as idades e para todas as idades 
que guarda em si, intacto, o tesouro da infância. Versos 
onde se cruza a lembrança do passado com o sabor do 
futuro. Um livro em que a poesia é vivida como um ato de 
amor. Para ler e recordar sempre.

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

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

Foi pra Portugal, perdeu o lugar. Errou!! Numa viagem a 
Portugal, a gente só tem a ganhar: se diverte com os no-
vos significados para as mesmas palavras, deita gostoso 
no berço da língua-mãe, conhece a terra dos nossos avós. 
E, de quebra, ganha amigos que moram do outro lado do 
oceano, mas falam a mesma língua que nós!

Tema catálogo de Bologna, infantojuvenil, premiados, viagem
Faixa etária livre
Editora Peiropolis

VIAGENS ÀS TERRAS DE PORTUGAL
José Santos
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Era uma vez um lago onde viviam rãs que faziam coisas 
de rãs: saltavam e apanhavam moscas, cochilavam, brin-
cavam com as libélulas. Até que a tranquila rotina é subita-
mente quebrada por um objeto caído do céu. O imprevisto 
altera completamente o cotidiano do lago assim que uma 
das rãs torna-se rainha. E o que faz a rainha das rãs além 
de não molhar os pés e dar ordens às súditas?

Tema convivência, ética, relações de poder e de desigualdades sociais
Faixa etária a partir de 07 anos
Editora Pulo do gato

A RAINHA DAS RÃS NÃO PODE MOLHAR OS PÉS
Davide Cali

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

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

A VIAGEM DOS ELEFANTES
Dipacho

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

Tema gosto pela leitura, livros, amizade, mistério, curiosidade
Faixa etária a partir de 04 anos
Editora Pulo do gato

ADÉLIA
Jean-Claude Alphen 

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

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

BOLA VERMELHA
Vanina Starkoff
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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, gosto pela leitura, cotidiano familiar
Faixa etária a partir de 06 anos
Editora Pulo do gato

COMO ENSINAR SEUS PAIS A GOSTAREM DE 
LIVROS PARA CRIANÇAS
Alain Serres

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

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

DEU ZEBRA NO ABC
Fernando Vilela

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

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

ELOISA E OS BICHOS
Jairo Buitrago

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

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

ESPERANDO A CHUVA
Véronique Vernette
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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 pala-
vras significam, e não demora muito para que um mundo 
novo de possibilidades se abra para ela e para todos os 
habitantes de seu povoado. Essa é a história que a mãe 
conta ao filho ao se lembrar da própria infância e de como 
aprendeu a ler e a escrever.

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

LETRAS DE CARVÃO
Juan Palomino

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

MAMÃE TEM MEDO
Beatrice Masini

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

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

OS INCOMODADOS QUE SE MUDEM
Marcia Leite

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

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.

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

PARA QUE SERVE UM LIVRO?
Chlóe Legeay

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

POEMINHAS DA TERRA
Marcia Leite

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

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

TODOS ZOAM TODOS
Marcia Leite

“Um dia, um rio é um lamento, um grito de socorro tardio 
de um rio indefeso que não tem como reagir ao ser inva-
dido pela lama da mineração que destrói suas águas e as 
vidas que abriga. O livro traz a fala doce e amargurada 
de um rio que perdeu sua vocação e sua voz e por isso 
lamenta sua sina como se cantasse uma triste modinha de 
viola, recordando o tempo em que alimentava de vida seu 
leito, suas margens e as regiões por onde passava. Com 
lirismo e contundência, dialoga sobre o desastre ambien-
tal que abalou a Bacia do Rio Doce, em 2015. O mesmo 
trágico destino que segue destruindo a vida de muitos rios 
brasileiros.”

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

UM DIA, UM RIO
Leo Cunha
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Quem conhece as crianças, sabe: quando gostam de uma 
história, querem que ela seja repetida tantas vezes quan-
tas houver alguém disposto a ler ou contá-la novamente. 
Esta série reúne alguns dos mais populares contos de fa-
das, recontados por Ruth Rocha de maneira simples, mas 
encantadora, de forma que as crianças bem pequenas 
possam acompanhar a narrativa. As bonitas ilustrações 
e o formato grande criam um clima especial, envolvendo 
ouvintes e leitores no mundo mágico criado por estas his-
tórias.

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

OS MÚSICOS DE BREMEN
Ruth Rocha

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

Tema infantil
Faixa etária livre
Editora SM

DUAS GANSAS TOLAS NUMA CASA EM CHAMAS
Martin Baltscheit

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

MINHA FAMILIA É COLORIDA
Georgina Martins

Um dia Virginia acorda indócil como um lobo: grunhe, ros-
na, uiva. Assim, esquisita e triste, passa o dia na cama. 
Sua irmã Vanessa tenta animá-la, mas nada parece fazer 
efeito a não ser as maravilhas de um mundo inventado 
que juntas vão habitar. Narrativa levemente inspirada na 
relação da escritora Virginia Woolf com sua irmã pintora, 
Vanessa Bell.

Tema relação da irmã Vanessa Bell com sua irmã Virginia Woof
Faixa etária livre
Editora SM

QUEM TEM MEDO DE VIRGINIA?
Kyo Maclear
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Bonecas têm medo, febre, frio? Chamam pelo pai, implo-
ram a mãe? Bonecas sonham, saem na chuva, viajam em 
lua de mel? Bonecas pedem boneca? Em um longo poe-
ma com cerca de cem versos, a autora alinhava interroga-
ções que projetam sobre essas criaturas inanimadas os 
temores, desejos e pensamentos das crianças que com 
elas brincam. Uma enxurrada meditativa sobre os enig-
mas do crescimento.

Tema poesia
Faixa etária livre
Editora SM

VIDA DE BONECA
Vera Lucia de Oliveira

Adaptação da famosa história da princesa órfã, persegui-
da por uma madrasta vaidosa que, eclipsada pela beleza 
da enteada se esforça por tirar-lhe a vida. Após inúmeras 
versões para o teatro, o cinema e os quadrinhos, as pe-
ripécias da célebre jovem protegida por sete anões e sal-
va pelo amor de um belo príncipe ressurgem neste álbum 
ilustrado por Quentin Gréban.

Tema vaidade, vingança, inveja, amor e amizade
Faixa etária a partir de 10 anos
Editora SM

BRANCA DE NEVE
Irmãos Grimm

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO, JAMELA!
Niki Daly

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.

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

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

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

A MENINA QUE PAROU O TRÂNSITO
Fabrício Valério

Um livro para montar que vai encantar as crianças. São 20 
peças com ilustrações nas duas faces que, combinadas 
de maneiras ilimitadas, vão sempre revelar uma nova his-
tória. Estimula a criatividade e o gosto pela leitura.

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

CAIXA DE CONTOS
Vários

Era uma vez uma adorável garotinha que usava uma capa 
vermelha. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. 
Um dia, dua mãe pediu que ela visitasse sua vovozinha 
que estava muito doente e… O que será que aconteceu 
com a Chapeuzinho?

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

CHAPEUZINHO VERMELHO
Bethan Woollvin

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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Munida de seus novos lápis-de-cor, Enriqueta está pronta 
para dar o seu melhor. Acompanhe sua jornada enquanto 
desenha a história de uma corajosa menininha, um mons-
tro de três cabeças e um gigantesco mundo de aventuras.

Tema amizade, criatividade
Faixa etária livre
Editora V&R 

ESCRITO E DESENHADO POR ENRIQUETA
Liniers

Há mais de vinte definições sobre o espaço num dicioná-
rio. A internet diz que existem mais de 64 milhões. É muito 
espaço ocupado para definir uma coisa só. 

Tema reflexão sobre espaço
Faixa etária livre
Editora V&R 

O ESPAÇO
Blandina Franco

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

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

O GRANDE MERGULHO
Lucie Brunnellere

Sentimentos de A a Z. Um livro poético e destemido, com 
ilustrações pintadas a aguarela e a tinta-da-china, que 
reinventa as ligações entre palavra e imagem. Ao longo 
deste abecedário, acompanhamos a nossa personagem 
e o que ela vai sentindo letra a letra: Audaz, Baralhado, 
Curioso. Hoje sinto-me… Espacial, Jupiteriano, Único. E 
tu, como te sentes?

Tema sentimento, abecedario das emoções
Faixa etária livre
Editora V&R 

HOJE ME SINTO
Madalena Moniz
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Enquanto as outras crianças brincavam, a pequena Mo-
ana caminhava à beira-mar. E ao se inclinar para pegar 
conchinhas, avistou um oceano incrível e descobriu que 
el seria seu melhor amigo. Embarque nesta linda aventura 
ao lado de Moana e descubra o que existe além da linha 
que divide o céu e o mar.

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

MOANA E O OCEANO
Vários

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

Tema perspectiva
Faixa etária livre
Editora V&R 

O ANIMAL MAIS FEROZ
Dipacho

Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras, outros 
com campos floridos e suculentos dentes-de-leão. Já o 
Carlinhos Coelho é um pouco diferente: ele sonha com li-
vros! 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 le-
vando o livro preferido do menino Arthur e entra na maior 
encrenca! Alvo de uma investigação policial inusitada, o 
Carlinhos vai descobrir como multiplicar seu amor pelos 
livros e pela leitura. Descubra com ele você também.

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

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

Rapunzel é uma princesa criativa e adora uma aventura. 
Ela é esperta e sabe que pode alcançar seus sonhos. Ins-
pire-se nas curiosidades, nos desenhos para colorir, nos 
adesivos e sonhe grande com a magia deste livro!

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

RAPUNZEL
Bethan Woollvin
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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 solidão, filho único
Faixa etária livre
Editora V&R 

UMA CRIANÇA ÚNICA
Guojing

Como deixar tudo para trás e viajar quilômetros rumo a um 
lugar desconhecido? Essa é a jornada de milhões de refu-
giados ao redor do mundo. Nas malas, poucos pertences. 
No coração, o medo do desconhecido e a esperança. Ins-
pirado em relatos reais de pessoas que foram forçadas a 
sair de sua terra natal e narrado pelo olhar de uma criança, 
A viagem é uma obra que ultrapassa todas as fronteiras.

Tema contos, refugiados
Faixa etária livre
Editora V&R 

A VIAGEM
Francesca Sanna

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. Imagine é uma declaração muito podero-
sa, escrita com um profundo amor pela humanidade e por 
seu futuro. – Yoko Ono Lennon.

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

IMAGINE
John Lennon

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.

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

OS SÁBADOS SÃO COMO UM GRANDE BALÃO 
VERMELHO
Liniers
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Por meio dos versos do cordelista Klévisson Viana, este 
volume da Coleção Clássicos em cordel narra as aventu-
ras de Jean Valjean, protagonista célebre de Os Miserá-
veis, de Victor Hugo.

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

OS MISERÁVEIS EM CORDEL
Klévisson Viana



Se informe com o responsável da Carreta 
Literária sobre como levar um livro 

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

O arco de história principal diz respeito às amizades de Harry com outros bruxos de 
sua idade, como Ronald Weasley e Hermione Granger, e também com o diretor de 
Hogwarts Alvo Dumbledore, considerado o maior dos magos, e seus conflitos com o 
bruxo das trevas Lord Voldemort, que pretende se tornar imortal, conquistar o mundo 
dos bruxos, subjugar as pessoas não-mágicas e destruir todos aqueles que estão 
em seu caminho, especialmente Harry Potter, a quem ele considera seu maior rival.

Em sete livros que se tornaram o maior fenômeno editorial de todos os tempos, Harry 
Potter não é exposto apenas a batalhas e feitiços. Ele precisa superar traições, sur-
presas e, sobretudo, aprender a lidar com os próprios sentimentos. O amor, a amiza-
de e claro, uma boa dose de magia e imaginação, são os elementos-chave para da 
maior saga bruxa de todos os tempos. 

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

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

HARRY POTTER
J.K. Rowling
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Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cata-
clismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer so-
bre a epidemia de fake news ou a ameaça do terrorismo? 
O que devemos ensinar aos nossos filhos? Em Sapiens, 
Yuval Noah Harari mostrou de onde viemos; em Homo 
Deus, para onde vamos. 21 lições para o século 21 ex-
plora o presente e nos conduz por uma fascinante jornada 
pelos assuntos prementes da atualidade.

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

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

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

21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21
Yuval Noah Harari

ASYLUM - Coleção
Madeleine Roux

Ao acordar dentro de um escuro elevador, a única coisa 
que Thomas consegue lembrar é de seu nome. Quando 
chega a seu destino, ele se vê rodeado por garotos que 
o acolhem e apresentam “a Clareira”, um espaço aberto 
cercado por um gigante e misterioso Labirinto. Tudo o que 
sabem sobre ele é que é alterado todos os dias. Porém, a 
chegada de uma garota irá transformar de forma radical a 
rotina do lugar.

Tema juvenil, aventura, mistério
Faixa etária a partir de 14 anos
Editora V&R 
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MAZE RUNNER - Série
James Dashner

Combinando mitologia grega e muita aventura, a saga do 
menino Percy Jackson, que aos 12 anos descobre que é 
um semideus, filho de Poseidon, tornou-se um fenômeno 
mundial.

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

PERCY JACKSON - Coleção
Rick Riordan
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Segundos antes de a Terra ser destruída para dar lugar 
a uma via expressa interespacial, Arthur Dent é salvo por 
Ford Prefect, um E.T. que fazia pesquisa de campo para 
a nova edição de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Pe-
gando carona numa nave alienígena, os dois dão início a 
uma alucinante viagem pelo tempo e pelo espaço.

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

O GUIA DO MOCHILEIRO DAS GALÁXIAS - Coleção
Douglas Noel Adams
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CAPITÃO MARIANO, REI DO OCEANO 
Maurício Veneza 

A GALINHA QUE BOTAVA BATATAS
Simone Pedersen 

A GIRAFA DO PESCOÇO CURTO
Regina Drummond

UMBIGO 
João Proteti 

DORINA VIU
Dimas Restivo, Claudia Cotes

O QUE SERÁ QUE A BRUXA ESTÁ LAVANDO?
Elizete Lisboa

ENQUANTO JOÃO GARRANCHO DORME
Elizete Lisboa

SARITA MENINA
Caudia Cotes

...E EU VENCI ASSIM MESMO 
Dorina Nowill

CADÊ A MONSTRINHA?
Elizete Lisboa

PEDRO E JOAQUIM 
Denise Crispun

MEU PAI É O MÁXIMO 
Anna Claudia Ramos 

A HORTA DA ETHEL
Celso Sisto 

ANINHA, ME CONTA UMA HISTÓRIA? 
Hermes Bernardi Jr.

A DANÇA DAS CORES  
Luís Pimentel 

ABRAÇO DO ANTÔNIO
Luciana Rigueira   

O CHAPEUZINHO VERMELHO
Bia Villela

Braille

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

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

AGORA É COMIGO!
Manuel Filho 

ABRAÇO DE URSO 
Cláudia Cotes 

VOLTA ÀS AULAS 
Tonton  

DANÇA DOWN
Claudia Cotes

FIRIRIM FINFIM
Elizete Lisboa

O SEU LUGAR
Patricio Dugnani

BENQUERER BEM AMAR
Elizete Lisboa   

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

O LANTERNA 
Alexandre de Castro Gomes 

HORA DE RECICLAR IDEIAS
Sandra Pina 

SOFIA SOLTOU UM PUM...DE NOVO!
Roberto de Carvalho  

DUDU DA BREKA  
Cláudia Cotes 

DOIS AMIGOS
Mario Pirata

MENINO QUE VIA COM AS MÃOS
Alexandre Azevedo

VOVÓ
Claudio Martins

A BRUXA MAIS VELHA DO MUNDO
Elizete Lisboa

Braille




