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Para saber do menino do avesso,

há que pegar uma linha para não se perder

e entrar no labirinto

dos sonhos de quem o ama.

“Ler é saber.
Saber é Poder.
Ler por ler. Ler para se divertir. Ler para se informar. Ler para se sensibilizar. Ler para poder criar. 
Ler... pra escrever. Ler!”

Cabe a todos – pais, pedagogos, professores, editores... trabalhar no sentido de desenvolver no 
indivíduo, desde cedo, o gosto pela leitura. 

E como? 

Oferecendo bons livros. 

Apresentamos os livros de literatura para crianças e jovens que a Editora Imperial Novo Milênio 
preparou com cuidado especial para colaborar com a descoberta do prazer de ler, desenvolver 
o senso crítico, a criatividade e as competências socioemocionais. Nesses livros, os textos, as 
ilustrações e a diagramação foram criados para tornar a leitura agradável, interessante e atrativa. 

Para facilitar a escolha, os títulos estão organizados de acordo com três aspectos: 

• Habilidade de leitura 

• Faixa etária 

• Ano escolar

Apresentação
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Para saber do menino do avesso,

há que pegar uma linha para não se perder

e entrar no labirinto

dos sonhos de quem o ama.
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Os livros são apresentados por uma pequena sinopse e classificados por tema, além de indicação 
de temas transversais, interdisciplinaridade e datas especiais.

A escolha de um bom livro é relevante para formar leitores, por isso o critério de apresentação 
adotado em nosso catálogo não se restringiu à faixa etária ou ao ano escolar, mas considerou 
o conjunto de aspectos que caracterizam o indivíduo: a experiência de vida, os interesses, as 
preferências, as características psicológicas, a afetividade, a inteligência e a maturidade. 

Sabemos que um mesmo livro pode ser interessante para leitores de diferentes faixas etárias 
e escolaridades. Cada indivíduo se desenvolve em ritmo próprio, de maneira diversa. Cada um 
tem passado e presente peculiares. Portanto, o desenvolvimento de cada leitor e a recepção da 
leitura não podem ser padronizados. 



Queremos deixar claro que a indicação das idades e anos escolares é apenas uma sugestão. Os 
livros devem ser escolhidos de acordo com as peculiaridades de cada aluno e de um projeto 
pedagógico compartilhado por toda equipe escolar, que leve ao desenvolvimento do indivíduo no 
sentido de formação de um cidadão integral, preparado para agir de forma responsável e ativa, e 
assim alcançar o sucesso em todas as esferas de sua vida – pessoal e profissional.

Para colaborar na seleção dos livros, relacionamos os indicadores de leitura – Pré-Leitor, Leitor 
Iniciante, Leitor em Processo, Leitor Fluente, Leitor Crítico – que devem nortear a escolha de um 
determinado título baseados na relação leitor/leitura, ou seja, de acordo com a habilidade de ler 
de cada indivíduo, uma vez que um livro de qualidade não tem limite de idade para ser bem aceito 
e deve proporcionar uma leitura prazerosa. 

PRÉ-LEITOR

• A partir de 4 anos – Educação Infantil   
• A partir de 6 anos – 1º ano escolar

LEITOR INICIANTE

• A partir de 8 anos de idade – 3º ano escolar
• A partir de 7 anos de idade – 2º ano escolar

LEITOR EM PROCESSO

• A partir de 8 anos de idade – 3º ano escolar
• A partir de 9 anos de idade – 4º ano escolar
• A partir de 10 anos de idade – 5º ano escolar

 LEITOR FLUENTE

• A partir de 11 anos de idade – 6º ano escolar
• A partir de 12 anos de idade – 7º ano escolar

LEITOR CRÍTICO 

• A partir de 13 anos de idade – 8º ano escolar
• A partir de 14 anos de idade – 9º ano escolar
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Fase em que o pequeno leitor faz os primeiros contatos com os livros, 
antes da alfabetização, quando o livro começa a ser descoberto. Fase 
em que predomina a leitura visual. É o início do reconhecimento da 
realidade e o começo da conquista da própria linguagem. É o momento 
em que gradativamente passa-se a nomear os seres e os objetos. 
Período em que o mundo natural e o mundo cultural começam a ser 
relacionados na percepção que o indivíduo começa a ter do mundo 
que o cerca.

PRÉ-LEITOR
A partir de 4 anos – Educação Infantil   
A partir de 6 anos – 1º ano escolar
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Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-058-5

BOQUINHA FECHADA
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

Tem a família Palita e uma família Repinica. Tem uma casa torta! 
Quem mora? Um elefante com rabinho de barbante? Um botão que 
toca violão? Um pente com dor de dente?

“Quem mora na casa torta?
Sem janelinha e sem porta?
Um gato que usa sapato 
e tem retrato no quarto?”

Tema: solidariedade, fantasia; jeito de ser; humor; poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Interação Social, 
Ciências e Arte.

Temas transversais: Meio Ambiente e Pluralidade Cultural. 

Datas comemorativas: 02/04 – Dia Mundial do Livro Infantil; 
07/04 – Dia Mundial da Saúde; 18/04 – Dia Nacional do Livro 
Infantil; 23/04 – Dia Mundial do Livro; 08/08 – Dia Mundial da 
Saúde; 22/08 – Dia do Folclore; 29/10 – Dia Nacional do Livro; 
08/12 – Dia da Família.

Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-057-8

ACONTECEU, MINHA GENTE, UM DIA 
BEM DIFERENTE!
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

O dia ficou maluco! Um peixe nadou no céu. A lua caiu no rio e 
a água se encolheu toda de frio. Quem diria, até um ‘avozário’ para 
nascer uma porção de vovós? O que aconteceu, minha gente?

“Você precisava ver 
esse dia diferente: 
um biscoito virou bicho, 
um trenzinho virou gente!” 

Tema: solidariedade; jeito de ser; fantasia, humor e poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Arte, Ciências e 
Interação Social.

Temas transversais: Ética e Pluralidade Cultural; 

Datas comemorativas: 30/01 – Dia da Saudade; 10/04 – Dia 
dos Irmãos; 26/07 – Dia dos Avós; 22/08 – Dia do Folclore; 17/11 
– Dia da Criativiadade.

PRÉ-LEITOR - A partir de 4 anos – Educação Infantil

Coleção Casa Torta
Coleção de 6 livros, nos quais se encontram poemas com a magia da escrita de Maria Mazzetti (1926-1974). 
Precursora na literatura infantil, criou uma poesia de puro encanto. Poemas falando de coisas de criança, do jeito que 
ela gosta. Um mundo de fantasia onde coisas fantásticas acontecem.  Em seus versos há melodia, sonoridade, ritmo 
e um humor incomparável. Nesses poemas encantadores, o impossível é bem possível, já imaginou?  Escritos para 
Coluna “Olá” do Jbzinho, no início da década de 1970, é possível reviver o clássico “Quem mora?”.
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Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-059-2

O CHÁ DAS PANELAS
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

Um mundo de faz-de-conta, onde as panelas iam tomar chá, uma 
coelha virava flor, uma traça comia letra e até sapo ia à escola. E tinha 
o seu Paletó. Veja só!

“As panelas iam tomar chá. 
Convidaram a chaleira. 
A chaleira falou que ia voando. 
Chaleira adora tomar chá!”

Tema: solidariedade, jeito de ser, fantasia e poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Interação Social, 
Matemática e Ciências.

Temas transversais: Ética e Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas:   14/03 – Dia Mundial da Poesia; 
15/03 – Dia do Circo; 19/03 – Dia da Escola; 02/04 – Dia 
Mundial do Livro Infantil; 18/04 – Dia Nacional do Livro Infantil; 
23/04 – Dia Mundial do Livro; Segundo domingo de agosto – 
Dia dos Pais; 15/10 – Dia do Professor; 10/12 – Dia do Palhaço.

Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-062-2

OUVE SÓ...
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

Um cavalinho branco, um elefante elegante, um casal de jabuti e 
um gato xadrez. Quanto bicho! Até aqui a soma é um mais três. Tem 
pintinho, tem minhoca, tem abelha... quantos bichos mais?

“Era uma vez
Gato Xadrez…
Usava terno, meia e sapato
e era amigo de um carrapato…”

Tema: solidariedade, jeito de ser, fantasia, humor e poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Ciências e Geografia.

Temas transversais: Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Ética.

Datas comemorativas: 07/04 – Dia Mundial da Saúde; 05/06 
– Dia Mundial do Meio Ambiente.

10
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Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-060-8

PAROU PARADINHO
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

Uma viagem maluca! Para onde ir? Depressa o trem vai partir. E 
vão um carretel que pode fazer a Terra parar, um bicho-papão que tem 
medo de menino e um caracol desencaracolando. 

“Quer ir até o castelo
coberto de diamante
onde a princesa baixinha
casou-se com um gigante?”

Tema: imaginação, jeito de ser, humor e poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa;  Matemática; 
Natureza e Sociedade.

Temas transversais: Pluralidade Cultural, Ética e Saúde.

Datas comemorativas: 07/04 – Dia Mundial da Saúde; 03/05 
– Dia do Sol; 05/08 – Dia Nacional da Saúde; 22/08 – Dia do 
Folclore; 25/08 – Dia do Soldado.

Edição: 1ª

Formato: 20 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-061-5

POIS É...
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Patricia Gwinner

O Perde-Tudo é tão desorganizado; o Cisco Quide, no olho da 
gente, causa muita atrapalhação. E as bruxas Cocoroca e Fulustreca. 
Melhor não falar.  Psiuuuuu! Pode acordar o hipopótamo.

“Era uma vez o Cisco Quide.
Um dia, Cisco Quide virou a cabeça,
saiu de avião a jato feito de vento
e entrou nos olhos do menino.” 

Tema: solidariedade, jeito de ser, fantasia, humor e poesia. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Interação Social e 
Matemática.

Temas transversais: Ética e Saúde.

Datas comemorativas: 14/03 – Dia Mundial da Poesia; 
07/04 – Dia Mundial da Saúde; Semana da Páscoa; 08/04 – 
Dia do Correio; 05/08 – Dia Nacional da Saúde; 31/10 – Dia 
das Bruxas.

11
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Edição: 1ª

Formato: cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: cartonado

ISBN: 978-85-

VOCÊ VIU O MEU BOLO?
Escritora e ilustradora: Rosinha

Cadê o bolo que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi 
pro mato. Cadê o mato? Pegou fogo... É no embalo dessa tradicional 
parlenda que o simpático Papão Mindinho procura o seu bolo de 
aniversário. “– Papão Vizinho, você viu o meu bolo que estava aqui? 
– Acho que o passarinho pegou, Papão Mindinho.” Você viu o meu 
bolo? foi inspirado na conhecida brincadeira do dedo mindinho em 
que brincamos com as crianças, usando os cinco dedos: mindinho, 
seu vizinho, maior de todos, fura bolo e cata piolho. Livro cartonado, 
adequado para o pequeno leitor, apresenta furos para a criança 
pequena colocar os dedos.

Tema: solidariedade; surpresa, comemoração; aniversário; 
parlenda; cotidiano infantil; infância. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Matemática; Natureza 
e Sociedade.

Temas transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 21/03 – Dia Mundial da Infância; 
22/08 – Dia do Folclore; 12/10 – Dia das Crianças.

PRÉ-LEITOR - A partir de 4 anos – Educação Infantil
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Edição: 1ª

Formato: 24 X 16 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-03-4

O QUE RIMA COM...
Escritora e ilustradora: Alina d’Alva

Um livro interativo, no qual palavra rima com imagem, uma 
palavra busca outra e uma nova palavra busca uma nova imagem. 
É assim, por meio de imagens narrativas e palavras-chave que 
uma história de solidariedade é contada. Um menino de rua pede 
alimento, mas tem um não como resposta, ficando entristecido. Seu 
choro contido, revelado em uma lágrima, faz a situação mudar. Ele 
ganha um pão e seu rosto, um sorriso. Feliz, o menino vai dividir o 
que ganhou com outras crianças que têm fome.

Tema: realidade; mundo social; fome; inclusão; crianças de rua; 
abandono.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 20/12 – Dia da Solidariedade.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-8340-055-4

O H NÃO FALA NADA!
Escritora: Tatiana Simpson
Ilustradora: Angela Carneiro

O H é a oitava letra do alfabeto. A palavra história começa com 
H. Ele já escreveu pharmacia e telephone. Mas o que importa isso, 
agora? Vamos explicar! No alfabeto formou-se uma grande confusão. 
As letras promoveram uma discussão. Para que serve o H, se ele não 
fala nada? E enquanto o H foi fazer uma horinha, rolou uma tremenda 
falação. Até a letra K entrou no bla-bla-blá. “– Não é bem assim” – 
dizem as letras C, L e N. Juntas vêm defender o H. Sem ele como se 
escreveriam as palavras chave, cambalhota e galinha e como ficaria 
a nossa encantadora Bahia? Como todas nós, o H é fundamental! 
Somos 26 letras que fazem um festival!

Tema: alfabeto; combinação das letras; dígrafos, amizade, inclusão, 
discriminação. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa.

Temas transversais: Ética e Cidadania. 

Datas comemorativas: 08/09 – Dia Nacional da Alfabetização; 
14/11 – Dia Mundial da Alfabetização.

PRÉ-LEITOR - A partir de 6 anos – 1o ano

13
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verbal e a alfabetização está acontecendo. Já reconhece com facilidade 
os códigos da escrita, sendo capaz de relacionar fonemas e grafemas 
e tem domínio da formação de sílabas e palavras. Inicia-se o processo 
de socialização e racionalização da realidade.

LEITOR INICIANTE
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A partir de 7 anos – 2º ano escolar
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BATE O SINO PEQUENINO...
Escritor: Alexandre Azevedo
Ilustrador: Sami Souza

Era uma vez um menino que nasceu para salvar o mundo. Filho 
de José e Maria, Ele deixou para humanidade uma lição de paz, 
amor e  esperança. Seu nome era Jesus. Por meio de uma narrativa 
poética e sensível, a história de Jesus de Nazaré é contada desde seu 
nascimento na manjedoura toda coberta de feno até o momento de 
sua crucificação. Passagens  como a visita dos três reis magos para 
dar-lhe as boas-vindas,  a fuga da  perseguição do rei Herodes aos 
recém-nascidos e os momentos de pregação em que o rei dos Judeus 
passava mensagens de paz e amor são momentos emocionantes  da 
fabulação.  

Tema: história bíblica; vida de Jesus Cristo; família; esperança; 
amor; paz; cristianismo.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História; Ensino 
Religioso.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural;

Datas comemorativas: 01/01 – Dia da Confraternização 
Universal e Dia Mundial da Paz; Páscoa; Semana Santa; 25/12 
– Dia de Natal.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-74-4

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-62-1

CAMÕES, O GATO POETA
Escritor: Alexandre Azevedo
Ilustrador: Ney Megale

Ser diferente é normal. Essa máxima vale para o gato Camões. 
Ele é feinho de dar dó. Tem bigode comprido, mas de um lado só. 
Suas orelhas parecem de um jumento. Seu passo é lento, lento. 
Enxerga só de um olho. De poeta só tem mesmo o nome, mas canta 
como ninguém. “Ao anoitecer, corre para o meio da rua. Sobe no 
muro e mia, olhando direto pra lua! Nessa hora se torna o galã de 
todas as gatas que ficam apaixonadas com as belas serenatas.” E 
assim, o gato Camões, vai cantando em cima do muro. Sentindo-
se muito feliz, Camões nem se importa se é feio ou esquisito, pois 
quando mia no muro é o gato mais querido.

Tema: aparência; jeito de ser; habilidades; popularidade; inclusão; 
relações sociais.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 19/07 – Dia do Cantor; 21/09 – Dia 
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

LEITOR INICIANTE - A partir de 7 anos – 2o ano

Coleção Rima que anima
Em narrativa poética, as histórias trazem em seus versos rimados a magia do mundo infantil. Para encantar os 
leitores iniciantes e facilitar seu contato gradativo com a linguagem escrita, os livros auxiliam as crianças recém- 
-alfabetizadas por meio de um vocabulário adequado e de fácil reconhecimento com temas do cotidiano infantil. 

15
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CANDINHA, A FOFOQUEIRA
Escritor: Alexandre Azevedo
Ilustrador: Ney Megale

Era uma vez uma menina chamada Candinha. Garota mais 
fofoqueira era difícil de encontrar. Ela falava pelos cotovelos, vivia 
a tagarelar.  O que a fazia ser assim tão faladeira? E sair por aí a 
falar os segredos dos amigos? Mas que culpa tinha Candinha de ser 
tão espontânea e viver de blá-blá-blá? De tanto fazer isso, ela ficou 
sem companhia até para brincar na hora do recreio. Mas Candinha 
aprendeu uma lição: fazer fofoca, mesmo que sem maldade, é coisa 
muito feia. Ela agora só fala o que pode. Envergonhar os outros 
nunca mais. Fofocar é coisa do passado. Suas histórias são muito 
divertidas, porém as peculiaridades de cada um ela não pode 
entregar. 

Tema: fofoca; segredos; jeito de ser; convívio social; amigos; 
escola; respeito.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 15/03 – Dia da Escola; 16/03 – Dia 
Internacional para Tolerância.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-72-0
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POLICARPO, O PAPAGAIO PATRIOTA
Escritor: Alexandre Azevedo
Ilustrador: Ney Megale

Policarpo é um papagaio bem diferente. Sabe tudo sobre o 
nosso Brasil. Ele é um papagaio inteligente. “Seu Lima, o dono dele, 
não se cansava de dizer: – Papagaio mais brasileiro ainda está para 
nascer!”. Policarpo gostava de cantar o Hino da Independência, o 
Hino à Bandeira e o Hino Nacional Brasileiro. Ele também gostava 
de recitar poemas. De Gonçalves Dias A canção do exílio e I-Juca 
Pirama. Quase tudo do Brasil, o papagaio conhecia. Literatura, Arte, 
História, Música e Geografia. Certo dia, da política quis participar, 
resolveu ser deputado para o povo ajudar. E não é que ele se tornou 
o deputado mais amado do Brasil? 

Tema: civismo; patriotismo; poesia; hinos brasileiros; amizade; 
eleições; política.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História; Geografia.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 14/03 – Dia Nacional da Poesia; 
21/03 – Dia Mundial da Poesia; 07/09 – Dia da Independência 
do Brasil;  31/10 – Dia Nacional da Poesia; 15/11 – Dia da 
Proclamação da República; 19/11 – Dia da Bandeira.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: Canoa

ISBN: 978-85-99868-75-1

17

DOIS SUPER-HERÓIS INCRÍVEIS
Escritora: Anna Claudia Ramos
Ilustrador: Jonathas Martins

Rafael e Pedro se conheceram na escola e, aos poucos, se tornaram 
grandes amigos. A amizade entre os dois ajudou Pedro a se integrar 
ao cotidiano escolar e superar sua timidez. Rafael sempre observava 
o amigo e ficava pensando por que ele não participava das atividades 
com os outros colegas. Percebeu que algumas vezes Pedro era alvo 
de bullying. Para mudar tal situação Rafael teve uma ideia criativa 
e bem-humorada. Inventou dois super-heróis incríveis. Na pele de 
Super Medalhão e Super Máscara, formaram uma dupla inseparável, 
vivendo muitas aventuras e se divertindo pra valer!

Tema: amizade; cotidiano infantil; solidariedade; mundo social; 
inclusão; bullying; super-heróis; fantasia.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Arte; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 15/04 – Dia Nacional de Combate ao 
Bullying; 20/7 – Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade. 

Edição: 1ª

Formato: 21 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-65-88785-11-9

LEITOR INICIANTE - A partir de 7 anos – 2o ano
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É O BICHO... HOMEM!
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

“De todos os animais da Terra, o mais complicado é o bicho 
homem! Come além da fome. Bebe além da sede. Maltrata a quem 
ama. Bajula a quem não ama. Destrói seu ambiente. Constrói seu 
próprio penar. Êta, bicho esquisito!” Assim começa essa delicada 
narrativa que apresenta o homem a partir de suas contradições.  
De forma sutil, algumas reflexões são apresentadas a respeito 
do comportamento do ser humano, considerado o único animal 
racional. O homem se comparado aos outros animais não merece 
ser chamado deste jeito. Ele é o mais confuso, esquisito e o que nega 
a sua natureza. 

Tema: comportamento; mundo social e natural; preservação do 
meio ambiente; natureza.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Arte; Ciências; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Meio Ambiente.

Datas comemorativas: 05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente.

Edição: 1ª

Formato: 20 X 21 cm

Nº de páginas: 16 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-13-3

MARICOTA SEM DONA
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora: Fernanda Morais

Uma história que aborda o tema do abandono. Contada com 
ternura e delicadeza narra a trajetória de Maricota, uma boneca que 
vivia na vitrine de uma loja de brinquedos, mas não era comprada 
por ninguém. Por isso, foi parar na liquidação. Depois de muito 
tempo, como não apareceu nenhum interessado, a bonequinha, 
sentindo-se rejeitada, resolveu sair pela vida à procura de alguém 
que a quisesse, mas que também cuidasse dela e lhe desse afeto. 
E lá se foi Maricota toda apressada, de vestido vermelho, avental 
branco, sapatinhos de couro feitos na maquininha de mentira, de 
malinha na mão. Será que alguém vai acolher Maricota? 

Tema: comportamento; mundo social; abandono; perseverança; 
rejeição; adoção; amizade. 

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia e 
História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 25/05 – Dia Nacional da Adoção; 
28/05 – Dia Internacional do Brincar. 

Edição: 1ª

Formato: 21 X 24 cm

Nº de páginas: 40 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-063-9
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NA COZINHA DA VOVÓ
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

Quando Aninha deixava comida no prato e não comia tudo, sua 
avó dizia: “ – Nã... nã... não, nada disso!”. Para ensinar à menina 
que alimento não é para ser jogado fora em momento algum, 
muito menos quando já está no prato, a vovó mostrou à neta 
como era possível reaproveitar as sobras na preparação de comidas 
diferentes. E como se fosse mágica, com um pouco de farinha, ovo e 
tempero, um pouco de arroz virava bolinho. Legumes, em sopinhas. 
Restinho de cebola, em omelete. Cascas e folhas se transformavam 
em bolo, geleia e patê. E assim “na cozinha da vovó, brincando e 
reaproveitando, tudo vai se transformando...”. 

Tema: cotidiano infantil; preparação e aproveitamento de 
alimentos; culinária; socialização; desperdício; convívio entre avós 
e netos.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 26/07 – Dia dos Avós; 16/10 – Dia 
da Alimentação; 20/10 – Dia da Culinária; Semana Nacional de 
Conscientização da Perda e Desperdício de Alimento.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 23 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-8340-099-7
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NA GARAGEM DO VOVÔ
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

O menino Paulinho jogava fora os brinquedos quebrados e não 
pensava duas vezes, logo queria comprar outro. Ele pegava dinheiro 
no cofrinho para adquirir novos. Até que um dia descobriu um 
segredo na garagem da casa de seu avô. O menino aprendeu que os 
brinquedos inutilizados podiam ser consertados, quando viu o avô 
fazendo reparos neles. E como se fosse mágica, eles ficavam novos. 
Agora Paulinho já sabe: sempre que alguma coisa quebra é bom 
visitar a garagem. Quem sabe, lá, há algo para deixar um brinquedo 
novinho em folha. E desta forma, também economizar dinheiro e 
evitar o desperdício.  

Tema: comportamento; cotidiano infantil; economia; desperdício; 
reciclagem; reparos de objetos; convivência entre avós e netos.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente; 
26/07 – Dia dos Avós.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 23 cm

Nº de páginas: 20 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-96-6
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O NINHO DO CORAÇÃO
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

A delicada e envolvente história de uma galinha que deseja 
muito ter seus próprios pintinhos. Por mais que se dedique a chocar 
seus ovos, não nascem os filhotes, o que a deixa triste. Um dia, 
ciscando pela fazenda, ela encontra um ovo diferente. Desse ovo 
perdido nasce um patinho que é acolhido com muito amor. O gesto 
de bondade da galinha Leiloca, ao adotar o pato, se espalha pela 
vizinhança e não demora que cheguem filhotes de outras mães, que 
não podem ficar com eles por razões diversas, se tornaram seus 
filhos do coração. 

Tema: adoção; família; solidariedade; amor; amizade; convívio 
social.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Orientação Sexual; 
Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 15/05 – Dia Internacional da Família; 
25/05 – Dia Nacional da Adoção; 04/10 – Dia dos Animais; 
08/12 – Dia Nacional da Família.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-8340-039-4

QUANDO O NATAL ACONTECE...
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

O que é o Natal? Qual seu significado? Por que se comemora o 
Natal? Curioso em compreender o sentido desta data, um menino com 
olhar inocente busca respostas para essas questões. Sem imaginar 
o que Natal significa para as pessoas, ele começa perguntando para 
a mãe, para o pai e para a avó, mas sua curiosidade só aumenta 
e a confusão também. Incansável, o menino continua sua busca. 
Pergunta para uma moça, para o Papai Noel do shopping, para um 
mendigo, mas continuava sem saber o que era o Natal até que um 
dia ele descobre que a resposta está em seu coração. 

Tema: Natal; curiosidade; cotidiano infantil; solidariedade; mundo 
social; inclusão; fantasia.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Arte; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas:     25/12 – Dia de Natal.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-67-6
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RENTE QUE NEM PÃO QUENTE
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustradora:  Rosinha

Manuela é uma ratinha que não sabe roer. Como uma ratinha 
não rói? – a mãe dela se perguntava. Isso não pode ser. A mãe 
ensinava, mas a ratinha não avançava no aprendizado. “Como será 
a vida dela sem fazer o que todos os ratos já nascem sabendo” – 
pensava a mamãe rata. Mesmo depois de muita tentativa, Manuela 
nem tchum. A sua mãe resolveu levá-la para ter aulas com o 
professor Roedura. Na aula de roer em ra, ra, ra... nada. Nas de re, 
re, re...  e ri, ri, ri... Muito som de riso, mas nada. Nem Dona Rata 
nem o professor deram jeito. Até que um dia a vocação de Manuela 
foi revelada. Ela sabia era costurar. Ela adorava costurar. 

Tema: vocação; profissões; tradição; comportamento; escolhas; 
características pessoais.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Arte; Ciências; 
Geografia; História.

Temas Transversais: Ética e cidadania; Pluralidade cultural.

Datas comemorativas: 25/04 – Dia Mundial das Vocações;  
Segundo domingo de maio – Dia das Mães; 25/05 – Dia da 
Costureira; 15/10 – Dia do Professor.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 24 cm

Nº de páginas:   – 48 em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-064-6
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Fase em que o leitor já domina com facilidade o mecanismo da 
leitura. O início da consolidação do processo de alfabetização. Ler 
começa a se tornar motivo de satisfação. À medida que o ato de ler 
se repete, o conhecimento se amplia. É o momento de agudização do 
interesse. Surgem questionamentos de toda a ordem. É o pensamento 
lógico se organizando em formas concretas.

LEITOR EM PROCESSO
A partir de 8 anos - 3o ano escolar
A partir de 9 anos - 4o ano escolar
A partir de 10 anos - 5o ano escolar 
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A AVÓ DOS DINOSSAUROS
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Uma recordação, muito carinho e afetividade envolvidas nesta 
história, na qual um álbum de fotografias revela os laços que unem 
o passado e o presente. Ao ver uma foto da avó, quando pequena, 
o neto viaja no tempo e dá início a um diálogo muito divertido entre 
eles. “– Vó, você é mais velha que os dinossauros?”. Essa pergunta 
inusitada é a porta para uma aventura cheia de bom-humor, 
dinossauros, “geleinhas”, descobrimento do Brasil, arco-íris, muita 
imaginação e fantasia. Um encontro de gerações bem distintas 
unidas por laços muito fortes:  amor e respeito.

Tema: convívio entre avós e netos; afetividade; cotidiano infantil; 
amizade; diálogo entre gerações.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História; Matemática.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural; 
Saúde.

Datas comemorativas: 22/04 – Descobrimento do Brasil; 
26/07 – Dia dos avós. 

O LABIRINTO DE ANDRÉ
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

A sopa de letrinhas do jantar de André é um verdadeiro labirinto. 
A imaginação do menino voa longe com as palavras da nossa língua, 
expressões de nossa linguagem coloquial e o modo de dizermos 
as coisas de forma quase enigmática para as crianças. Da sopa de 
letrinhas saltam “Labirinto”, “maneiro”, “maculelê”, “aventura”, 
“manteiga-derretida”, “estômago de avestruz”, “mirabolante”, 
“coragem”... Era do que André precisava: coragem para decifrar 
o que os adultos diziam naquela linguagem “diferentona”. Ele 
acabou de tomar sua sopa, saiu do labirinto e agora brinca com as 
palavras  da nossa língua, misturando tupi, guarani e “africanês”. 

Tema: cotidiano infantil; letras; palavras; família; convivência 
familiar; expressões da linguagem coloquial; vocabulário; 
linguagem figurada.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 21/03 – Dia Mundial da Infância; 
05/05 – Dia da Língua Portuguesa; 21/05 – Dia da Língua 
Nacional; 23/11 – Dia Internacional da Palavra.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-61-4

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-65-2

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano

Coleção do Avesso
Em prosa poética, as histórias trazem o universo infantil com uma abordagem pouco comum de temas como medo, 
autoaceitação, saudade, perda, morte, fraternidade, afetividade, memória, amizade, empatia, imaginação, fantasia 
e humor, fazendo o leitor olhar para dentro e se ver pelo “avesso” ao vivenciar conflitos tão peculiares ao seu 
mundo. Por meio de uma linguagem simples e ao mesmo tempo intensa, as histórias divertem e fazem pensar.
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LIA FOI À LUA
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

“A primeira vez que acordei e não vi minha irmã, perguntei à 
minha mãe onde estava Lia. Foi para o céu. – ela me respondeu. 
Aquele dia e depois aquela noite foram para mim o mais longo dos 
dias e a mais longa das noites”. Assim começa esta história delicada, 
que tem como tema a perda de um ente querido e o comportamento 
de um menino que tem contato com o triste momento que finaliza 
o ciclo da vida. Uma ausência sentida. A saudade chegando. Um 
sentimento estranho que vem para ficar. Um dia, temos que lidar 
com  a morte e cada um faz isso do seu jeito. 

Tema: morte; perda de um ente querido; comportamento; 
sentimentos; saudade;  imaginação.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 13/01 – Dia da Saudade.

A MENINA QUE NÃO TINHA MEDO DE 
NADA
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Que menina é essa que não tem medo de nada? Não tem medo 
de pegar doenças nem de sombra na parede.  Não acredita em 
assombração. Vê filme de terror e não se assusta. Coisas bobas, 
tipo barata tonta e baixo-astral, não tiravam um gritinho dela, 
sequer. Diferente de outras meninas que, diante dessas situações, 
coitadinhas, choravam de soluçar. A menina da história preferia 
gargalhar. Mas que menina corajosa! Será? Certo dia, algo 
aconteceu. A menina que não tinha medo de nada, de muitos 
medos se encheu. Percebeu que a falta de medo era muito medo 
de ter medo. 

Tema: cotidiano infantil; medo; comportamento; 
autoconhecimento; sentimentos;  imaginação.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural; 
Saúde.

Datas comemorativas: 06/05 – Dia da Coragem.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-57-7

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-54-6

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano
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O MENINO E O MENINO
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Um anjo vê o que está acontecendo no planeta Terra e pensa 
que se pudesse fugir do céu e se fazer menino ajudaria a melhorar 
o mundo. Ele tocaria uma flauta para que os homens o seguissem. 
E onde houvesse discórdia, levaria união, compreensão e amizade. 
Onde houvesse guerra, levaria a paz. Onde houvesse dor, levaria 
a cura. Para as crianças, levaria brincadeiras. Para a natureza, 
levaria preservação. Para todas as etnias e crenças, levaria a 
igualdade. Acabaria com o ódio, o preconceito, a intransigência e 
a fome. “Depois, convidaria meninos e meninas para, da mais alta 
montanha, admirarem o planeta azul.”

Tema: solidariedade; fraternidade; paz; pacifismo; meio ambiente; 
poluição; reparação; respeito às diferenças.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Meio Ambiente; 
Pluralidade Cultural; Saúde.

Datas comemorativas: 01/01 – Dia da Confraternização 
Universal; 20/02 – Dia Mundial da Justiça Social; 13/05 – Dia 
da Fraternidade; 05/06 – Dia do Meio Ambiente; 21/09 – Dia 
Internacional da Paz.

O MENINO DO AVESSO
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Era uma vez um menino que via o mundo de forma particular. 
Ele vestia o palhaço de rei, cetro e coroa e mudava o rumo das 
histórias. Fazia canteiros de flores nas nuvens e enchia as ruas 
de carneiros, macacos, elefantes, tigres e bodes. Dormia quando 
os outros acordavam. Acendia fogo com água de rio e guardava 
redemoinhos no bolso. Sua vida parecia um poema. O menino do 
avesso se fez do avesso do avesso. Ele não gostava de fábricas que 
fumam pássaros e nem de gente que engole bom-dia. Para conhecer 
esse menino, há que pegar uma linha do novelo do coração e se 
aventurar nos sonhos de quem sabe amar. 

Tema: cotidiano infantil; liberdade; criatividade; brincadeiras; 
poesia; fantasia; imaginação.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Meio Ambiente.

Datas comemorativas: 21/03 – Dia Mundial da Infância; 
05/06 – Dia do Meio Ambiente ; 17/11 – Dia da Criatividade.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-52-2

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-58-4

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano

25



LE
IT

O
R 

EM
 P

RO
CE

SS
O

O MENINO QUE TINHA MEDO DE TUDO
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Que menino é esse que tem medo de tudo? Tem medo de 
brincar na rua,  de ir à escola,  de ter amigos. Tem medo, mas não 
chora, porque dizem que é feio chorar. Assim, vive triste e sozinho. 
Ao contrário de outros meninos que, diante de situações  que 
causam medo, mostram destemor. O menino da história preferia 
se esconder. Mas que menino medroso! Será? Certo dia, algo 
aconteceu. O menino que com medo vivia, de coragem se encheu. 
Viu que seu temor a tudo era medo de chorar. Primeiro chorou 
baixinho, depois alto e mais alto. E o medo que sentia foi saindo 
feito água e a alegria apareceu.

Tema: cotidiano infantil; medo; comportamento; sentimentos; 
autoconhecimento; imaginação.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural; 
Saúde.

Datas comemorativas: 06/05 – Dia da Coragem.

AS TRÊS IRMÃS
Escritor: Tonio Carvalho
Ilustrador: Guto Lins

Era uma vez, uma velha bodelha saramacutelha que contava 
histórias sem pé nem cabeça para Gabriela, Sofia e Manuela, as 
três irmãs. As histórias não tinham começo, meio e fim, mas era 
assim que Manuela gostava. Ela era a irmã mais novinha e ainda 
não falava.  Ela dormia muito. Manuela sonhava! Contava a velha 
bodelha. As duas irmãs mais velhas, Gabriela e Sofia, queriam 
brincar com Manuela. O que fazer se ela estava adormecida? Dormir 
e sonhar. “Não se sabe, até hoje, se é verdade ou mentira. Mas a 
saramacutelha conta  que Sofia e Gabriela adormeceram ao lado da 
irmã e entraram no sonho da irmã.” Entrou por uma porta, saiu pela 
outra. Quem quiser que conte outra.

Tema: parlenda; rima; folclore; família; contação de histórias; 
sonho; fantasia.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 20/03 – Dia do Contador de Histórias; 
10/04 – Dia dos Irmãos; 22/08 – Dia do Folclore.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-53-9

Edição: 1ª

Formato: 23 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-59-1

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano
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A CASA DO LIXO ZERO
Escritora: Ana Maria de Andrade
Ilustradoras: Ana Maria de Andrade e Argélia de Paula

Na casa do Lixo Zero, moram três porquinhos de nomes 
curiosos: Reduzinho, Reutilina e Reciclino. Eles  formam a família 
dos 3Rs.  Uma família que se preocupa com o futuro do planeta. Os 
três procuram preservar o meio ambiente, reduzindo, reutilizando 
e reciclando o lixo que produzem.  Eles gostam de tudo limpo e 
muito arrumadinho. O objetivo deles é cuidar de nosso mundo de 
forma limpa e inteligente. Os 3Rs representam três diferentes ações 
para preservar a natureza: reduzir o consumo, reutilizar os materiais 
consumidos e reciclar o lixo obtido. Assim, os porquinhos fazem a 
parte deles para obter uma melhor qualidade de vida. 

Tema: meio ambiente; coleta seletiva de lixo, reciclagem; trabalho 
em equipe; higienização e limpeza; preservação do meio ambiente; 
descarte de pilhas e baterias; os 3Rs.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Meio Ambiente; Saúde.

Datas comemorativas: 15/05 – Dia Internacional da Família; 
17/05 – Dia Internacional da Reciclagem; 05/06 – Dia do Meio 
Ambiente; 05/10 – Dia dos Animais; 22/11 – Dia do Reciclador e 
da Reciclagem do Lixo; 08/12 – Dia Nacional da Família.

Edição: 2ª

Formato: 24 X 17 cm

Nº de páginas: 28 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-8340-038-7

O GIGANTE SEM NOME
Escritora: Maria Mazzetti
Ilustrador:  Fabio Maciel

Era uma vez um gigante. Mas não era um gigante feliz, não! 
Ele não gostava de amigos, nem de parentes, nem de ninguém. E 
depois de ficar muito tempo sem ver as pessoas, esqueceu de tudo. 
Esqueceu até do próprio nome. Cansado de estar sempre só, ele saiu 
do castelo em que vivia para ver o mundo.  Na viagem, encontrou 
um amigo que o fez redescobrir a importância da amizade. Justo o 
que ele precisava para realizar um desejo que mudaria sua vida e 
a sua maneira de pensar. De tal forma, o gigante pôde resgatar o 
que há muito havia perdido: o menino que foi um dia, mas que por 
encanto esteve preso no gigante sem nome. 

Tema: relações interpessoais; amizade; infância; fantasia.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Meio Ambiente; 
Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 05/06 – Dia do Meio Ambiente; 12/06 
– Dia da Empatia; 20/07 – Dia do Amigo; Dia Internacional da 
Amizade.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 24 cm

Nº de páginas: 48 – em cores

Acabamento: capa dura

ISBN: 978-85-8340-065-3 

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano
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OLHOS DA TERRA
Escritora: Ana Maria de Andrade
Ilustrador: Silvio Alvarez

Na Terra, existem  muitos animais e nos seus olhos se escondem 
mistérios. Cada olhar tem um segredo diferente, mas somente um é 
especial... De quem seria esse olhar? Nos olhos da águia, o Mestre 
da criação colocou a coragem. Nos olhos de um pequeno pássaro, o 
medo. Nos olhos do leão, a força. O urso foi escolhido para levar a 
tristeza no olhar. O macaco, para levar  a alegria. Para o jacaré, olhos 
enganadores. Diferente do olhar enigmático, o do cachorro revela 
sinceridade e o do papagaio, simpatia. Para terminar, o Criador quis 
inventar olhos especiais para se ver bem com o coração. E ao ser 
humano foi dado este privilégio. 

Tema: preservação do meio ambiente; natureza; respeito; arbítrio; 
animais; sentimentos; sensibilidade.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Meio Ambiente.

Datas comemorativas: 22/04 – Dia da Terra; 05/06 – Dia do 
Meio Ambiente; 05/10 – Dia dos Animais.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-92-8

UM PRA CADA LADO
Escritora: Luciana Rigueira
Ilustradora: Elisabeth Teixeira

Um menino com medo de ver seus pais separados imagina 
muitas formas de mantê-los juntos, mas acaba descobrindo um jeito 
bem mais feliz de ficar próximo dessas duas pessoas que ele tanto 
ama no mundo. Ele não queria, nenhum amigo sabia, mas agora que  
seu pai e sua mãe foram um pra cada lado, o menino acha que eles 
fizeram certo porque a vida para os três ficou mais leve. A mãe está 
tranquila e contente e o olha de frente. O pai como não pensa mais 
em ter razão, fica pensando em lhe dar mais atenção. Dos dois lados 
tem abraço, recomeço, esperança e amor depois da tal separação. 

Tema: cotidiano infantil; separação de pais; família; relações 
familiares.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Orientação Sexual.

Datas comemorativas: 15/03 – Dia Internacional da Família; 
08/12 – Dia Nacional da Família.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 24 cm

Nº de páginas: 32 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-050-9

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 8 anos – 3o ano
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A AMIZADE ABANA O RABO
Escritora e ilustradora: Marina Colasanti

Tusca, uma cadela malhada, chegou na casa como não queria 
nada. Grávida ela estava. De fato, queria salvar seus filhotes. Eram 
seis. Na casa, eles não podiam ficar. Tusca ficou triste demais. Dois 
puderam voltar, mas eram duas: Meiga e Maribel. Um dia, Tusca 
foi embora da mesma forma que chegou. E Milord surgiu para 
ficar. Esta é uma história de verdade que faz parte da vida de 
Marina Colasanti e sua família. Aconteceu na casa que eles têm 
lá na serra fluminense. Um “causo” sobre cães que virou livro para 
mostrar a amizade entre Meiga, Maribel e Milord, caninos queridos 
encontrados nas memórias da autora. 

Tema: animais de estimação; cuidado com os animais, amizade.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Geografia; História.

Temas Transversais: Saúde.

Datas comemorativas: 05/10 – Dia Nacional dos Animais. 

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 44 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-053-0

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 9 anos – 4o ano
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UMA HISTÓRIA DIFERENTE CONTADA DE 
TRÁS PRA FRENTE
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

“E viveram felizes para sempre...” assim, pelo fim, começa 
esta história. Não é para estranhar, afinal, estamos falando de 
uma história diferente contada de trás pra frente. Do fim, se chega 
ao começo. Do começo, chega-se ao fim. Princesa, fada, príncipe, 
bruxa, sapo... A princesa Anabela vive situações de Branca de Neve, 
Bela Adormecida, Rapunzel e Cinderela. Enfrenta muitos perigos,  
mas se casa, enfim, com o príncipe Valentim. Os dois comemoraram 
o casamento com uma festa que durou três dias e três noites nos 
salões do castelo para alegria de todos do Reino Paz e Amor. Assim, 
pelo início, termina essa  história: “Era uma vez uma...” 

Tema: contos de fada; amor; rivalidade; fadas x bruxas; relações 
sociais; intertextualidade; sexualidade.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Orientação Sexual.

Datas comemorativas: 02/04 – Dia Internacional do Livro 
Infantil; 18/04 – Dia Nacional do Livro Infantil.

Edição: 1ª

Formato: 23 X 23 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-27-0

30

ANCHOVINHA – NEM TUDO QUE BRILHA 
NO FUNDO DO MAR É ESCAMA DE PEIXE
Escritor: Carlos Secchin
Ilustrador: Cristiano Siqueira

A muitas milhas da costa, vivia Anchovinha no oceano Pacífico. 
Magro e ágil, era o peixe mais veloz e aventureiro de seu cardume. 
Ele adorava brincar de líder, ia à frente dos milhares de anchovetas.  
Um dia, Anchovinha, sem querer, colocou seu cardume em risco. Por 
isso, perdeu a confiança de todos e foi obrigado a viver sozinho, 
longe de seus milhares de companheiros. A vida sem companhia 
não foi fácil, até que sua curiosidade o levou à descoberta de um 
perigo que poderia colocar sua espécie em extinção. E com a ajuda 
de amigos, Anchovinha salva seu cardume das malhas das redes de 
pesca. 

Tema: cardumes; vida marinha; poluição;  desobediência; ritual de 
passagem; provação; solidão; desamparo; cadeia alimentar; pesca 
predatória; bullying.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia.

Temas Transversais: Meio Ambiente.

Datas comemorativas: 05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 40 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-55-3
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O CASO DA COBRA QUE FOI PEGA 
PELOS PÉS
Escritor: Wasiry Guará
Ilustradora:  Ana Luiza Mello

Na tradição indígena da tribo dos Maraguá os jovens seguem os 
ritos dos mais velhos e obedecem, especialmente, ao pajé, guardião 
dos preceitos ancestrais. A iniciação dos meninos na vida adulta 
ocorre perto dos quatorze anos de idade, quando eles começam a 
se preparar para o ritual de passagem. Aqueles que sobrevivem aos 
desafios a que são submetidos são considerados adultos. Kurumi 
participou de sua “primeira caçada” aos cinco anos. Venceu seus 
medos e apreensões a fim  de ser um caçador de coragem. Por isso, 
ele se tornou experiente, sendo capaz de resolver o inusitado caso 
da cobra que foi pega pelos pés. 

Tema: mitos; cotidiano nas aldeias; cultura indígena; hábitos da 
cultura Maraguá; ritual de passagem; provação.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 19/04 – Dia do Índio; 09/08 – Dia 
Internacional dos Povos Indígenas

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 24 – em cores

Acabamento: canoa

ISBN: 978-85-99868-08-9

LEITOR EM PROCESSO - A partir de 10 anos – 5o ano

VAI VER SE EU ESTOU NA CHINA
Escritoras: Susi Sertã e Yili Wang
Ilustradora: Nathalia Catarino

Um livro bilingue, com texto em português e chinês, no qual  
as primas Carla e Yili que moram, respectivamente, no Brasil e na 
China, contam uma para outra como é a rotina nas escolas em 
que estudam. Por meio de cartas que trocam, descobrem, além das 
curiosidades de seus países, uma grande paixão em comum... o 
futebol. Em narrativas distintas cada uma fala de sua origem oriental 
e seus laços com o nosso país. A leitura do livro pode ser feita a 
partir da capa do ponto de vista da prima brasileira ou a partir da 
quarta capa do ponto de vista da prima chinesa. O livro traz um 
encarte com adesivos das imagens da história. 

Tema: cotidiano escolar; correspondência; amizade; intercâmbio 
cultural; imigração.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Geografia; História; 
Educação Física.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 15/08 – Dia Nacional da Imigração 
Chinesa; 30/07 – Dia Internacional da Amizade; 26/09 – Dia 
dos Primos.

Edição: 1ª

Formato: 21 X 21 cm

Nº de páginas: 40 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-25-6
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Nesta fase, o leitor já domina os mecanismos da decodificação 
da escrita e de compreensão do universo expresso nos livros. A 
alfabetização está consolidada e a cada dia sua competência leitora 
se amplia. Torna-se capaz de fazer inferências na leitura e começa 
a desenvolver a habilidade de deduzir conceitos para chegar a uma 
conclusão.

LEITOR FLUENTE
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EM BUSCA DE BABYLÔNIA
Escritor: Júlio Emílio Braz
Ilustradora: Nathalia Catarino

Uma história futurista em que um grupo de crianças vive uma 
aventura em busca do robô-babá, Babylônia, descartado pela mãe 
de Mariana, por ciúmes do afeto que a filha sente pela máquina. 
A ação está ambientada em um espaço totalmente informatizado, 
dividido em cidade inferior e cidade superior. Na cidade “inferior”, 
vivem os condenados pelo sistema e os robôs ultrapassados. A trama 
tem como pano de fundo a relação do homem com a máquina, o 
avanço da tecnologia e o que pode acontecer se a humanidade 
se “robotizar”. Em meio à aventura de Mariana e seus amigos 
para encontrar o robô-babá, se desenvolve uma reflexão a respeito 
de temas importantes tais como a amizade, a solidariedade e as 
diferenças sociais.

Tema: amizade; companheirismo; solidariedade; diferenças sociais; 
tecnologia; ciúme; robótica; aventura.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural; 
Saúde; Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 14/02 – Dia da Amizade; 20/07 – Dia 
do Amigo; Dia Internacional da Amizade; 16/10 – Dia da Ciência 
e Tecnologia.

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 136

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-47-8

O MISTÉRIO DA ILHA GRANDE
Escritora: Eunice Maciel
Ilustradora: Thais Linhares

O final de semana prolongado prometia para Aninha, a 
protagonista da história: sua melhor amiga, Luisa, ia com ela passar 
o final de semana na casa de praia da família que ficava num lugar 
paradisíaco: a baía de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. 
E o melhor: não havia previsão de chuva. Imagine! Conhecer as 
belezas da Ilha Grande, ter contato com a natureza, andar de lancha, 
pegar sol, nadar no mar... Além de visitar o patrimônio histórico da 
ilha. Só que ninguém jamais poderia imaginar as surpresas que as 
aguardavam... Muita aventura, suspense e mistério contados nas 
páginas do caderno secreto da Aninha.

Tema: amizade; companheirismo; solidariedade; aventura; 
mistério; economia; preservação da natureza; patrimônio histórico; 
pirataria; combate ao contrabando.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História. 

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Orientação Sexual; 
Pluralidade Cultural; Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 14/02 – Dia da amizade; 03/03 – Dia 
Nacional de Combate ao Contrabando; 05/06 – Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

Edição: 1ª

Formato: 14 X 20 cm

Nº de páginas: 142 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-052-3
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PERDIDOS NA MINA
Escritora: Eunice Sertã
Ilustrador: Ney Megale

Quatro melhores amigos passam o final de semana em uma 
fazenda do tempo colonial, vizinha a uma antiga mina de ouro 
abandonada, no interior de Minas Gerais. Desbravando os arredores, 
eles vão parar na mina abandonada e resolvem explorá-la. Na hora 
de retornar, se perdem e se veem diante de um mundo parado 
no tempo – um quilombo – que só conheciam pelos livros de 
História. Lá, eles entram em contato com descendentes dos negros 
habitantes da região, que perpetuaram os costumes e hábitos de 
seus ancestrais. Os quatro amigos precisam voltar para a fazenda, 
mas, para isso, terão de fazer um pacto de silêncio de não revelar o 
local do quilombo a ninguém. 

Tema: amizade; família; convivência social; quilombo; herança 
africana; aventura; diferenças.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Orientação Sexual.

Datas comemorativas: 13/05 – Dia da Abolição da Escravidão; 
20/11 – Dia da Consciência Negra. 

Edição: 1ª

Formato: 14 X 21 cm

Nº de páginas: 96

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-82-9

O TOTEM DO RIO KÃWÉRA E OUTROS 
CONTOS FANTÁSTICOS
Escritor e Ilustrador: Yaguarê Yamã

Quando os europeus chegaram ao Brasil, as mais de mil tribos 
indígenas que viviam aqui tinham seus mitos e lendas. Todos sempre 
ligados à natureza, meio em que originalmente esses povos viviam. 
O imaginário dos  Maraguá, tribo que vive  no Norte do Amazonas, 
é repleto de histórias que perpetuam sua cultura. Mistério, suspense 
e aventura estão presentes nos contos ‘O totem do rio Kãwéra’, 
‘A cidade perdida de Urupady’ e ‘No tempo dos Andirazes’. Duas 
expedições em busca de  tesouros arqueológicos e uma batalha 
para resgatar as noivas dos bravos guerreiros sob a vontade de 
seres fantásticos e  entes da floresta revelam um pouco do rico 
universo mítico dos Maraguá. 

Tema: universo mítico dos Maraguá; cultura indígena; aventura; 
descobertas; ambição; folclore.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Pluralidade Cultural; 
Orientação Sexual.

Datas comemorativas: 19/04 – Dia do Índio; 09/08 – Dia 
Internacional dos Povos Indígenas; 22/08 – Dia do Folclore.

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 56 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-66-9
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MISTÉRIO EM QUELUZ
Escritora: Rosa Amanda Strausz
Ilustradora: Luciana Gretcher

Estranhos acontecimentos, seres extraordinários e mistério 
rondam a comarca de Queluz. Fatos aterrorizantes assolam e 
perturbam a vida na chácara de Joaquim Limeira. Mas o que estava 
aperreando os moradores da localidade era o desaparecimento e a 
morte de animais sem explicação. Não era possível identificar que 
tipo de fera causara as mortes. Para os mais vividos a reposta estava 
no sobrenatural e insólito. Alguns afirmavam que algo tão surreal só 
poderia  ser obra de um desafortunado filho de uma geração inteira 
de sétimos filhos cuja herança é carregar a maldição do lobisomem.

Tema: amizade; companheirismo; solidariedade; crenças; folclore; 
lenda do lobisomem.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e cidadania; Pluralidade Cultural; 
Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 14/02 – Dia da Amizade; 12/06 – Dia 
da Empatia; 22/08 – Dia do Folclore; 20/12 – Dia Internacional 
da Solidariedade Humana.

Edição: 1ª

Formato: 16x23 cm

Nº de páginas: 96 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-066-0

ALEGRIA PURA
Escritora: Stella Maris Rezende
Ilustrador: Eduardo Albini

Marlúcia busca conversa, busca ajuda, se intromete, mas as 
cinco colegas não lhe dão atenção, então ela faz a prova de como 
conseguir o que quer usando o nome de um rapaz, o pretendente 
que todas as moças querem. E assim, tem as moças casadoiras na 
palma da mão. Uma narrativa de beleza, na qual paira o tempo e 
se sente o cheiro das ternuras nos vasos nas varandas. Um bordado 
de pequenas intrigas com um cheirinho de arroz-doce servido no 
prato de louça. Mas esse arroz-doce tem uns ingredientes um tanto 
inusitados... Eita! Que essa história é temperada a mágoa, coragem, 
ousadia, humor, conservadorismo, amizade, feminismo, consciência 
e transformação. 

Tema: amizade; vingança; troça; adolescência; tempo de escola; 
vida interiorana; sagacidade.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Ética e cidadania; Orientação Sexual; 
Pluralidade Cultural; Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 14/02 – Dia da Amizade; 20/07 – Dia 
Internacional da Amizade. 

Edição: 1ª

Formato: 14 X 19 cm

Nº de páginas: 64 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-067-7

LEITOR FLUENTE - A partir de 12 anos – 7o ano
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Nesta fase, o leitor domina a escrita e a sua habilidade leitora está 
consolidada. A produção de texto é criativa. Compreende, relaciona e 
interpreta os textos de forma crítica e consciente. A reflexão ocorre com 
maior profundidade. As potencialidades afetivas se mesclam com uma 
nova sensação de poder interior: a da inteligência, do pensamento 
formal e reflexivo.

LEITOR CRÍTICO
A partir de 13 anos - 8o ano escolar
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Edição: 2ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 64 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-068-4

LEITOR CRÍTICO - A partir de 13 anos – 8o ano
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ESSES LIVROS DENTRO DA GENTE: UMA 
CONVERSA COM A PESSOA QUE ESCREVE
Escritora: Stella Maris Rezende
Ilustradora: Patricia Melo

Uma narrativa apaixonada, repleta de lirismo, para versar sobre o 
ofício de escrever e sua intrínseca relação com a leitura. Em bela prosa 
poética, apresenta o universo dos escritores, leitores e amantes da 
arte literária. Encanto, delicadeza e ternura emolduram este pastiche 
de amor à literatura, desvelando as nuances do ofício de escrever 
para os que buscam enveredar no labor de narrar histórias e fazer 
poesia de forma envolvente, subjetiva e encantadora. Por meio da 
metalinguagem, faz uma evocação a grandes autores da literatura 
mundial e nacional, além de listar uma série de sutilezas necessárias à 
criação de uma literatura de enlevo.

Tema: poesia; prosa poética; fazer literário; livros; escrita criativa; 
fantasia; universo dos escritores, leitores e amantes de livros; 
estímulo a futuros escritores; literatura.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Arte; Ciências; 
Geografia; História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural.

Datas comemorativas: 23/04 – Dia Mundial do Livro e do 
Direito de Autor; 01/05 – Dia da Literatura Brasileira;  25/07 – 
Dia do Escritor.
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CONTOS DE ARREPIAR
Escritor: Júlio Emílio Braz
Ilustrador: Ney Megale

Quatro contos que exploram o universo do suspense, ao 
apresentar enredos marcados por eventos e/ou seres sobrenaturais. 
O primeiro traz o ideário do mundo dos vampiros; o segundo é 
contextualizado no meio interiorano e na crença em entidades 
míticas; o terceiro explora o curioso universo da vidência; por fim, o 
quarto conto aborda o universo dos fantasmas e casas assombradas. 
Terror e mistério, com passagens de humor que abordam, por um 
lado, o obscuro mundo dos vampiros e fantasmas, e por outro, as 
crendices do interior do Brasil e as confusões mentais de um jovem 
após ter uma queda e bater a cabeça. Desta forma, é possível 
transitar e resvalar por alguns ambientes e motivos da literatura 
de medo.

Tema: terror; insólito; mistério; suspense; desamparo; ambição; 
sofrimento; vampiros; fantasmas; crenças e crendices.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Orientação Sexual; 
Saúde.

Datas comemorativas: 22/08 – Dia do Folclore.

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 88 

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-31-7

LEITOR CRÍTICO - A partir de 14 anos – 9o ano - Ensino Médio

HISTÓRIAS DE OUVIR DA ÁFRICA 
FABULOSA
Escritor: Carlos Alberto de Carvalho
Ilustrador: Fabio Maciel

Fabulações, nas quais, humanos, animais e seres fantásticos 
fazem parte da narrativa. Histórias para contar e recontar, 
transmitidas oralmente, para nos fazer, mais uma vez, ouvir a voz 
envolvente do “contador de histórias” – o Griô.  Das inúmeras 
histórias africanas, seis foram recontadas nesta antologia: ‘A filha 
do Sol e da Lua’ ; ‘O gênio do rio’ ; ‘Jima e o anel mágico’ ; ‘O 
guerreiro forte e terrível’ ; ‘O caçador cego’ e ‘O menino de ouro e o 
menino de prata’. Os contos deste fabulário dão notícias da robusta 
bagagem cultural e da espiritualidade de povos do continente 
africano, da sua ligação com a terra, dos animais que nela vivem, 
dos seus objetos de uso e culto. 

Tema: oralidade; cultura africana; seres fantásticos; personificação; 
condição feminina; fantasia.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa; Ciências; Geografia; 
História; Matemática.

Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Orientação Sexual.

Datas comemorativas: 20/03 – Dia do Contador de Histórias; 
20/11 – Dia da Consciência Negra.

Edição: 2ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 80 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-051-6
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SAGAS SELVAGENS
Escritor: Júlio Emílio Braz

As aventuras de dois amigos para desvendar o mistério dos 
desaparecimentos de jogadores do game de maior sucesso entre 
os jovens. O último lançamento da Galáxia  Criações e Diversões 
Associadas,  “Sagas Selvagens”, tem sua boa reputação contestada 
após a divulgação de notícias que relacionam o jogo a estranhos 
acontecimentos. O game ocupou o noticiário por várias semanas 
até seu lançamento. Não se falava em outra coisa no ciberespaço. 
Jornais e revistas disputavam a exclusividade do assunto: a chegada 
do incrível game às lojas. Nunca, em tempo algum, se viu tanta 
ansiedade entre os fãs desses jogos. Mas, afinal, o que teria 
acontecido? 

Tema: aventura; suspense; jogos; mistério; amizade; perigo; 
companheirismo; ganância.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 14/02 – Dia da Amizade; 29/08 – Dia 
Internacional do Gamer.

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 118

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-99868-48-5

MEU ROSTO NÃO SERÁ COMO O TEU E 
OUTROS MEDOS
Escritor: Marcos Apostolo
Ilustrador: Fabio Maciel

Os sete contos aqui expressos apresentam um paradoxo ao 
suscitar reflexões éticas sobre questões relevantes da sociedade 
contemporânea. Da realidade ao insólito ‘Meu rosto não será como 
o teu’, ‘Os desterrados’, ‘Antônia está aqui’, ‘Siga sem mim’, ‘Bem-
vindo ao Clubee’, ‘Ensurdecedor’ e ‘Não olhe para aquele lado’ 
desvelam temores e segredos do ser humano. Mistério e suspense 
permeiam essas narrativas para fazer pensar sobre absurdos e 
equívocos como o culto a beleza, a xenofobia, o consumismo, a 
homofobia, a corrupção, o assédio sexual e a desigualdade social. 
Frutos da intolerância, de cada um e de um com o outro ou outros.

Tema: reflexão; valores e princípios; discriminação racial; imigração; 
desigualdade social; tecnologia; culto a beleza; homofobia; assédio 
sexual; consumismo; intolerância; machismo.

Interdisciplinaridade: Arte; Língua Portuguesa; Filosofia; 
Geografia; História; Sociologia.

Temas Transversais: Ética e Cidadania; Orientação Sexual; 
Pluralidade cultural; Saúde; Trabalho e Consumo.

Datas comemorativas: 21/03 – Dia do Imigrante; 25/06 – 
Dia Internacional Contra a Discriminação Racial; 20/11 – Dia 
da Consciência Negra; 27/11 – Dia Nacional de Combate ao 
Câncer.

Edição: 1ª

Formato: 16 X 23 cm

Nº de páginas: 160 – em cores

Acabamento: Brochura

ISBN: 978-85-8340-054-7
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Imigração
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uma conversa com a pessoa 
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O menino que tinha medo
de tudo .................................. 26
Parou paradinho ..................... 11

Meio ambiente
A Casa do Lixo Zero ................ 27
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Rejeição
Maricota sem dona ................. 18
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JANEIRO

01/01 – Dia da 
Confraternização Universal 
e Dia Mundial da Paz
Bate o sino pequenino...  ........ 15
O menino e o menino ............. 25
Quando o Natal acontece...  .... 20

30/01 – Dia da Saudade
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09
Lia foi à lua ............................ 24

FEVEREIRO

14/02 – Dia da Amizade 
Aconteceu, minha gente, um dia
bem diferente! ....................... 09
Alegria pura ........................... 35
Em busca de Babylônia ........... 33
Mistério em Queluz ................ 35
O Mistério da Ilha Grande ...... 33 
Perdidos na mina ................... 34
Vai ver se eu estou na China ... 31

20/02 – Dia Mundial da 
Justiça Social
O menino e o menino ............. 25
O que rima com...  .................. 13

MARÇO

14/03 – Dia Nacional dos 
animais
A amizade abana o rabo ......... 29
Olhos da Terra ........................ 28
O ninho do coração ................ 20

14/03 – Dia da Poesia
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09
Bate o sino pequenino...  ........ 15
Boquinha fechada .................. 09
Camões, o gato poeta ............. 15
Candinha, a fofoqueira ........... 16
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37
O chá das panelas .................. 10
Ouve só...  .............................. 10
Parou Paradinho ..................... 11
Pois é...  ................................. 11
Policarpo, o papagaio patriota . 17

15/03 – Dia da Escola
Candinha, a fofoqueira ........... 16
Dois super-heróis incríveis ....... 17

15/03 – Dia Internacional 
da Família
Um pra cada lado ................... 28

Semana Santa
Bate o sino pequenino...  ........ 15

Páscoa
Bate o sino pequenino...  ........ 15

10/04 – Dia dos Irmãos 
As três irmãs .......................... 26

15/04 – Dia Nacional de 
Combate ao Bullying 
Dois super-heróis incríveis ....... 17

18/04 – Dia Nacional do 
Livro Infantil
Boquinha fechada .................. 09
O chá das panelas .................. 10
Uma história diferente contada 
de trás pra frente .................... 30

19/04 – Dia do Índio 
O totem do Rio Kãwéra e 
outros contos fantásticos ........ 34 
O caso da cobra que foi pega 
pelos pés ................................ 31

22/04 – Dia do 
Descobrimento do Brasil 
A avó dos dinossauros ............ 23

22/04 – Dia da Terra 
Olhos da Terra ........................ 28

23/04 – Dia do Direito de 
Autor
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37

23/04 – Dia Mundial do 
Livro
Boquinha fechada .................. 09
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37
O chá das panelas .................. 10

25/04 – Dia Mundial das 
Vocações 
Rente que nem pão quente .... 21

30/4 – Dia Nacional da 
Mulher
Alegria pura ........................... 35

MAIO

01/05 – Dia da Literatura 
Brasileira
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37

03/05 – Dia do Sol 
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09

16/03 – Dia Internacional 
para a Tolerância
Alegria pura ........................... 35
Candinha, a fofoqueira ........... 16
Meu Rosto não será como o teu
e outros medos ...................... 39

19/03 – Dia da Escola 
O chá das panelas .................. 10
Rente que nem pão quente .... 21

20/03 – Dia do Contador de 
Histórias
As três irmãs .......................... 26
Histórias de ouvir da África
fabulosa ................................. 38 

21/03 – Dia do Imigrante
Meu Rosto não será como o teu
e outros medos ...................... 39
Vai ver se eu estou na China ... 31

21/03 – Dia Mundial da 
Poesia
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09
Bate o sino pequenino...  ........ 15
Boquinha fechada .................. 09
Camões, o gato poeta ............. 15
Candinha, a fofoqueira ........... 16
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37
O chá das panelas .................. 10
Ouve só...  .............................. 10
Parou Paradinho ..................... 11
Pois é...  ................................. 11
Policarpo, o papagaio patriota ... 17

21/03 – Dia Mundial da 
Infância
O labirinto de André ............... 23
Você viu o meu bolo? ............. 13

27/03 – Dia do Circo 
O chá das panelas .................. 10

ABRIL

02/04 – Dia Internacional 
do Livro Infantil
Boquinha fechada .................. 09
O chá das panelas .................. 10
Uma história diferente contada 
de trás pra frente .................... 30

07/04 – Dia Mundial da 
Saúde
Boquinha fechada .................. 09
O chá das panelas .................. 10
Ouve só...  ............................. 10
Parou paradinho ..................... 11

08/04 – Dia do Correio 
Vai ver se eu estou na China ... 31

O chá das panelas .................. 10
Parou paradinho ..................... 11

03/05 – Dia dos Netos
A avó dos dinossauros ............ 23
Na cozinha da vovó ................ 19
Na garagem do vovô .............. 19

05/05 – Dia da Língua 
Portuguesa 
O H não fala nada! ................. 13
O labirinto de André ............... 23

06/05 – Dia da Coragem 
A menina que não tinha medo
de nada .................................. 24
O menino que tinha medo de 
tudo ....................................... 26
O Mistério da Ilha Grande ....... 33
Perdidos na mina .................... 34

Segundo domingo  –  Dia 
das Mães
Rente que nem pão quente .... 21

13/05 – Dia da Abolição da 
Escravidão
Histórias de ouvir da África 
fabulosa ................................. 38
Meu rosto não será como o teu
e outros medos ....................... 39
Perdidos na mina .................... 34 

13/05 – Dia da 
Fraternidade 
O menino e o menino ............. 25

15/05 – Dia Internacional 
da Família 
A avó dos dinossauros ............ 23 
A Casa do Lixo Zero ............... 27
Boquinha fechada .................. 09
Lia foi à Lua ........................... 24 
O Mistério da Ilha Grande ....... 33
O ninho do coração ................ 20
Perdidos na mina .................... 34
Um pra cada lado ................... 28
Vai ver se eu estou na China ... 31

17/5 - Dia Internacional 
contra a Homofobia, a 
Transfobia e a Bifobia
Meu rosto não será como o teu 
e outros medos ....................... 39

17/05 – Dia Internacional 
da Reciclagem 
A Casa do Lixo Zero ................ 27

21/05 – Dia da Língua 
Nacional 
O H não fala nada! ................. 13
O labirinto de André ............... 23

Datas comemorativas
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25/05 – Dia Nacional da 
Adoção 
Maricota sem dona ................. 18
O ninho do coração ................ 20

25/05 – Dia da Costureira 
Rente que nem pão quente .... 21

28/05 – Dia Internacional 
do Brincar 
Dois super-heróis incríveis ...... 17
Maricota sem dona ................ 18
O gigante sem nome .............. 27
Você viu o meu bolo? ............. 12

JUNHO

05/06 – Dia Internacional 
da Luta Contra a Pesca 
Ilegal
Anchovinha – Nem tudo que 
brilha no fundo do mar é 
escama de peixe ..................... 30

05/06 – Dia  Mundial do 
Meio Ambiente 
Anchovinha – Nem tudo que 
brilha no fundo do mar é 
escama de peixe ..................... 30
É o bicho... homem! ............... 18
Na garagem do vovô .............. 19
O menino do avesso ............... 25
O mistério da Ilha Grande ....... 33
Olhos da Terra ........................ 28
Ouve só...  .............................. 10

12/06 – Dia Mundial da 
Empatia
O gigante sem nome ................. 27
Rente que nem pão quente .... 21

25/06 – Dia Internacional 
Contra a Discriminação 
Racial
Meu rosto não será como o teu
e outros medos ....................... 39

JULHO

19/07 – Dia do Cantor 
Camões, o gato cantor ........... 15

20/07 – Dia do Amigo 
Alegria pura ........................... 35
Dois super-heróis incríveis ....... 17
Mistério em Queluz ................ 35
O mistério da Ilha Grande ....... 33
Perdidos na mina .................... 34
Vai ver se eu estou na China ... 31

25/07 – Dia do Escritor
Esses livros dentro da gente: 
uma conversa com a pessoa 
que escreve ............................ 37

26/07 – Dia dos Avós
A avó dos dinossauros ............ 23
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09

As três irmãs .......................... 26
Na cozinha da vovó ................ 19
Na garagem do vovô .............. 19

30/07 – Dia Internacional 
da Amizade 
Dois super-heróis incríveis ....... 17
O mistério da Ilha Grande ....... 33
Perdidos na mina .................... 34
Vai ver se eu estou na China ... 31

AGOSTO

05/08 – Dia Nacional da 
Saúde
Boquinha fechada .................. 09
Parou paradinho ..................... 11
Pois é...  ................................. 11

08/08 – Dia Mundial da 
Saúde
Boquinha fechada .................. 09
Parou paradinho ..................... 11
Pois é...  ................................. 11

09/08 – Dia Internacional 
dos Povos Indígenas 
O caso da cobra que foi pega
pelos pés ................................ 31
O totem do Rio Kãwéra e 
outros contos fantásticos ........ 34

Segundo domingo – Dia 
dos Pais
O chá das panelas .................. 10

15/08 – Dia Nacional da 
Imigração Chinesa 
Vai ver se eu estou na China ... 31

21/08 – Dia do Imigrante 
Meu rosto não será como o teu 
e outros medos ....................... 39
Vai ver se eu estou na China ... 31

22/08 – Dia do Folclore
Aconteceu, minha gente, um 
dia bem diferente! .................. 09
As três irmãs .......................... 26
Boquinha fechada .................. 09
Contos de arrepiar ................. 38
Mistério em Queluz ................ 35
O caso da cobra que foi pega
pelos pés ................................ 31
O totem do Rio Kãwéra e 
outros contos fantásticos ........ 34
Parou paradinho ..................... 11
Você viu o meu bolo? ............. 12

25/08 – Dia do Soldado 
Parou paradinho ..................... 11
Policarpo, o papagaio patriota .. 17

29/08 – Dia Internacional 
do Gamer 
Sagas selvagens ..................... 39

SETEMBRO

07/09 – Dia da 
Independência do Brasil 
Policarpo, o papagaio patriota .. 17

08/09 – Dia Nacional da 
Alfabetização
O H não fala nada! ................. 13

21/9 – Dia Internacional 
da Paz
O menino e o menino ............. 25 

21/09 – Dia Nacional da 
Luta das Pessoas com 
Deficiência
Camões, o gato poeta ............. 15

26/09 – Dia dos Primos 
Boquinha fechada .................. 09
O Mistério da Ilha Grande ....... 33
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