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Apresentação

O catálogo de livros da biblioteca Pe. Oswaldo Gomes traz todas as novas aquisições de
livros, com títulos selecionados a partir das sugestões de educadores e estudantes, e a
partir do trabalho minucioso da equipe da biblioteca, que busca atualizar o acervo de
acordo com do Projeto educativo do Colégio Medianeira.

O catálogo está organizado da seguinte forma:

Primeiro os títulos de literatura infantil, na sequência os títulos de literatura juvenil/adulto,
depois os títulos com temáticas variadas: formação, pesquisa, filosofia entre outros e, por
fim, os títulos de literatura bilíngue.
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1

Ivan e Marcelo | Nova Fronteira | 32 páginas

Infantil IV e V 

O livro 1 conta a história de um gato malhado que tira uma soneca num sofá listrado. 

Os sons de um passarinho e até de um caminhão não acordam o gato, mas ele pula 

para o chão assim que ouve o barulhinho do prato de leite

1,2,3 Lili 

Lucie Albon | Melhoramentos | 32 páginas

Infantil IV e V 

1 gafanhoto, 2 formigas, 3 libélulas... Lili, a ratinha, e seu amigo Henrique, contam até 

10 com a ajuda de pequenos insetos.

10 coisas que eu posso fazer para ajudar meu planeta

Melanie Walsh | Alles Trade Editora e Comércio Exterior Ltda | 40 Páginas

Diversos

Este é um livro para crianças que revela coisas que qualquer um pode fazer para 

ajudar a preservar o planeta. Ele sugere coisas simples como desligar a televisão 

completamente, ir caminhando até a escola e desligar as luzes ao deixar um 

cômodo para economizar energia. ´coisas que posso fazer para ajudar meu 

planeta´ foi escrito e ilustrado para que, desde pequeninas, as crianças 

compreendam e transmitam a mensagem de preservação que pessoas de todas 

as idades deveriam conhecer.

A Árvore das Lembranças

Britta Teckentrup | Rovelle | 32 páginas

Diversos 

Um livro delicado e tocante, que celebra a vida e nos ajuda a resgatar as doces 

lembranças daqueles que amamos.

A árvore encantada

Libris

Infantil II e III

Um livro divertido e cheio de rimas! Puxe as abas e surpreenda-se!



A banda das meninas

Emília Nuñez | Tibi | 36 páginas

Diversos

Leiloca ama música e sempre sonhou em ser baterista, Com muita persistência e 

iniciativa, criou com suas melhores amigas a banca de rock chamado Minassauras. E

vai mostrar para todo mundo que meninas também podem tocar bem alto!

A caixinha de narizes

Liana Leão | Cortez | 32 Páginas

2º ano

Um Livro sobre a vaidade, sobre a dificuldade de nos aceitarmos como somos, com 

nossos narizes, bocas, olhos, barrigas, sobrancelhas, enfim, com nossos pontos fortes 

e fracos. Tucano vive uma crise de identidade quando troca seu nariz de tucano por 

um nariz rosa e arrebitado.

A caminho de casa

Sílvia Corrêa  | Edições de Janeira | 32 páginas

Diversos 

Este livro retrata a experiência muito dolorosa de ser abandonado à própria sorte, 

tendo de sobreviver pelas ruas, sofrer fome e preconceito até ser preso e, 

finalmente, adotado.

A cicatriz

Ilan Brenman | Companhia das Letrinhas | 32 Páginas

1º e 2º ano

Silvinha caiu da cama no meio da noite e tomou um sustão ao saber que precisaria ir 

ao hospital para que um médico costurasse seu queixo. Mas como assim? O que será 

que iria acontecer com ela? Conversando com os pais, Silvinha descobre que o que 

vai ganhar é uma cicatriz - e, o mais impressionante, que ela ficará para sempre no 

queixo dela. A novidade deixa a menina tão empolgada que ela resolve investigar as 

cicatrizes de todos os parentes...

A cinderela das bonecas

Ruth Rocha | Salamandra | 40 páginas 

2º ano 

Todo mundo adora a vovó Neném, que sabe contar histórias como ninguém. E ela 

sabe fazer coisas ainda mais belas, como transformar bonecas em Cinderelas! 

Mariana ficou encafifada: "Será que a vovó é também uma fada?"



A dança do ar

Fabiana Bonora e Luciana Zoccoli

Diversos 

Livro infanto-juvenil que traz em versos a presença delicada do elemento Ar e sua 

dança na Natureza.

A decisão do campeonato

Ruth Rocha | Salamandra | 32 Páginas

3º ano

A Decisão Do Campeonato Catapimba é um garoto legal. Amigo da turma toda 

centroavante e secretário do Estrela-d' Alva Futebol Clube com ele o tempo só 

esquenta quando o Armandinho não apita o jogo direito. Nos livros desta série cada 

história é uma aventura sempre contada daquele jeito gostoso característico de Ruth 

Rocha. Em a decisão do campeonato você vai conhecer Catapimba e sua turma os 

craques do campinho pegado à casa do seu Manoel. E vai descobrir que estrago um 

Bicão pode causar quando resolve ajudara apitar o jogo.

A fada Oriana

Sophia de Mello Breyner Andresen

5º ano 

Oriana é uma fada boa. E como toda fada, boa ou má, tem suas obrigações. Ela 

cuida da floresta e de seus moradores. Vive uma rotina solitária, pois Oriana é 

invisível aos olhos das pessoas. Com tantos afazeres, ela mal tem tempo para si. 

Um dia, quando olha seu reflexo na água, surpreende-se com sua beleza. 

Incentivada pelo peixe maldoso, passa a enfeitar-se e a admirar-se por horas a 

fio, perdendo-se em sua vaidade...

A ferradura e as cerejas 

Fátima Sobral | Euroimpala | 10 páginas 

Iinfantil II e III 

A história transmite à criança uma herança que nos ficou do passado, criando sempre 

uma relação óbvia entre a linguagem e as imagens

Água – Pra que serve a água 

Anna Cláudia Ramos | Dimensão | 68 páginas

Infantil II e III

A água serve para cair do céu e ser chamada de chuva. Serve também para dar banho 

na boneca e na dona da boneca. Pra se divertir com a mangueira... e muitas outras 

coisas boas!



A história do natal

Cristina Marques | SBN | 36 paginas 

3º ano

"Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens" Lucas 

2:14.Com essas palavras os anjos celebravam um maravilhoso acontecimento: o 

nascimento de Jesus, o Salvador da Humanidade. O Natal foi criado para lembrar esta 

data com presentes e transformou-se em uma tradição. O melhor presente é conhecer 

a razão de toda esta comemoração. Esta obra é a melhor forma de ensinar ao seu 

pequenino porque o Natal é tão importante.

A invasão Zumbi

Winter Morgan | Ciranda Cultural | 96 Páginas

5º ano

Lucy conseguiu entrar para a Universidade Minecraft. Mas a escola está sendo 

atacada. Com a ajuda dos amigos, ela precisará travar uma batalha para salvar a 

universidade e todo o Mundo da Superfície. Acompanhe esta incrível aventura não 

oficial de Minecraft.

A Jacarezinha que Mordia 

Emília Nunez | Tibi | 32 páginas 

Infantil II e III

A Jacarezinha que mordia , livro da autora Emília Nunez e ilustrações de Heitor Neto, 

conta a história de Jaquinha, uma jacarezinha que mordia tudo que via pela frente. 

Quando ela começou a morder os amiguinhos, os animais de toda floresta ficaram 

muito chateados e Dona Jaca, mamãe de Jaquinha, tentou as mais diferentes (e 

desastradas) estratégias para resolver a situação.

A Lebre e a Tartaruga

Infantil IV e V

Laura Razzaboni | Nova Leitura | 24 páginas

Esta coleção inclui as mais belas fábulas de animais, contadas em uma linguagem 

simples e adequada para todas as idades.

A lenda do guaraná

Rosane Pamplona | Folha de São Paulo | 29 páginas

Diversos

No reconto de Rosane Pamplona, narrado também no CD deste volume, o nascimento 

de um menino alegre e cheio de energia põe fim a um período difícil vivido em sua 

aldeia.

Quando o garoto morre, poucos anos depois, seus olhos são enterrados a pedido de 

Tupã. E então nasce o guaraná, cujo fruto se parece com os olhos humanos.



A mãe que chovia

José Luís Peixoto | Companhia das Letrinhas | 64 páginas

4º e 5º ano 

O menino desta história é filho da chuva. E, com uma mãe tão necessária a todos, tem 

de aprender, a duras penas, a partilhar com o mundo todo o seu cuidado e dedicação. 

Através do seu percurso, ele dá aos leitores uma lição de generosidade e 

perseverança - e acaba por descobrir uma das forças mais poderosas da natureza: o 

amor incondicional das mães.

A menina da cabeça quadrada

Emília Nuñez | Tibi | 32 páginas

Diversos 

A Menina da Cabeça Quadrada é um livro que incentiva as crianças da era digital a 

descobrirem o prazer das brincadeiras tradicionais.

Amigos da Fazenda - Cavalos e pôneis

Camilla de la Bédoyère | Ciranda Cultural | 24 Páginas

2° ano e diversos 

Das brincadeiras no campo, até a hora de comer, descubra tudo sobre o dia a dia 

dos animais da fazenda.

Amigos da fazenda – galinhas

Camilla de la Bédoyère | Ciranda Cultural | 24 Páginas

2º ano e diversos

Das brincadeiras no campo, até a hora de comer, descubra tudo sobre o dia a dia dos 

animais da fazenda.

Amigos da Fazenda – Ovelhas

Camilla de la Bédoyère | Ciranda Cultural | 24 Páginas

2º ano e diversos 

Onde a ovelha dorme? Qual é o tamanho de uma ovelha recém-nascida? O que as 

ovelhas comem? Você está pronto para fazer novos amigos da fazenda?



Amigos da Fazenda - Porcos

Camilla de la Bédoyère | Ciranda Cultural | 24 Páginas

2º ano e Diversos

Onde o porco dorme? Como o leitão cresce? O que os porcos comem? Das 

brincadeiras no campo, até a hora de comer, descubra tudo sobre o dia a dia dos 

animais da fazenda. Você está pronto para fazer novos amigos da fazenda?

Amigos da Fazenda – Vacas

Camilla de la Bédoyère | Ciranda Cultural | 24 Páginas

2º ano e diversos 

Onde as vacas dormem? O que é um rebanho? Qual é o tamanho de um bezerro 

recém-nascido? Das brincadeiras no campo até a hora de comer, descubra tudo sobre 

o dia a dia dos animais da fazenda. Você está pronto para fazer novos amigos da 

fazenda?

A mini fashionista

Emília Nuñez | Tibi | 36 páginas

Diversos

Maricotinha adora montar looks e dar dicas de moda. Junto com a sua amiga 

Dirinha, ela começou a gravar vídeos para o YouTube. Com as orientações e o 

acompanhamento das famílias, a dupla vai aprender a usar a internet de uma 

maneira segura e muito divertida!

A misteriosa caixa do contador de história 

Sérgio Palmiro Serrano | Paulinas | 24 páginas 

3º ano 

O texto em verso é inventivo, resgata valores humanos e propõe uma melhoria na 

relação entre as pessoas, levando a criança a um sutil questionamento sobre a vida. 

Narra a aventura de um contador de histórias que carrega uma caixa, de onde tira os 

objetos e as mais variadas narrativas.

A montanha encantada

Maria José Dupré | Ática | 128 páginas 

5º ano 

Um brilho estranho no topo da montanha chama a atenção das crianças: lá vão elas 

para um lugar misterioso e encantado!



A mulher que falava para-choques

Marcelo Duarte | Panda Books | 19 páginas 

2º ano 

Dirce trabalha numa cabine de pedágio. Para fugir da rotina começou a anotar frases 

dos para-choques de caminhão que passavam por ali. Quando percebeu, só 

conseguia falar usando as frases que tinha lido. Aí é que começa a confusão e a 

aventura com personagens fantásticos, fundamentados no valor da cultura popular e 

na língua portuguesa.

Andira

Rachel de Queiroz | José Olympio | 64 páginas 

3º ano 

Andira é a história de uma andorinha que, por ser muito pequena e ainda não saber 

voar, é deixada para trás quando as outras andorinhas se preparavam para a 

migração de inverno. Nascida em uma igreja, ela passa a ser criada por uma família 

de morcegos, que ensina a ela tudo sobre seus hábitos.

Animais Brincalhões

Libris | 20 Páginas

Infantil II e III

Conte até dez com estes alegres animais! Vai ser pura diversão!

Animais do oceano

Ciranda Cultural | 20 páginas

Infantil II e III 

Conheça os animais do oceano e aprenda a desenhá-los! Coloque uma folha embaixo 

dos estênceis, desenhe o caranguejo, o golfinho, o tubarão e muito mais, e pinte todos 

eles com suas cores preferidas. Divirta-se desenhando e colorindo!

Anne de Green Gables

Shirley Sodré |  Pé da Letra | 44 páginas

3º ano

Esta obra, Anne de Green Gables para Crianças, é uma adaptação para os pequenos 

leitores das aventuras de Anne, uma adorável menininha ruiva, que encanta, faz rir, 

emociona e conquista a todos já nos primeiros capítulos. Com belíssimas ilustrações 

em todas as páginas, o livro mostra a rotina na escola, entre amizades, aventuras e 

situações inusitadas.



A Orquestra da Lua Cheia

Jens Rassmus | Companhia das Letrinhas | 40 páginas

2º e 4º ano

Era hora de dormir mas Ana não estava com sono. E, aliás, por que todo mundo tem 

que dormir mesmo quando não está com sono? Inquieta, ela resolveu plantar 

bananeira. E, assim do nada, uma coisa muito estranha aconteceu. Ana caiu no teto, e 

então descobriu que naquele mundo de cabeça para baixo existiam muitos seres que 

ela não conhecia. Junto com Ana, as crianças conhecerão os personagens 

encantadores que povoam as páginas deste livro-objeto, em que até mesmo as 

palavras viram de ponta-cabeça.

A outra história da cachinhos dourados

Jean-Claude R. Alphen | Moderna | 56 páginas

4º ano

Uma família de ursos que morava no meio da floresta ficou muito brava quando entrou 

em casa e descobriu que alguém tinha feito a maior bagunça lá dentro: comeu o 

mingau, quebrou a cadeira e ainda desarrumou as camas. Imagine, então, como eles 

ficaram ainda mais furiosos quando viram que a menina Cachinhos Dourados 

continuava lá, depois de tudo o que tinha aprontado, e dormia folgadamente na cama 

do Pequeno Urso! Só que essa Cachinhos Dourados é um pouco diferente... 

Aperte aqui

Hervé Tullet | Ática | 64 Páginas

Infantil IV e V 

A brincadeira começa com uma bola amarela no centro de uma página branca e um 

convite: aperte a bola e vire a página… Como num passe de mágica, surgem duas 

bolas na página seguinte. A partir daí, novos convites e novas surpresas aparecem a 

cada página, nesta obra que faz uma implícita alusão ao universo eletrônico dos 

tablets

A pílula falante

Monteiro Lobato | Globinho | 39 páginas

3º ano

A pílula falante leva o leitor ao universo do Sítio do Picapau Amarelo e narra um dos 

momentos marcantes da história de Emília, em que a espevitada boneca de pano 

começa a falar.

A pipa e a flor 

Mauricio de Souza | Verus | 48 páginas

2º ano 

Pode uma pipa. que está sempre voando pelos ares. se apaixonar por uma flor. cujas 

raízes a prendem ao solo? O escritor Rubem Alves mostra que sim. Numa fábula 

lindíssima. ele versa sobre o amor. o egoísmo e a liberdade e ainda permite ao leitor 

escolher um dos três finais possíveis para a estória



A poesia do ABC

Alcide Buss | Cuca Fresca Edições | 32 páginas

3º ano

De A a Z, todas as letras do alfabeto parecem brincar com as crianças, na descoberta 

mágica da escrita e da leitura.

A raiva 

José Carlos Lollo | Pequena Zahar | 40 páginas 

Diversos

Todo mundo já sentiu raiva em algum momento da vida. Ela pode surgir das coisas 

mais simples, como de um olhar de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma 

palavra torta.

Arca de ninguém 

Mariana Caltabiano | Scipione | 24 página

Infantil IV e V

Noé construiu uma arca para salvar os animais de um dilúvio, mas teve problemas 

durante a viagem: os cães corriam atrás dos gatos, as aves não se bicavam e 

ninguém queria viajara perto dos porcos. Como convencer todos a aceitarem as 

diferenças? 

A revolta das palavras

José Paes | Companhia das Letrinhas | 32 páginas 

3º, 4º e 5º ano 

"Como as personagens desta história são palavras, nada mais natural que ela 

aconteça nas páginas de um dicionário. “ Assim começa esse livro de José Paulo 

Paes (1926-98), um poeta que tinha o maior prazer em escrever para as crianças. O 

motivo da revolta que ele narra foi o fato de as palavras não aguentarem mais ser mal 

usadas. Assim, sob o comando das palavras Verdade e Mentira, elas decidiram 

atrapalhar a vida de todo o mundo que alterasse o seu real sentido para enganar as 

pessoas de boa-fé. A revolta durou só um dia, mas o leitor verá que as palavras não 

brincaram em serviço...

As aparências enganam

Patcharee Meesukhon | Ciranda Cultural | 24 páginas

3º ano 

Nunca vou me esquecer daquele dia! Eu vi muitas outras pessoas fazerem coisas 

incríveis e inesperadas. Algo estranho! Algo empolgante! Algo muito engraçado! Mas, 

se eu contar a minha história, será que vão dizer que eu sou louco?



As aventuras do Capitão Cueca - Em cores!: 1

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 144 páginas 

5º ano

Jorge e Haroldo são vizinhos e estudam juntos na escola Jerome Horwitz. Eles 

adoram contar piadas e fazer estripulias por onde passam. Mas o que eles mais amam 

mesmo é escrever histórias em quadrinhos, e juntos inventaram o maior super-herói 

de todos os tempos: o incrível... Capitão Cueca!

A senhorita Redundância e o senhor Pleonasmo

Nina Krivochein | Chiado | 58 páginas

5º ano

Sr. Pleonasmo é um conhecido chef, dono do restaurante Gulodices e a Srta. 

Redundância é proprietária da chapelaria Cabeça Perfeita, a mais famosa do lugar. 

Eles são apaixonados um pelo outro, mas nunca conseguiram encontrar-se. Quando o 

Sr. Pleonasmo, finalmente, resolve declarar o seu amor, descobre que há um enorme 

obstáculo entre os dois...

As escolhas do Bernardo 

Fabiana Rodopoulos | Mais Ativos | 20 páginas 

Diversos 

O livro ensina, de maneira simples e lúdica, que os desejos são ilimitados e os 

recursos limitados. Por isso, a importância de se fazer boas escolhas. Mostra a 

importância de se fazer poupança e como é fundamental aprender a planejar as 

finanças desde cedo.

As fadas de Maria

Lesley Harker | Ciranda Cultural | 16 Páginas

Infantil IV e V

Maria mal podia acreditar quando, certa noite, seu quarto se encheu de magia e sete 

pequenas fadas apareceram, cada uma com um presente especial! Mas as surpresas 

não param por aí, nem para Maria, nem para você! Encante-se com uma linda 

surpresa e descubra o que a garotinha vai ganhar.

As flores que a gente inventa 

Fernanda Lopes de Almeida |  Ática | 24 páginas

3º ano

Versos divertidos transmitem um recado ao leitor: a fantasia, o sonho e a criatividade 

são imprescindíveis para uma vida plena. Outro tema abordado é o relacionamento 

familiar.



As regras do futebol

Jim Kelman | Vale das Letras | 29 páginas

Diversos

Um livro para qualquer admirador do futebol, seja novato ou experiente. Com 

instruções interativas sobre os aspectos de cada regra do futebol, é leitura para os fãs 

deste esporte.

A tartaruga e a boneca

Márcia Leite | Autêntica infantil e juvenil | 36 páginas

3º ano 

Tendo caído no mar durante um passeio de barco, uma bonequinha é salva por uma 

tartaruga marinha, que se comove com o sofrimento dela e resolve ajudá-la. 

Começam, então, uma peregrinação por mares e praias, durante muitos anos, à 

procura da dona da boneca. Como era de esperar, a busca é infrutífera, e o longo 

tempo que passam juntas, além do envelhecimento de ambas, traz para as duas uma 

descoberta emocionante. Uma história de tristezas mas também de alegria, de 

amizade, de confiança. Uma história de esperança.

Atrás da porta

Ruth Rocha | Salamandra | 32 páginas

4º ano

A passagem secreta de uma velha casa vai causar muito mais surpresa do que 

se poderia imaginar. Aquela não era uma porta qualquer, era uma abertura para 

um mundo repleto de viagens inesquecíveis!

Aventuras de Xisto

Lúcia Machado de Almeida | Ática | 168 páginas 

5º ano 

Nesta aventura envolvente, Xisto, um jovem herói corajoso, revive com a ajuda de seu 

fiel escudeiro o encanto das histórias da época de ouro da cavalaria medieval, na 

eterna cruzada do Bem contra o Mal.

Aventuras no Minecraft – A busca perigosa

Winter Morgan | Ciranda Cultural | 96 Páginas

5º ano

Durante uma caça ao tesouro, a aldeia Lisimi é atacada. Agora, Simon, Lily, Michael e 

seus amigos terão que enfrentar novos vilões para manter a paz no Mundo da 

Superfície enquanto não conseguem voltar para casa. Acompanhe esta incrível 

aventura de Minecraft.



A viagem da sementinha

Regina Aparecida Siguemoto | Paulinas | 24 páginas 

1º ano 

O que pode acontecer com uma sementinha que, pela força do vento, sai voando por 

aí? A história da viagem de uma sementinha aventureira se transforma numa divertida 

lição de ciências.

A Viagem de Shaozu

Rogério Andrade Barbosa | Melhoramentos | 32 páginas

4º  ano

Shaozu é um menino chinês que pesquisa a história de seu tio-avô, que viajou para o 

Brasil a fim de trabalhar. Ele então imagina como seria esse país e acaba dormindo 

com um amuleto brasileiro nas mãos. Durante o sono, ele se transforma em uma 

borboleta e viaja pelo Brasil. Vale a pena conferir esta bela história.

A Zeropéia

Herbet de Souza (Betinho) | Salamandra | 24 páginas 

2º e 3º ano

Dona Centopéia caminhava com suas cem patinhas pela floresta, quando encontrou 

uma barata. Ágil e esperta, a barata ficou muito assustada com a grande quantidade 

de patas da Centopéia. Ela tinha apenas seis patas e podia correr, subir em paredes, 

fugir das chineladas..

Bandeira de São João

Ronaldo Correia de Brito | Objetiva | 55 Páginas

Diversos

Depois de trabalhar a terra e plantar as sementes, nada mais alegre do que colher os 

frutos. As festas juninas brasileiras, principalmente no Nordeste, celebram a 

prosperidade e a fartura das colheitas. Bandeira de São João, de Ronaldo Correia de 

Brito e Assis Lima, conta, em uma narrativa simples e metafórica, a história do 

desaparecimento do sol, que se escondeu deixando a terra escura e triste.

Barbareco - O menino que queria ser palhaço

Mário Candido | Ciranda Cultural | 32 páginas 

2º ano 

Barbareco sonha em ser palhaço, mas a mãe dele não quer nem saber dessa 

conversa. Sorte que a Fada do Dente e o Palhaço Tok Tok estão por perto e vão 

ajudar na realização desse desejo.



Batalha no mundo da superfície

Winter Morgan | Ciranda Cultural | 95 Páginas

5º ano

Novos vilões ameaçam a Universidade Minecraft e todo o Mundo da Superfície. A 

festa de formatura foi cancelada, e agora os alunos terão que se unir para salvar a 

universidade. Acompanhe esta incrível aventura.

Bia não quer dormir 

Thalita Rebouças | Rocco Pequenos Leitores | 32 páginas

3 ano

Bia está de volta, mas dessa vez a menina esperta e “perguntadeira”, inspirada na 

afilhada da escritora, não consegue dormir. E quando sua madrinha sugere que ela 

conte carneirinhos, a coisa fica ainda mais complicada. Afinal, que carneiros são 

esses? Quantos ela precisa contar? Onde eles vivem? Bia não vai dormir enquanto 

não explicarem essa história direitinho

Bombeiro ursinho

Todo Livro | 8 páginas

Infantil II e III 

Quando eu crescer...Eu quero ser um bombeiro. Uma pequena história em livro 

cartonado sobre a função do Ursinho como bombeiro. 

Brasileirinhos da Amazônia: Poesia para os bichos da nossa maior floresta

Laurabeatriz | Companhia das Letrinhas | 48 páginas

Infantil II e III 

A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical em extensão do mundo, e guarda 

entre suas árvores a maior reserva de biodiversidade do planeta. São incontáveis 

plantas, insetos e animais que vivem e mantêm viva a nossa grande floresta.

Os parceiros de longa data, Lalau e Laura Beatriz, transformam em poemas e 

ilustrações alguns animais que habitam a Amazônia e são importantíssimos para a 

fauna brasileira. Do cachorro-do-mato-vinagre ao besouro-hércules, essa seleção vai 

divertir e conscientizar os pequenos leitores sobre os tesouros vivos do Brasil.

Brincabulário

Marta Lagarta | Ática | 80 Páginas 

5º ano

Quem disse que um dicionário não pode ser poético e divertido? Neste livro inusitado, 

palavras conhecidas se unem e dão origem a muitas outras, bizarras, engraçadas, 

poéticas e até assustadoras.



Brincar de livro

Emília Nunez | 36 páginas

Infantil IV e V

O livro "brincar de livro" é uma aventura que te levará para lugares onde você jamais 

imaginou que fosse possível. As palavras e histórias surgirão com uma fluidez incrível 

navegando com as belas e inspiradoras ilustrações de Anna Cunha.

Caçadas de Pedrinho

Monteiro Lobato | Ciranda Cultural | 77 Páginas

5º ano

Pedrinho adora desafios. O mais novo deles é caçar onças na floresta. Com a 

ajuda da turma do Sítio, o garoto parte para uma caçada na mata! Mas os animais 

não vão deixar barato. Agora, será preciso elaborar um plano para proteger Dona 

Benta e Tia Nastácia da vingança dos animais. No caminho, eles vão encontrar 

grandes obstáculos, do tamanho de um rinoceronte.

Caçadas de Pedrinho

Monteiro Lobato | Globinho | 144 páginas

5º ano

Um rinoceronte fugido de um circo também passeia pelas páginas de Caçadas de 

Pedrinho em uma divertida e absurda crítica à burocracia já tão presente no país 

naquela época. Monteiro Lobato conta uma história que é parte da memória 

afetiva de sucessivas gerações, narrando de maneira criativa as artimanhas das 

crianças, zombando das complicações do mundo adulto e inventando a infância 

brasileira.

Cachinhos Dourados e um urso apenas 

Leigh Hodgkinson | Brinque-Book | 32 páginas 

1º ano 

Para onde vão os personagens de uma história depois que fecha-se o livro? 

Quando Ursinho sai da floresta e chega à cidade grande, ele se vê 

completamente perdido e assustado.

Cachorro de pano

Tiago de Melo Andrade | Melhoramentos | 42 páginas

2º ano

Leo ganho de sua avó um cachorro de pano (deu a ele o nome de Pipoca), pois em 

seu prédio não era permitido pets. Mas um belo dia o Pipoca sumiu, Leo não teve 

dúvidas e já foi a sua procura pelos corredores do prédio. Logo de cara encontrou uma 

pista: uma trilha de grãos de milhos. E agora, em qual andar Pipoca está? 



Capitão Cueca e a fúria da ferocíssima Mulher Tentacular - Em cores!: 5

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 160 páginas 

5º ano

Quando Jorge e Haroldo transformam a sra. Ribble, a professora mais temida da 

escola, em uma supervilã disposta a dominar o mundo a qualquer custo, tudo parece 

perdido… Mas eles ainda podem contar com o Capitão Cueca! Jorge e Haroldo 

passaram de todos os limites dessa vez… Eles criaram um monstro!

Capitão Cueca e a grande e desagradável batalha do menino biônico Meleca 

Seca - Em cores!: Parte 1: A noite das repugnantes Melecas de nariz: 6

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 184 páginas 

5º ano

Jorge e Haroldo voltaram a aprontar, e a última brincadeira da dupla deixou 

Melvin Sneedly, o gênio da escola, tão irritado que ele decidiu se vingar! Mas, em 

um piscar de olhos ― e um espirro rápido e melequento ―, o garoto esnobe e 

mal-humorado se transformou no Menino Biônico Meleca Seca...

Capitão Cueca e a grande e desagradável batalha do menino biônico Meleca 

Seca - Em cores!: Parte 2: A revanche dos robôs melequentos ridículos: 7

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 184 páginas 

5º ano

Por essa Jorge e Haroldo não esperavam: Melvin Sneedly, o garoto mais chato 

da classe, trocou de cérebro com o sr. Krupp! Agora eles terão de lidar com o 

terrível Sr. Melvin e o atrapalhado Cruppy ― e com Robôs Melequentos

Ridículos!

Capitão Cueca e a invasão das incrivelmente malvadas tias da cantina de 

outro planeta e o ataque subsequente dos igualmente perversos zumbis 

nerds - Em cores!: 3

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 160 páginas 

5º ano

Não há um aluno, professor ou funcionário da escola Jerome Horwitz que não 

tenha caído em uma das peças de Jorge e Haroldo. Dessa vez, as vítimas foram 

as tias da cantina, que, de tão bravas, resolvem pedir demissão.

Capitão Cueca e a revoltante revanche da Robocueca Radioativa - Em 

cores!: 10

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 232 páginas 

5º ano

Na décima aventura do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo vão mais longe do que 

eles mesmos poderiam imaginar. Para derrotar de vez o Caído Tilintar das 

Calças, os meninos o perseguem em uma viagem no tempo alucinante e voltam à 

época em que a Terra ainda era dominada pelos dinossauros!



Capitão Cueca e a sina ridícula do povo do Penico Roxo - Em cores!: 8

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 184 páginas 

5º ano

No oitavo volume da série épica do Capitão Cueca, nossos heróis vão parar em um 

mundo invertido, onde encontram (terríveis) versões deles mesmos.

Capitão Cueca e a tirânica retaliação da Privada Turbo 2000: 11

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 232 páginas 

5º ano

Na décima primeira aventura do Capitão Cueca, nossos heróis vão reencontrar 

um inimigo inesperado ― e muito poderoso.

Capitão Cueca e o ataque das privadas falantes : 2

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 160 páginas 

5º ano 

Jorge e Haroldo são crianças muito responsáveis. Eles são 

os grandes responsáveis por todas as confusões que 

acontecem na escola.

Capitão Cueca e o aterrorizante retorno do Caído Tilintar das Calças - Em 

cores!: 9

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 312 páginas 

5º ano

A nona aventura do Capitão Cueca promete muitas emoções com o retorno do 

maléfico professor Fraldinha Suja… ou melhor, o Caído Tilintar das Calças!

Capitão Cueca e o perigoso plano secreto do professor Fraldinha Suja - Em 

cores!: 4

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 160 páginas 

5º ano

A última pegadinha de Jorge e Haroldo deixou o professor de ciências tão fora de 

si, que ele pediu demissão.



Caraminholas

Bel Assunção Azevedo | Autêntica infantil e juvenil  | 32 páginas

3º ano 

Escutei uma palavra que me pôs a matutar. Uma coisa diferente! Me deu muito o que 

pensar...Pra você ter uma base, eu quase fundo a cachola, pois disseram que a 

cabeça sempre tem caraminhola! E essa, agora? Vive dentro da cabeça, dá pra fundir 

a cachola... O que será que pode ser essa tal... CA-RA-MI-NHO-LA?!

Casa divertida

Joëlle Dreidemy | Ciranda Cultura | 20 páginas

Diversos

O hamster Tico e o coelho Caco são melhores amigos e adoram explorar os cômodos 

da casa. Você vai adorar as surpresas que cada lugar reserva. Acompanhe as 

divertidas brincadeiras desses dois animais enquanto procura os itens espalhados 

pela casa.

Castelo da Princesa Poli

Ruth Marschalek | TodoLivro | 19 Páginas 

Infantil IV e V

Junte-se a escola de princesas e descubra como ser uma princesa em dez lições 

fáceis. Aprenda de tudo, desde como fazer um belo leque até o que vestir para ir a um 

baile. Encontre dragões escondidos no castelo e leia a história favorita da Princesa 

Poli: A Princesa e a Ervilha. Em breve, você estará pronta para beijar o sapo como 

todas as melhores princesas!

Cavalinho de pau

Mabel Velloso | Paulinas | 24 páginas 

3º ano

Um garoto vive grandes aventuras cavalgando num cavalo imaginário, ou será que 

tudo aconteceu de verdade?

Charalina

Nelson Albissú | Paulinas | 22 paginas

1º ano

Depois de tanto trabalhar, Charalina, a chaleira de Dona Josefina, apareceu com um 

buraquinho no fundo, por onde vazava água; foi, então, jogada no quintal; mas, por 

ação da natureza, transformou-se em um lindo vaso florido.



Cheirinho de talco

Aline Abreu | Autêntica |  36 páginas

3º ano 

“Aposto que você não gostaria de se chamar Hermengarda. E se tivesse esse destino, 

ia torcer muito pra que um apelido bem charmoso pegasse em você. Aposto.” Quem 

fala é uma menina que escapou de ter o mesmo nome que a bisavó. Assim ela 

começa a contar a história que você vai ler neste livro. Uma história bonita, 

emocionada, na qual a menina descobre a ternura e o perfume que podem existir em 

um nome.

Clássicos do cinema 

Mauricio de Sousa | Panini | 144 páginas

Diversos

Os maiores e mais atrapalhados heróis (e vilões) do mundo reunidos nesta edição 

mais do que superpoderosa!

Coisas que eu queria ser

Arthur Nestrovski | Cosac & Naify | 56 páginas

3º ano 

Ao invés da crítica ao consumismo da vida moderna, os autores resgatam sua 

dimensão lúdica. Subvertendo a resposta à pergunta tradicional "O que você quer 

ser quando crescer?", no lugar de médico ou advogado surgem depoimentos 

insólitos: um lápis, um celular, um guarda-chuva. Para leitores em fase de 

alfabetização e todos que um dia desejaram ser outra "coisa".

Como cuidar do seu dinheiro

Thiago Nigro  | HarperCollins | 96 páginas 

Diversos 

O livro começa com uma curta história em quadrinhos, que apresenta diversas 

possibilidades de usar o dinheiro. Depois disso, em páginas de texto com algumas 

ilustrações, Thiago usa uma linguagem simples e divertida para ensinar a turminha 

como o dinheiro é importante não só para comprar brinquedos, roupas e comida, mas 

também para realizar grandes sonhos, como fazer uma viagem ou mesmo um curso 

de medicina.

Confusões de um garoto

Patrícia Barbosa | Verus | 168 páginas 

5º ano 

Conheça Zeca nesta divertida história sobre as confusões de um adolescente. Após as 

férias de verão, Zeca se olhou no espelho e não reconheceu o garoto ali refletido. Ele 

tinha crescido e mudado muito. Parecia outra pessoa! Estava mais alto, com a voz 

mais grave, e o que mais causava espanto: seu repentino sucesso com as garotas! 

Então veio uma descoberta bastante confusa: ser adolescente não é nada fácil.



Consertam-se arco-íris

Ivan Jaf | Ática | 80 páginas

5º ano 

Ciro, um garoto órfão que gosta das coisas sempre bem-arrumadas, e Arivaldo, um 

senhor ranheta e alcoólatra, unem-se para cumprir a difícil missão de reerguer um 

arco-íris.

Conte uma história, Estela

Marie-Louise Gay  | Brinque-Book | 36 páginas 

1ºano 

Nesta adorável história assinada por Marie-Louise Gay, Marcos está mais ocupado do 

que nunca, e Estela está, como quase sempre, com o nariz em meio a livros. Ainda 

assim, a menina encontra tempo para ajudar o irmão em seu projeto, além de 

compartilhar com ele os prazeres da leitura com um entusiasmo único e contagiante.

Contos clássicos .

Ciranda Cultural |  20 páginas

Diversos

Os porquinhos Pepê, Nino e Dudu embarcaram em uma fantástica viagem pelo 

mundo de Pinóquio, Cinderela e de muitos outros contos. Junte-se a eles e 

conheça diferentes histórias enquanto procura e encontra vários itens no mundo 

mágico dos contos clássicos.

Conversê

Luiz Raul Machado  | Galera | 48 páginas 

4º ano 

Neste Conversê com as cores de Marilda Castanha, o premiado Luiz Raul Machado se 

entende com o leitor de todas as idades Um dos mais prestigiados autores do país no 

gênero infantil e infanto-juvenil.

COVID-19- prevenção e informação para as crianças e família

Eduardo Mesacasa | Vale das letras | 16 páginas

Infantil IV e V

Contra a pandemia de Coronavírus, conhecido como o novo COVID-19, prevenção e 

informação será o melhor remédio. Dentro desta proposta, o livro COVID-19 

Prevenção e Informação para as Crianças e Família tem por objetivo auxiliar pais, 

educadores e a sociedade na hora da higiene e saúde das crianças.



Currupaco Papaco

Ana Maria Machado | Salamandra | 32 páginas

3º ano 

O papagaio do seu Manoel era a diversão dos fregueses da venda. Mas o pobre louro 

estava triste, cansado de ficar preso na corrente. Um dia ele foge e, livre como os 

pássaros devem ser, sai viajando pelo mundo afora. E tem de enfrentar as alegrias e 

tristezas da liberdade.

Da raiz do cabelo até a ponta do pé

Emília Nuñez | Tibi | 36 páginas

Diversos

Nandoca é uma menina que ama dançar mas está um pouco insegura no seu primeiro 

dia de ballet. Quando no meio de uma pirueta seus cabelos se soltam, uma grande 

reviravolta acontece e Nandoca e suas colegas do ballet descobrem: Toda menina é 

bonita do jeito que é, da raiz do cabelo até a ponta do pé!

Da Minha Janela

Otávio Júnior | Companhia das Letrinhas | 48 páginas

Infantil II e III 

Quantas coisas incríveis podemos descobrir quando abrimos uma janela e 

prestamos um pouco de atenção ao mundo que nos cerca? O narrador deste livro 

narra cada coisa, pessoa e animal que vê da sua janela em uma favela do Rio de 

Janeiro. Dela ele vê cores, traços, gestos, objetos e bichos cujas vidas podem ser 

parecidas ou diferentes da sua, mas com certeza têm algo a ensinar. Com uma 

narrativa sensível e ilustrações cheias de vida e movimento, a minha janela é um 

convite a todos os leitores para olharem para as vidas que nos cercam mas, 

muitas vezes, passam despercebidas.

De olho nos bichos

Elias José | FTD | 48 páginas

2º ano 

Este é um livro de poesia sobre os animais. A poesia delicada de Elias José faz 

com que o leitor se encante com os poemas e que ame mais os bichos. "Se todos 

nós ficarmos de olho vivo nos bichos, quem sabe somaremos força para ajudá-los 

a sobreviver. Precisamos ficar também de olho no verde e nas águas. A nossa 

vida depende da vida da natureza." Quando a poesia lembra essas verdades de 

um modo gostoso de ouvir, ela vai além do encanto do jogo literário.

De onde nascem as histórias 

Fabio Sombra | Bertrand  Brasil | 48 páginas

4º ano

“Em 1994, estive pela primeira vez na África do Sul e lá ouvi de uma contadora de 

histórias local uma variante deste conto. Em meio a muitas outras histórias 

ouvidas naquela noite, este enredo permaneceu em minha memória.



Descubra Transporte

Carron Brown | Libris | 16 páginas

Infantil II e III

É hora de movimentar-se! Conheça os meios de transporte que estão na terra, no mar 

e no ar! Em cada cenário, levante as abas e divirta-se acertando os nomes do que 

você vê nas imagens!

Dez folhas soltas ao vento

Anne Moller | Ciranda Cultural | 32 páginas

2º ano 

Cada uma das folhas vive sua própria história. As crianças recolhem-nas na para 

fazer artesanato, animaizinhos e muitas outras coisas que a sua criatividade 

permitir!

Dia de Sol

James Misse | Pé da Letra | 15 páginas 

1º ano

Uma publicação especial direcionada ao publico infantil e a todo aquele 

apaixonado por uma boa leitura Encadernado com muito carinho objetivando 

agradar aos nossos leitores.....

Diário da Julieta 2: As histórias mais secretas da Menina Maluquinha

Ziraldo | Globinho | 112 páginas 

4º ano 

Para lembrar dos momentos mais divertidos e emocionantes de sua vida, a 

Julieta, além de contar suas aventuras em quadrinhos, resolveu colar tudo nas 

páginas de seu diário com muita criatividade: bilhetes, fotos, adesivos, mil coisas, 

como num scrapbook. Se você quiser saber como ficou, a Julieta mostra o dela 

pra você.

Diário de Pilar na Amazônia

Flávia Lins e Silva | Pequena Zahar | 148 páginas

5º ano

Pilar e Breno montaram a Sociedade dos Espiões Invisíveis (SEI) e estão dispostos a 

desvendar os mistérios do passado. A menina achou um recorte de jornal com uma 

notícia pela metade e tem certeza de que é uma pista sobre o paradeiro de seu pai, 

que não chegou a conhecer e de quem só tem uma foto antiga...



Diário de um banana – segurando vela 

Jeff Kinney | VR |  224 páginas

5º ano

O Dia dos Namorados está chegando e Greg Heffley continua sozinho. Mas um baile 

organizado pela escola pode mudar tudo. Ele precisa encontrar uma garota 

urgentemente. Para isso, conta com a ajuda de outro "solteirão“, Rowley, seu melhor 

amigo.

Diário de um Banana – Vai fundo

Jeff Kinney | VR Editora | 218 páginas

5º ano

Greg e sua família subiram num trailer e pegaram a estrada. Acampar não estava nos 

planos, mas a grana curta e o verão escaldante jogaram os Heffley no meio da 

natureza selvagem. É sempre melhor ir fundo na aventura, ainda que ela reserve 

surpresas não tão agradáveis. E quando uma tempestade se aproxima, eles se 

perguntam se as férias de suas vidas valeram mesmo a pena.

Diário de um zumbi do minecraft: Um desafio assustador

Zack Zombie | Zack Zombie | 96 páginas

4º ano 

Você acha que os zumbis são diferentes da gente? Então o ficará surpreso com o 

que vai descobrir.

Diário de uma garota nada popular 14: Histórias de uma amizade nem um pouco 

sincera

Rachel Renée Russell | Verus | 304 páginas 

5º ano 

Será que a turnê dos sonhos da Nikki vai de incrível a horrível? Nikki e seus amigos da 

banda estão ansiosos pelo verão. Vai ser demais sair em turnê abrindo o show da Bad

Boyz, famosa no mundo todo!

Dicionário ilustrado de sentimentos 

Fernanda Salgueiro | Edição Própria | 72 páginas

1º ano 

O livro infantil conta com uma ilustração para cada sentimento e elas se 

complementam em um fio condutor para que os pequenos leitores percebam como os 

sentimentos estão presentes no dia a dia.



Dinossauros 

Ciranda Cultural | 10 páginas 

Pais e professores

Conheça os dinossauros incríveis que viveram no nosso planeta, levante as abas 

para encontrar surpresas divertidas e brinque com o bebê Tiranossauro pop-up!

Dona galinha e o ovo de páscoa

Eliana Sá | Scipione |16 páginas

2º ano

Galinha achou um ovo no terreiro, mas era um ovo diferente, todo enfeitado. Ela o 

levou para casa e foi então que começou toda a confusão. As outras aves 

queriam chocá-lo também. O que será que aconteceu no final?

Dr. Urubu e outras fábulas

Ferreira Gullar | Yellowfante | 48 páginas 

2º ano 

As poesias espelham crianças descobrindo os fascinantes animais que vivem ao 

redor de nosso cotidiano, como o cachorro e o papagaio, mas, também, traz o 

elefante e a girafa, que conhecemos apenas nas visitas aos zoológicos. Sempre 

com alto teor lírico, num universo cheio de magia e humor.

Dudu e a caixa

Stela Greco Loducca | Companhia das Letrinhas | 34 paginas

2º ano

Quando a campainha tocava, Dudu adorava ficar imaginando quem estava do 

outro lado da porta. Até que um dia, chegou para sua mãe uma encomenda 

dentro de uma embalagem bem grande. Ou melhor, aquilo até podia ser uma 

simples embalagem de papelão, mas para Dudu ela se tornou um carro potente, 

uma prisão para bandidos perigosos, um barco cheio de navegantes e tudo mais 

que a criatividade dele permitiu. Mas pena que a brincadeira não durou para 

sempre. De repente, a caixa não estava mais lá. Onde será que tinha ido parar?

E a lua sumiu!

Milton Célio de Oliveira Filho  | Brinque-Book | 32 páginas 

Infantil IV e V 

A Lua sumiu, e os bichos reuniram-se para desvendar o mistério. Enquanto os 

vagalumes forneciam luzes de emergência, palpites pipocavam para todos os 

lados. A preocupação era única: que um dia, eles teriam a lua de volta para 

iluminar a noite escura?



E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas

Emicida | Companhia das Letrinhas | 32 Páginas

Diversos

Uma menina tem medo da escuridão. Quando chega a noite, vem a preocupação e a 

ansiedade: afinal, o que o escuro pode esconder? O que ela nem imagina é que, do 

outro lado, a escuridão também é uma menina ― cujo maior medo é a claridade, e 

todo tipo de coisa que se revela quando nasce o sol.

Ellis e Olívia - catástrofe na cozinha

Yvette Poshoglian, Danielle Mcdonald | Fundamento | 64 páginas

3º ano

As irmãs Ellis e Olívia gostam muito de se divertir juntas! Elas jogam, brincam, trocam 

segredos e sabem que sempre podem contar uma com a outra. E, para a festa de 

aniversário do pai delas, resolveram fazer uma surpresa: assar cupcakes deliciosos! 

Mas alguma coisa deu errado na cozinha. Será que trocar açúcar por sal tem alguma 

coisa a ver com isso? Confira!

É meu!

Tracey Corderoy | Ciranda Cultural | 24 páginas 

Infantil II e III

Amigos todo o tempo – um, dois, três. Sempre juntos, vamos cantar outra vez! 

Quando Lulu vem brincar, o pequenino Nino não quer emprestar o seu tigre de 

pelúcia preferido. Mas a mamãe sabe exatamente o que fazer.

Entregas Monstruosas

Jim Anotsu | Intrínseca | 364 páginas

5º ano

Uma conspiração quer destruir o mundo mágico para sempre, e apenas um menino de 

treze anos, uma fada sabichona e um dragão beeem desobediente podem salvá-lo.

Era uma vez um cão

Adélia Carvalho | Canguru | 24 páginas 

Infantil IV e V 

Acompanhe os personagens e divirta-se com o final da história, surpreendente e 

divertido.



Era uma vez um fio

Manuela Monari | Paulinas | 36 páginas

1º ano 

Um menino percebe que há uma espécie de "fio" que une todas as pessoas, a 

natureza, o mundo, o universo.

Esconde-esconde Dinossauro!

Lisa Regan | Libris | 24 páginas

Infantil II e III

O dinosauro Dado está brincando de esconde-esconde. Alguns amigos são mais 

difíceis de encontrar do que outros. Junte-se a ele nesta aventura!

Espaço 

Mandy Archer | Ciranda Cultural | 10 páginas 

Infantil IV e V

Você já se perguntou como é ser um astronauta? Vamos embarcar em uma 

missão espacial para descobrir! 3, 2, 1... Decolar! Este livro levará você em uma 

jornada pelas estrelas. Levante as abas, divirta-se e explore o nosso 

impressionante universo.

Eu amo você um tanto assim

Ciranda Cultural | 24 páginas

Infantil IV e V

Há muitas maneiras de demonstrar o quanto amamos alguém. Nesta adorável história, 

o pequeno panda faz um bolo gigante. Voa pelo céu como um super-herói e pega uma 

estrela brilhante, tudo para a pessoa mais amada. Com lindas ilustrações e 

encantadores versos, compartilhe essa história com aqueles que você mais ama.

Eu amo você, mamãe

Ciranda Cultural | 24 páginas 

Infantil II e III

Esta doce história celebra o amor e o carinho de uma mãe por seu filho. Você irá se 

identificar com a delicadeza dos abraços de bom dia, ou com o sentimento de estar 

seguro e aquecido nos braços da mamãe na hora de dormir. Deixe-se ser envolvido 

por esse mundo de amor maternal neste livro encantador!



É uma rã?

Guido Van Genechten | Gaudí editorial | 12 Páginas

Infantil II e III

Por meio da observação possibilitam que a criança brinque aprendendo e vice-

versa. Suas páginas são literalmente cheias de surpresas. Uma após outra, levam 

o "pequeno leitor" a se deparar com imagens diferentes que estimulam sua 

imaginação

É um caracol?

Guido Van Genechten | Gaudí editorial | 12 Páginas

Infantil II e III

A coleção O que é? O que é? é composta por quatro obras criadas e ilustradas 

por Guido van Genechten, reconhecido e premiado artista gráfico belga. Os 

quatro livros que compõem a coleção são: É um gato? É uma rã? É um caracol? 

e É um ratinho?

É um gato?

Guido Van Genechten | Gaudí editorial | 12 Páginas

Infantil II e III

Dizer qual é o animal que aparece na ilustração, dar um nome a ele, inventar uma 

história para cada figura, notar a diferença física entre eles é apenas o começo da 

brincadeira, que pode ser muito divertida.

É um ratinho ?

Guido Van Genechten | Gaudí editorial | 12 Páginas

Infantil II e III

Suas páginas são literalmente cheias de surpresas. Uma após outra, levam o 

"pequeno leitor" a se deparar com imagens diferentes que estimulam sua imaginação

Eu não quero ser uma ervilha 

Ann Bonwill | Ciranda Cultural | 32 páginas 

1º ano 

Um hipopótamo fêmea chamado Pipa. Um pássaro chamado Bel. E uma grande 

confusão por uma pequena ervilha!



Eu sinto tanto

Ananda Urias e Carol Arruda | Coleção Conto com Você | 64 páginas 

Infantil IV e V 

Neste livro, a alegria, a tristeza, o ciúme, o nojo, o amor, o medo e a empatia são 

retratados de forma lúdica e cheia de ensinamentos para pais e filhos. Tendo 

como missão fortalecer a comunicação, facilitar diálogos e validar sentimentos, 

através da compreensão das emoções das crianças na sua primeira infância.

Fábulas do mundo todo

Diversos autores | Melhoramentos | 64 páginas 

4º ano 

As vinte e cinco fábulas apresentadas neste livro vão além da moral presente na 

maioria das fábulas. Concentram-se em temas que valorizam o crescimento 

espiritual, enfatizando a inspiração e a reflexão. Estas histórias refletem culturas 

do mundo todo, destacam o potencial humano e mostram às crianças o que de 

melhor há dentro delas.

Fala baixinho

Janaina Tokitaka | Boitatá | 24 páginas 

Infantil IV e V 

No parque, dois garotos se divertem jogando futebol, até que um deles chuta a 

bola para longe, fora do campo de visão. Ambos, então, começam a discutir e se 

acusar, aos berros e sem descobrir onde a bola caiu.

Felicidade bicicleta

Emília Nuñez | Tibi | 36 páginas

Diversos

Quando a Felicidade aparece, ao vivo e a cores, com um laço de fita, o pequeno 

Hayato descobre a alegria de sentir o vento no rosto, de se equilibrar e de se aventurar 

por aí com os amigos em sua nova bicicleta Este livro nos ensina que não importa 

quanto tempo passe, a Felicidade sempre nos encontra novamente!

Festa do pijama

Anna Claudia Ramos  | Editora Paulinas | 24 páginas

Infantil IV e V 

Lulu aproveitou que era o dia do seu aniversário e organizou uma festa do pijama na 

sua casa para seus amigos (as) e os bichinhos. Seu pai montou uma super cama e 

sua mãe preparou os quitutes antes da turma chegar.



Festa no Céu

Ana Maria Machado  | FTD Educação | 32 páginas 

3º ano 

O assunto em alta era a festa no céu, na qual só entrariam os animais que voassem. 

Os outros bichos ficaram revoltados, especialmente o jabuti. Ele não desistiu: foi de 

carona com a garça. Será que o jabuti vai, finalmente, participar dessa festa?

Filhotes de bolso

Margaret Wild  | Brinque- Book | 32 páginas

Infantil IV e V

Seu Totó não é um homem como outro qualquer, a começar pelo seu nome: Totó!? E 

lá isso é nome de gente?! É sim, é o nome do Seu Totó, um verdadeiro apaixonado 

por cachorros, ou melhor, por cachorros daqueles bem pequenininhos.

Frederico Godofredo

Liana Leão | Elementar | 32 páginas

2º ano

Em tempos de consumismo, a felicidade parece equivaler à quantidade de 

brinquedos que se tem. Mas Frederico Godofredo é um menino diferente. Ele não 

deseja ser admirado pelo que possui. Existir, estar no mundo, sentir a areia da 

praia entre os dedos, catar conchas, folhas e pedrinhas ou, simplesmente, deixar 

o olhar se perder no horizonte e, à noite, contemplar as estrelas – isto é, para ele, 

a felicidade.

Go Girl: Louca por música

Rowan Mcauley | Fundamento | 60 páginas 

3º ano 

Íris está muito empolgada: ela vai passar os próximos quatro dias tocando 

saxofone e fazendo novas amizades! Mas a garota está prestes a descobrir que, 

quando o assunto é amizade, não adianta querer seguir nenhuma partitura...

Histórias Biblicas

Ciranda Cultural | 10 páginas

Infantil IV e V 

Você já se perguntou como o pequeno Davi derrotou o gigante Golias? Por que 

Noé construiu uma arca? Levante as abas, espie o que há atrás delas e se divirta 

descobrindo mais sobre suas histórias bíblicas favoritas.



Histórias de Bruxas

Libris | 36 páginas

Este livro contém duas histórias: a bruxa Hilda e a bela adormecida

Histórias de Páscoa

Valeria Belém | Companhia Editora Nacional | 48 páginas 

4º ano 

Nesta coletânea de cinco contos, os coelhos e o chocolate são maioria, mas não 

são os únicos personagens. Macacos, abelhas, pais, filhos, Lobo Mau e até os 

Astecas também fazem parte da Páscoa.

Hoje é amanha ?

Anna Claudia Ramos | Nova Fronteira |  24 páginas 

1º ano

Carol andava meio confusa com esse negócio de ontem, hoje, amanhã. E 

desatou a perguntar. O frescor da meninice está presente em cada frase deste 

livro, que aposta todas as fichas no diálogo, lugar de encontros e descobertas.

Hilda e o Troll

Luke Pearson | Quadrinhos na Cia | 48 páginas

Diversos 

Hilda adora aventuras, seja acampar numa noite chuvosa ou explorar a paisagem 

montanhosa nos arredores de casa. Durante uma expedição pelas colinas, ela 

encontra uma pedra muito suspeita: de dia, é apenas uma rocha engraçada, mas à 

noite se transforma num troll! Enquanto faz um desenho no caderno para registrar sua 

mais nova descoberta, Hilda acaba pegando no sono, e, ao acordar, o troll

desapareceu.

Hora do espanto

Edgar J. Hyde | Ciranda Cultural | 112 páginas 

4º e 5º ano 

Não é raro pessoas se tornarem fortemente apegadas ao lugar onde nasceram... Mas 

um espantalho? Uma série de acidentes misteriosos na nova fazenda da família Davis 

faz David suspeitar de que há uma relação entre eles. Será que existe alguém, ou 

alguma coisa, por trás desses eventos macabros? Quanto mais David investiga, mais 

ele quer manter a boca calada. Até que o terrível segredo do espantalho seja revelado!



Ilíada

Leonardo Chianca | Scipione | 48 páginas 

4º e 5º ano 

Na antiga Grécia, uma disputa entre três poderosas deusas do Olimpo pelo título de "a 

mais bela" deu origem à guerra de Tróia, que durou dez anos e envolveu deuses e 

mortais. A guerra teve início quando o príncipe Paris, de Tróia, apaixonou-se pela 

rainha Helena, de Esparta, e raptou-a. Revoltados, os gregos reuniram-se sob o 

comando de Agamenon e partiram rumo a Tróia para trazer Helena de volta.

Ir e vir 

Isabel Minhós Martins | SESI-SP | 44 páginas 

3º ano 

Parece tão fácil como dizer "ir e vir". Percorrer quilômetros - sejam muitos ou 

poucos - parece mesmo muito fácil para nós, humanos.

Isso eu posso fazer

Satoe Tone | SM | 58 páginas

Infantil IV e V

Na ninhada, todos os pássaros aprendem a cantar, nadar, voar. Menos ele. 

Apesar das diversas soluções criativas que inventa para contornar suas 

limitações, elas sempre acabam dando errado. No final, a seleção natural fala 

mais alto e ele não consegue acompanhar os irmãos. Deixado sozinho, pergunta-

se sobre a razão de ser tão desajeitado. Até que ele encontra algumas flores e 

esse encontro colocará à mostra seus verdadeiros dons — a generosidade, a 

doação, a entrega ao outro — ainda que para isso tenha de se transformar por 

inteiro.

Kambas para sempre 

Maria Celestina Fernandes | Kapulana | 24 páginas 

3º ano

Em Kambas para sempre, Lueji é uma menina afrodescendente com nome de 

rainha. Sua família tem origem angolana e hoje mora no Brasil. Lueji gosta de 

ouvir as histórias da avó Cisca sobre os episódios contados por seus bisavós que 

foram escravizados e chegaram ao Brasil em navios negreiros.

Karingana wa Karingana: Histórias que me contaram em Moçambique 

Rogério Andrade Barbosa | Paulinas | 24 páginas 

3º ano e 4º ano

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. 

Karingana wa karingana, de Rogério Andrade Barbosa, apresenta dois contos 

recolhidos do relato oral de crianças moçambicanas na escola.



Lendas brasileiras: Boitatá

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

1º ano – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com texto 

em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Boto cor de rosa 

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

1º ano – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Cabra Cabriola

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

1º ano – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Curupira 

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

1º ano – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Iara

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

Infantil Iv e V – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.



Lendas brasileiras: Lobisomem 

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

Infantil IV e V – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com texto 

em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Negrinho do pastoreio 

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

Infantil IV e V – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Saci

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

Infantil IV e V – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Lendas brasileiras: Uirapuru 

Maurício de Souza | Girassol | 16 páginas 

1º ano – Diversos 

É o rico folclore brasileiro interpretado pela turminha mais amada do Brasil. Com 

texto em letra bastão, em páginas de papel apropriado para a atividade.

Leonardo Da Vinci - fábulas, alegorias, adivinhações

Edith Derdyk | Comboio de Corda | 62 páginas

4º ano

O artista italiano Leonardo da Vinci registrou sua rica visão do mundo em cadernos 

repletos de textos e desenhos. Fez esboços de máquinas e invenções, estudos de 

anatomia humana, escreveu histórias e anotações, colecionou anedotas, profecias e 

provérbios.



Leotolda

Olga de Dios | Boitatá | 44 páginas

Infantil IV e V

Tuto, Catalina e Kasper estão à procura de sua querida amiga Leotolda e, durante 

essa busca fantástica, descobrem como as experiências compartilhadas com outras 

pessoas são fundamentais na vida. Passando por situações inusitadas em um tempo 

não muito tradicional, os três contam com a ajuda de dinossauros, sereias, outros 

personagens especiais e, inclusive, do próprio leitor!

Livro clap

Madalena Matoso | Companhia das Letrinhas | 40 páginas

Infantil II e III 

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.

Longe-Perto

Vera Lúcia Dias  | Elementar | 28 páginas 

Infantil IV e V 

O dia a dia da vida das crianças pequenas. Os lugares da casa e a imaginação 

que permitem brincadeiras alegres e divertidas e ajudam na formação de cada 

um.

Lua: A noite por todo o mundo

Patricia Hegarty | Ciranda Cultural | 32 páginas

1º ano 

Você já se perguntou por que a Lua brilha no céu noturno? Enquanto a Lua vai 

ficando pálida e diminui, o mundo lá embaixo ainda está cheio de criaturas 

noturnas ocupadas

Luana e as Asas da Liberdade

Aroldo Macedo, Oswaldo Faustino | FTD | 80 páginas

4º ano

Luana adora capoeira e vive num remanescente de quilombo chamado Cafindé; é 

filha do mestre de capoeira Calça-Larga. Transportada ao passado por seu 

berimbau mágico, Luana conhece algumas das pessoas que lutaram para libertar 

os escravizados negros no Brasil. Entre as personalidades que ela conhece estão 

Castro Alves, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Luana presencia o 

sofrimento dos seus antepassados descendentes de africanos, mas também 

acompanha a luta dos abolicionistas brasileiros pela libertação dos negros 



Luiz Lua Gonzaga Estrela

Dílvia Ludvichak | Paulus | 64 páginas

5º ano

A belíssima obra com autoria de Dílvia Ludvichak e ilustrações de Simone Matias, 

narra em versos poéticos a história do rei do baião, Luiz Gonzaga do Nascimento, 

importante compositor da música popular brasileira.

Mágicas palavras 

Jótah | Paulinas | 24 páginas 

Infantil IV e V

De forma lúdica, interativa e escrita com letra bastão, a obra quer resgatar atitudes e 

comportamentos que andam meio esquecidos, como: agradecer por algo, pedir 

desculpas, dizer obrigado ou por favor.

Mamãe é um lobo!

Ilan Brenman | Brinque-Book | 28 páginas 

1º ano 

O teatro foi criado pelos antigos gregos. Eles apresentavam suas peças ao ar 

livre. Muitos séculos depois, Isabela descobriu que podia fazer teatro em qualquer 

lugar. Num sábado à tarde, depois do almoço, algo extraordinário aconteceu na 

sala da casa dessa menina sonhadora. O que será?

Mani, a origem da mandioca 

Paulus Editora | 16 páginas

3º ano

Esta é a lenda guarani da origem da mandioca. Tudo começa com a chegada de uma 

menina desconhecida e bem branquinha a uma tribo. O carinho que ela demonstrava 

pelos índios fez com que eles a adotassem e chamassem-na de Mani. A amizade 

nascida dessa relação foi eternizada por uma planta que passou a alimentar toda a 

aldeia, a qual deram o nome de "mandioca".

Mari Miró

Vivian Caroline Lopes | Ciranda Cultural | 48 páginas

Diversos 

No primeiro livro da série, o leitor conhece a garotinha Mari, que ao entrar no quadro 

“Ouro do Firmamento”, de Joan Miró, durante sua aula de Artes, embarca em uma 

aventura repleta de formas e cores. Assim, ela se torna Mari Miró e descobre que 

pode fazer arte!



Mari Miró  e o cavaleiro azul

Vivian Caroline Lopes | Ciranda Cultural | 48 páginas

Diversos 

Nessa história, Mari vai com seu amigo Felipe até a Rússia descobrir seus 

sentimentos nos quadros de Wassily Kandinsky. Acompanhados pelos cavalos do 

pintor, eles descobrem os princípios do Movimento Expressionista, no qual o que 

importa é expressar-se pela arte.

Mari Miró e o homem amarelo

Vivian Caroline Lopes | Ciranda Cultural | 48 páginas

Diversos 

Mari está animada para conhecer a arte brasileira. Agora que já sabe um pouco sobre 

o que influenciou nossos artistas, ela e Nathália Maria vão passear pelas telas de 

Anita Malfati e conversar com Mário de Andrade enquanto aprendem sobre o 

Modernismo Brasileiro.

Mari Miró e o príncipe negro

Vivian Caroline Lopes | Ciranda Cultural | 48 páginas

Diversos 

Mari Miró viaja pelas obras do artista suíço Paul Klee acompanhada por um dos 

personagens pintados por ele: o Príncipe Negro. Juntos, eles conhecem 

diferentes obras em busca do Peixe Dourado e descobrem os encantos das 

linhas de Klee.

Mena e Anisinha

Hernán Garrido-Lecca | Salamandra | 40 páginas 

3º ano

Uma tartaruga enorme, míope e vaidosa não quer usar óculos e é guiada por uma 

tartaruguinha tímida e medrosa que não se arrisca a andar sozinha pelas ruas da 

cidade. Até que um dia, um forte vento muda tudo na rotina delas e uma verdadeira 

reviravolta acontece em suas vidas.

Meu amigo faz iiiii

Andrea Werner | CR8 Editora | 26 páginas

Diversos

O livro conta a história de dois coleguinhas de escola.

Bia, que é a narradora, percebe que seu colega Nil tem alguns comportamentos 

diferentes. Orientada pela professora, começa a observá-lo para tentar compreendê-

lo. Uma ótima forma de ensinar as crianças a encararem a diversidade como algo 

natural e positivo!



Meu irmãozinho me atrapalha 

Ruth Rocha | Global | 32 páginas 

1º ano 

Com uma leitura fluida e nostálgica, para quem assim como Miguel também teve 

de lidar com um novo membro na família, "Meu irmãozinho me atrapalha" mostra 

como as percepções das crianças mudam genuinamente e como elas podem 

ser espontâneas e sinceras com seus sentimentos e pessoas a seu redor.

Meu primeiro maluquinho em quadrinhos

Ziraldo | Editora Globo S.A. | 64 Páginas

Infantil IV e V

O Menino Maluquinho é tão conhecido e querido pelas crianças que até mesmo 

os meninos e as meninas que ainda não sabem ler se interessam por suas 

histórias.  Meu primeiro Maluquinho em quadrinhos foi pensado justamente para 

estes novos leitores! O livro reúne aventuras inéditas e superdivertidas da Turma 

do Maluquinho.

Minha dança tem história

Vinicius de Assis | Boitatá | 32 Páginas

1º ano

Na dança sou um bibói. De coração grande e aberto. Bem brilhante. Meninos 

gostam de dançar, de correr e de pular, isso todo mundo já sabe. Mas, eles 

podem também gostar de abraços, de rimar ou até de ficarem quietinhos? 

Conheça a história do Bibói, um garotinho que arrasa nas batalhas e nas rimas e, 

está descobrindo quem ele é...

Mordísco - o guia dos dinossauros

Emma Yarlett | Ciranda Cultural | 34 Páginas

Diversos

Mordisco, o monstro comedor de livros, foi mastigando pelo caminho e entrou neste 

guia de dinossauros! Será que ele tem o olhar maior que a barriga?

Mundo cruel

Ellen Duthie | Boitatá | 40 Páginas

Diversos

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.



Não estou com sono

Susie Brooks | Ciranda Cultural | 12 Páginas

Infantil II e III

Quando a lua e as estrelas brilham no céu, os animais noturnos saem para 

brincar com os filhotes. Um livro adorável recheado de rimas e abas que irão 

encantar pais e filhos.

Não é sua, é minha!

Susanna Moores | Brinque-Book | 32 páginas 

Infantil IV e V 

Babi ganhou uma linda bola de presente, que ela não quer emprestar para 

ninguém. Porém, quando a bola murcha, Babi precisa da ajuda dos amigos.

Na praia e no lugar, tartaruga quer o mar

Ana Maria Machado | Ática | 40 Páginas

4º ano 

Pedro e Luísa querem proteger as tartarugas marinhas e enfrentam pescadores, 

que vivem de vender esses animais.

Nícolas em: o presente

Agnès Laroche | Aletria | 36 páginas 

1º ano

Nícolas não se aguenta de tanta ansiedade e sonha acordado com aquele presente 

tão especial. Quando, enfim, chega o grande dia de abrir aquele misterioso embrulho, 

o leitor se depara com uma surpresa. Mais uma história delicada e emocionante deste 

garotinho carismático chamado Nícolas.

Ninguém gosta de mim!

Raoul Krischanitz |  Brinque-Book | 28 páginas 

2º ano 

Sabe qual era o problema do Coquinho? É que ninguém gostava dele, tadinho! Mas 

como? Um cachorrinho tão simpático, que só queria fazer amigos? Por que o 

Coquinho só levava fora?



O abraço do Antônio 

Luciana Rigueira | Paulinas | 16 páginas 

Diversos 

Rita queria ser mãe, mas não podia. Antônio queria ter uma mãe, e esperava. Até que 

um dia, os dois se encontram, mas não após o parto, pois ele não nasceu da barriga 

dela, e sim, foi adotado com muito carinho e um forte abraço, sentindo uma emoção 

de amor do momento do nascimento.

O abraço do Ouriço 

Adriana Barreta Almeida | Aletria | 44 páginas 

Infantil IV e V 

Um livro delicado e atual, que fala sobre as possibilidades do amor e as 

diferentes formas de abraçar.

O anjo vendo as horas

Rubem Braga | Global Editora | 32 páginas

2º ano

Esta pequena mas significativa crônica do Rubem Braga retrata uma ato hoje 

rotineiro para nós: voar de avião. Aos olhos de uma criança, no entanto, isso vira 

um passaporte para questionamentos e até mesmo anjos.

O ataque dos esqueletos

Winter Morgan | Ciranda Cultural | 96 Páginas

5º ano

A Universidade Minecraft tem uma nova diretora, e os alunos estão se preparando 

para um show de talentos. Mas novos desafios surgem, e eles terão que enfrentar 

terríveis vilões para manter a universidade a salvo. Acompanhe esta incrível aventura 

não oficial de Minecraft.

O baile mágico das fadas

Ciranda Cultural  |  24 páginas

1º ano

Na Terra das Fadas, todos estão animados para o Baile Real da Fada Rainha. Mas as 

decorações desapareceram, e a fada Honestidade e sua amiga, a fada Harmonia, 

precisam encontrá-las. Será que elas resolverão o mistério das decorações 

desaparecidas a tempo para o baile? Descubra nesta história mágica e divertida!



O cachorrinho samba na fazenda

Maria José Dupré | Ática | 96 folhas 

4º ano 

Samba vai passar as férias na fazenda. Ele se encanta com as novidades do lugar e 

conhece dois amigos muito bagunceiros.

O cão e o curumim

Cristino Wapichana | Melhoramentos | 96 páginas 

4º ano

Uma história que habita nas memórias do autor, e resgata as tradições de seu 

povo, apresentando ao leitor alguns recortes do dia a dia do curumim, e de sua 

amorosa e respeitosa relação com seus familiares, com a natureza e com os 

animais.

O coração e a garrafa 

Oliver Jeffers | Salamandra  | 32 páginas 

2º ano 

Era uma vez uma menina cheia de admiração pelo mundo a sua volta. Até que 

um dia aconteceu algo que a fez guardar seu coração em um lugar seguro, de 

onde não poderia tirá-lo.

O coelhinho que não sabia esperar

Emília Nunez | Tibi | 32 páginas 

Infantil IV e v 

Como lidar com os pequenos que vivem agitados e querem tudo ao seu jeito e 

agora? A autora Emília Nuñez apresenta em O COELHINHO QUE NÃO SABIA 

ESPERAR a história de um coelho muito vivo e curioso, porém muito AGITADO.

O curioso mundo das palavras

Jo Gallafrio | Ciranda Cultural | 32 páginas

1º ano

Este livro é um convite para uma viagem incrível ao mundo das palavras, onde 

você vai descobrir um vocabulário repleto de possibilidades. Palavras novas, 

grandes e coloridas, alegres e molhadas, quentes e felizes: embarque nesse 

universo e solte a imaginação! Sua leitura nunca mais será a mesma.



O dia em que Nate entrou para a história 

Lincoln Peirce | Sextante | 224 páginas 

5º ano 

Nate sabe que nasceu para fazer coisas importantes. Mas a vida nem sempre é do 

jeito que se quer só porque se é o máximo. Parece que os problemas perseguem 

Nate, mas ele não quer nem saber. Leu num biscoitinho da sorte que está destinado 

ao sucesso.

O espaço mágico que acalma

Jane Nelsen | Manole | 36 páginas

Diversos 

O Espaço Mágico que Acalma é uma obra que ilustra muitas ferramentas parentais da 

Disciplina Positiva, a principal delas é a Pausa Positiva. A Pausa positiva é um método 

bem diferente do cantinho do castigo ou do pensamento.

O espantalho inteligente 

Pedro Bandeira  | Seed | 16 páginas

3º ano 

Brincando numa fazenda distante com seu cãozinho Biscoito, a menina Carolina 

resolveu entrar num barracão que todo mundo dizia ser mal assombrado. 

Imaginem que, lá dentro, ela encontrou um... um homem sem cabeça!

O Hipopótamo Que Usava Fraldas 

Emília Nunez | Tibi | 32 páginas 

Infantil II e III 

O momento de tirar as fraldas e aprender a usar o "troninho" chegou!!

Como mostrar para a criança que este é um processo normal e que também pode ser 

divertido?

Chamando o POPÓ!! Um hipopótamo supercamarada que está crescendo e 

aprendendo coisas novas junto a sua turminha.

O Homem cão

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 256 páginas

5º ano

O Homem-Cão está de volta ― e dessa vez ele não está sozinho! No quarto volume 

da série do criador do Capitão Cueca, nosso cãopanheiro contará com a ajuda de um 

gatinho para enfrentar mais uma vez seu arqui-inimigo: o gato Pepê.



O homem cão : 1

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 248 páginas 

5º ano 

Antes do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo criaram um novo herói que bebe água da 

privada, rola sobre os bandidos e late na cara do perigo! Quando o oficial Rocha e seu 

cachorro Greg sofrem um acidente, o único jeito de os dois sobreviverem é fundindo a 

cabeça do cão com o corpo do policial — e é assim que nasce o Homem-Cão, o 

melhor policial da cidade!

O homem cão : 2

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 224 páginas 

5º ano 

Quando o oficial Rocha e seu cachorro Greg sofrem um acidente, o único jeito de os 

dois sobreviverem é fundindo a cabeça do cão com o corpo do policial ― e é assim 

que nasce o Homem-Cão, o melhor policial da cidade! Mas ele ainda está aprimorando 

suas habilidades no trabalho.

O homem-cão : um conto de dois gatinhos

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 256 páginas

5º ano

O Homem-Cão é um super-herói muito valente e com um coração enorme, mas 

que sempre se mete em cãofusão! E no terceiro volume da série do criador de 

Capitão Cueca, a situação não poderia ser diferente. Quando o oficial Rocha e 

seu cachorro Greg sofrem um acidente, o único jeito de os dois sobreviverem é 

fundindo a cabeça do cão com o corpo do policial ― e é assim que nasce o 

Homem-Cão, o melhor policial da cidade!

O homem-cão: o confronto selvagem: 6

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 224 páginas 

5º ano 

Quando o oficial Rocha e seu cachorro Greg sofreram um acidente, o único jeito 

de os dois sobreviverem era fundindo a cabeça do cão com o corpo do policial ― 

e foi assim que nasceu o Homem-Cão, o maior protetor da cidade!

O Homem-Cão: O senhor das pulgas: 5 

Dav Pilkey | Companhia das Letrinhas | 256 páginas

5º ano

Quando o oficial Rocha e seu cachorro Greg sofreram um acidente, o único jeito de os 

dois sobreviverem foi fundindo a cabeça do cão ao corpo do policial ― e foi assim que 

nasceu o Homem-Cão, o maior protetor da cidade! Desde então, nosso herói 

encontrou vários cãopanheiros: o Chefe, a poodle Zuzu, o robô Formigão e Pepezinho, 

um adorável gatinho.



O iguanodonte adora ovos de páscoa

Nikhila Kilambi | TodoLivro | 16 Páginas

1º ano

Os dinossauros sempre foram objeto de fascinação das crianças. Além de cativantes e 

divertidas, as histórias são cheias de aprendizado, pois apresentam os aspectos e as 

características mais incríveis destes fantásticos animais pré-históricos.

Olhos para ver o que Deus faz

Eliana Athé e Ana Cristina Ranconi | Paulinas | 24 páginas

2º ano 

Poética exaltação à vida, celebrada pelos sentidos e pelo coração. Este livro 

mostra às crianças como se pode ver Deus por meio de sua criação, lembrando 

que a obra divina inclui tanto sentimentos abstratos quanto seres minúsculos, 

impossíveis de serem vistos a olho nu.

O livro das emergências 

Aline Angeli | Ática | 32 páginas

Infantil IV e V e 1º ano 

Áli é uma menina esperta que ensina muitas coisas à criança: como não brincar 

com fogo, não atravessar a rua sozinha, não falar com estranhos, o que fazer se 

ficar perdida etc. não se trata de um manual com regras a ser decoradas e 

obedecidas. o assunto é abordado do ponto de vista infantil, levando a criança a 

refletir para poder agir em qualquer circunstância de risco.

O livro errado

Nick Bland | Brinque-Book | 32 páginas

1º ano 

Não adianta avisar a ninguém de que eles estão no livro errado, pois outros 

personagens continuam surgindo! Será que o garoto irá conseguir contar sua 

história antes que o livro termine?

O lobo sentimental

Geoffroy de Pennart | Brinque-Book | 36 páginas

1º ano

História inusitada e engraçada que traz personagens de contos de fada em novas 

situações. Releitura de contos clássicos.



O Menino Mágico

Rachel de Queiroz | Siciliano | 

3º ano 

O menino mágico é uma aventura dinâmica e divertida que revela como era a vida, o 

pensamento e as peraltices de um menino no Rio de Janeiro dos anos 60.

O menino que entregava leite

Regina Rennó | FTD | 32 páginas 

3º ano

Damião, filho de José, ajudava o pai a vender leite. Seu pai ordenhava as vacas 

logo cedo, antes de o Sol nascer, e os dois seguiam na carroça vendendo o leite 

pela cidade. Um dia, Damião ganha um livro. Um verdadeiro tesouro. A partir daí, 

ele descobre um mundo cheio de personagens e cores.

O menino que não nasceu da barriga da mãe

Carmem Lucia Eiterer | Mazza | 32 páginas 

Diversos 

Era uma vez um menino que não nasceu da barriga da mãe dele. A fantasia pode 

nos aproximar da verdade, convencer mais do que a lei, ser mais veemente do 

que as notícias dos jornais, como no caso desse livrinho sobre a adoção.

O mistério da casa da colina

Breno Fernandes Pereira | FTD | 88 Páginas

4º ano

Numa empolgante narração de suspense, quatro amigos vão salvar a "vida" de um 

jovem fantasma, obrigado a passar a eternidade confinado em uma casa, vítima da 

maldição de uma terrível bruxa.

O mistério da escola

Martin Widmark | Martin Widmark | 88 páginas

5º ano 

Essa intrigante história de mistério apresenta pistas e deduções lógicas que ajudam o 

leitor a solucionar o crime junto com os personagens.



O Mistério da múmia

Martin Widmark | Martin Widmark | 84 páginas

5º ano 

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.

O mistério dos diamantes

Martin Widmark | Martin Widmark | 80  páginas

5º ano 

Neste suspense, a dupla de detetives Marco e Maia precisa descobrir quem roubou a 

joalheria da cidade. O livro instiga os leitores a pensarem junto com os protagonistas: 

a partir dos acontecimentos descritos e das pistas fornecidas, todos tentam descobrir a 

identidade do ladrão.

O Mundo Encantado dos Kayapó

Simão de Miranda  | Foca no Livro | 32 páginas 

Diversos

Atenção, preparem os casacos e sentem-se conosco ao redor da fogueira, pois é hora 

de conhecer a história do mundo encantado da tribo Kayapó!

O mundo genial de Hugo

Sabien Zett | V&R | 226 páginas

5º ano 

O garoto mais descolado da escola. um super-herói. um superatleta. o queridinho das 

garotas e o ás do amor... Yeah. este é o Hugo! Bem. pelo menos é assim que ele 

sonha ser.

O mundo no black power de Tayó

Kiusam de Oliveira | Peirópolis | 46 páginas

4º ano

Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo crespo com penteado black

power, enfeitando-o das mais diversas formas. A autora apresenta uma personagem 

cheia de autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos colegas 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 carregar o mundo 

nos cabelos”, responde a garota para os colegas. Com essa narrativa, a autora 

transforma o enorme cabelo crespo de Tayó numa metáfora para a riqueza cultural de 

um povo e para a riqueza da imaginação de uma menina sadia.



O nascimento da Lua

Coby Hol | Brinque-Book | 28 páginas

Infantil IV e V

Muito tempo atrás, as noites eram negras e os animais tinham medo da 

escuridão. Então, três patinhos foram pedir ao Sol que lhes desse uma luz para 

iluminar a noite. O Sol lhes mandou a Lua, mas logo os patinhos voltaram para 

pedir uma luz mais forte. Então, o Sol fez a Lua ir crescendo até se tornar 

redonda e cheia. Mas os patinhos se acostumaram com a luz da Lua e nem se 

lembravam mais de agradecer ao Sol que, desapontado, deixou a Lua ir 

minguando até a noite escurecer novamente.

O natal de Fred 

Maria Crismanda S. Oliveira | Paulinas | 24 páginas 

Diversos 

De espírito investigativo e aventureiro, Fred, durante um passeio a uma cidade 

vizinha, descobre que o consumismo descaracterizou totalmente o espírito do 

Natal. Mas uma situação inesperada o ajuda a reencontrar o verdadeiro sentido 
da data.

O olho de vidro do meu avô

Bartolomeu Campos Queirós | Global Editora | 64 páginas

5º ano

Bartolomeu Campos de Queirós, em mais uma prova do seu talento com as 

palavras conta a história “O olho de vidro do meu avô”, que retrata através do 

olhar do neto, o que ele imaginava e os mistérios escondidos por trás olho de 

vidro do seu avô.

Com uma escrita que mistura realidade e fantasia , o autor vai levando o leitor a 

querer descobrir o que existia atrás do olho de vidro do avô Sebastião, que era 

um homem quieto e calado.

O ovo

Milton Célio de Oliveira Filho | Globinho | 24 páginas

Infantil II e III 

“Tudo o que sabia é que era um ovo.” Assim começa a narrativa de um 

personagem diferente. Ele ainda não nasceu. Portanto, sequer sabe o que será 

quando finalmente romper a casca e deixar sua condição solitária. A partir de um 

ovo, as possibilidades são muitas.

O pato azarado

Jonathan Long | Ciranda Cultural | 32 páginas 

2° ano 

Quando Deco perde o voo para o sul, acredita que não poderia ter menos sorte. 

Mas, o seu senso de direção o levará para situações um tanto quanto 

embaraçosas... e hilárias!



O pato poliglota 

Ronaldo Simões Coelho  | FTD | 32 páginas

2º ano 

Esse conto envolve uma menina que adora animais, um cachorro e um gato que se 

odeiam e um pato poliglota. Por meio de situações e desafios do cotidiano com os 

quais o pequeno leitor poderá se identificar, além de fatos inesperados e divertidos, o 

livro propõe uma reflexão sobre diferenças, respeito e comunicação significativa. Não 

basta falar e ouvir ou mesmo ficar calado

O pequeno príncipe preto

Rodrigo França | Nova Fronteira | 32 páginas 

Diversos 

Em um minúsculo planeta, vive o Pequeno Príncipe Preto. Além dele, existe apenas 

uma árvore Baobá, sua única companheira. Quando chegam as ventanias, o menino 

viaja por diferentes planetas, espalhando o amor e a empatia.

O que aconteceu, Jac ?

Rob Lewis | Martins Fontes | 32 páginas

Infantil IV e V / 2º ao 5º ano 

Jac não se sentia sozinho na sua fazenda, pois seus animais lhe faziam companhia. 

Porém, desde o dia em que um homem deixou um cartaz com o rapaz, os animais 

passaram a se comportar de maneira estranha, estavam tristes, pensativos e quietos. 

Nem a veterinária Meg conseguiu saber o que estava acontecendo. Foi depois que os 

animais fugiram da fazenda que Jac finalmente descobriu o motivo da mudança.

O que é, o que é?

Ruth Rocha | Salamandra | 48 páginas

3º ano 

O que é, o que é: um livro bem maluco cheio de adivinhas pra lá de engraçadas? 

Confira em cada tirinha uma charada diferente para você se divertir e treinar o 

pensamento rápido! Aproveite para ler com os amigos e com toda a família.

O que é, o que é ?

Regina Mendes | Elementar | 12 páginas

2º ano 

O que é, o que é?

Pode ser uma bolinha, ou um bicho qualquer.

Pode ser um prendedor, ou não sei o que é.

E se for grande ou pequeno? Alto ou baixo?

O legal é descobrir isso nesta divertida brincadeira.



O que há

Isabel Minhós Martins | SESI | 32 páginas

1º ano 

Vivemos num mundo cheio de coisas. Coisas que servem para comer, vestir, brincar... 

e coisas que já nem sabemos bem para o que servem! 

O rei do baião - do nordeste para o mundo

Arievaldo Viana | Planeta | 40 páginas 

5º ano 

Ele nasceu em 1912. E se estivesse vivo em 2012, Luiz Gonzaga completaria 100 

anos! Além de divulgar suas músicas com temas sobre o sertão, o velho Lua 

apresentou a cultura brasileira para os quatro cantos do Brasil. Xote, baião, forró e 

xaxado, tornaram-se conhecidos e influenciaram outros ritmos, criando novas 

gerações de cantores e compositores...

Orelha, nariz, barriga e bumbum: quer mudar algum?

Célia Cris Silva | Aymará | 24 páginas 

1º ano

O que você faria se fosse complexado por ter orelhas de abano? Ou nariz grande? 

Barriga grande? Bubum pequeno? Algumas pessoas recorrem a cirurgia plástica. Só 

que nem sempre as coisas saem como esperado!

Orgulho e preconceito

Jennifer Adams  | Nova Fronteira | 24 páginas

Infantil IV e V

Este livro apresenta às crianças o universo da literatura clássica de Jane Austen, com 

Orgulho e preconceito. O texto simples e instigante, a iniciação nos números e o 

repertório de imagens e temas que remontam à sociedade inglesa do século XIX 

constituem elementos importantes para as primeiras leituras no mundo dos grandes 

clássicos da literatura.

Os Chocolix chegam a chocolândia

Jacqueline Shor | Melhoramentos | 36 páginas 

2º ano 

Neste livro vamos conhecer o lindo Reino de Chocolândia, onde mora a família 

Chocolix. Formada por Don Cacau, Dona Branca, os filhos, Chocolyne e Chocomark, e 

a inseparável mascote, Docecookie, essa achocolatada família vai viver incríveis e 

divertidas aventuras, além de aprender novos conceitos sobre amizade, valores 

familiares e como aceitar as diferenças.



O segredo de Lara

Helena Kraljic | Ciranda Cultural | 24 páginas

1º ano

As férias acabaram e Lara tem de voltar para a escola. Ela está muito ansiosa, mas, 

ao mesmo tempo, preocupada, pois tem um grande segredo. Descubra nesta história 

delicada o segredo de Lara e como seus amigos a ajudam a lidar com isso.

Os grandes negócios da Bruxa Onilda

Roser Capdevila | Scipione | 40 páginas

2º ano 

Há alguns anos, foi encontrado um manuscrito que continha as histórias da Bruxa 

Onilda. Sábios de todo o mundo continuaram investigando e realizaram novas 

descobertas sobre a vida dessa personagem tão enigmática. Agora, prepare-se para 

conhecer as Novas Histórias da Bruxa Onilda.

O Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Monteiro Lobato  | Pé da Letra | 20 páginas

Diversos 

O livro da coleção "trenzinho", conta algumas histórias curtas, recomendadas 

para crianças menores, de um dos maiores escritores da literatura infantil 

monteiro lobato. Os livros contam histórias clássicas e marcantes do escritor, com 

tia Nastácia, Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde e entre outros, contando com 

dez títulos na coleção.

O terceiro ouvido

James Misse | Ciranda Cultural | 16 Paginas

1º ano

Papai está sempre fazendo alguma coisa quando eu quero falar com ele. Como é 

difícil chamar a sua atenção! Será que ele não ouve direito?

O tigre que veio para o chá da tarde

Judith Kerr | HarperKids | 32 páginas

Infantil IV e V 

A campainha tocou bem na hora em que Sofia e sua mamãe iam tomar o chá da 

tarde. Quem poderia ser? Elas com certeza não esperavam ver à porta um tigre 

grande, peludo e listrado! Escrito e ilustrado por Judith Kerr e publicado pela 

primeira vez em 1968, O tigre que veio para o chá da tarde é um dos livros 

infantis mais vendidos de todos os tempos.



O urso corajoso

Nick Bland |  Brinque-Book | 28 páginas

1º ano

Na Floresta Encantada, à beira de um pântano lamacento, um encontro 

inesperado entre o Urso Rabugento e Bóris Búfalo faz ambos embarcarem numa 

inusitada batalha de coragem - subindo em árvores, se balançando em cipós e 

caçando porcos-espinho. Será que há algo na floresta que essa dupla não 

conseguirá enfrentar?

Pê de pai

Isabel Minhós Martins | SESI-SP | 32 páginas

Infantil IV e V 

Para agradar o filho, o pai assume as mais diferentes formas. O pai avião levanta 

seu filho nas nuvens. O pai motor dá aquele empurrãozinho quando bate a 

preguiça. O pai esconderijo vira uma muralha diante de um perigo. O pai cofre 

sabe guardar todos os segredos. O pai doutor cura qualquer machucado. Pê de 

pai é uma homenagem, com cores e rimas, à cumplicidade entre pais e filhos.

Pedro e Lua 

Odilon Moraes | Jujuba | 48 páginas

3º ano

Pedro era um menino que vivia com a cabeça na lua. Desde que descobriu que a 

Lua era uma pedra grande flutuando no céu, ficou fascinado pelas pedras. E 

assim, num dia, tropeçou numa tartaruga parecida com uma pedra, que ganhou o 

nome de Lua. Uma grande amizade nasce entre os dois, compartilhando o 

crescimento, as perdas e as descobertas do menino, com a poeticidade das obras 

de Odilon Moraes.

Pérola e a bolsa perdida

Wendy Harmer | Fundamento | 56 páginas

2º ano 

Coitadinha da sra. Olívia! Ela perdeu sua preciosa bolsa em algum lugar do Parque 

Jubileu. Onde ela estará? Pérola e seus amigos precisarão virar detetives para 

resolver esse mistério. Confira esta nova aventura de Pérola, a Fada do Parque.

Pérola no Parque

Wendy Harmer | Fundamento | 56 páginas

2º ano 

Todo mundo já ouviu falar das fadas que vivem no jardim. Mas você sabia que 

elas também vivem na cidade? Mas é claro que sim! Conheça Pérola, a Fada do 

Parque. Pérola está sempre muito ocupada, tomando conta do Parque Jubileu. 

Mas um dia ela acorda e encontra tudo de pernas para o ar! Ai, ai, ai! O que foi 

que aconteceu? A Pérola vai ter de arrumar...



Pinguim, tudo sobre mamãe e filhote

Ciranda Cultural | 16 páginas

Infantil IV e V 

Você sabia que os pinguins são aves? Onde eles vivem? Como cuidam dos filhotes? 

O leitor poderá aprender sobre o ciclo da vida dos pinguins e se divertir montando o 

modelo do lugar onde eles vivem.

Piratas - mais de 500 coisas para encontrar

Joëlle Dreidemy | Ciranda Cultural | 20 Páginas

Diversos

Os piratas Dudu, o Destemido, e Joca, o Corajoso, vão embarcar em uma grande 

aventura navegando pelos setes mares, visitando cidades e até encontrando um mapa 

do tesouro. Aventure-se também procurando e encontrando coisas incríveis com os 

divertidos comandantes Dudu e Joca!

Polly Pocket - Polly e a Pintura maluca

Pamela Jane | Fundamento | 40 páginas

3º ano

Para receber sua prima Pia, Polly decide mudar o quarto de hóspedes. Mas, com 

a ajuda de um amigo muito especial, essa reforma vai ficar muito maluca!

Polly Pocket - Polly e o Palácio dos bichinhos

Pamela Jane | Fundamento | 32 páginas

3º ano 

Está tudo pronto para a inauguração do Palácio dos Bichinhos. Polly e seus 

amigos prepararam um show especial! Será que os planos da Beth podem 

arruinar essa festa?

Polly Pocket - Polly na praia

Justine Fontes | Fundamento | 32 páginas

3º ano

Junte-se a Polly e suas amigas em um dia de muita diversão e aventuras à beira-mar!



Polly Pocket - Testes e truques

Fundamento | 56 páginas

3º ano

Nessa aventura superdivertida, Polly e suas amigas querem ser líderes de torcida! 

Quando descobrem que estão sendo enganadas, elas resolvem colocar em prática um 

plano que vai exigir muita dedicação, esforço e...amizade!...

Polly Pocket - uma aventura pollytástica

Justine Fontes | Fundamento | 32 páginas

3º ano

Polly e suas amigas seguem as pistas que encontraram em um livro e viajam pelo 

mundo em busca de um tesouro maravilhoso. Divirta-se com a Polly nessa 

aventura cheia de ritmo, conhecimento e novos amigos!

Polly Pocket - um dia na neve

Lisa Trumbauer | Fundamento | 40 páginas 

3º ano 

Na inauguração da Estação de Esqui, Polly e suas amigas vão fazer um show 

especial. Mas, enquanto os instrumentos não chegam, elas querem se divertir! 

Elas só não contavam com uma companhia assustadora. . .

Porquês 

Jandira Masur | Ática | 32 páginas 

1º ano 

O menino tem muitos porquês. Quer saber, por exemplo, por que os mais velhos 

sabem o que é certo e o que é errado. Mas uma dúvida maior o atormenta: será que, 

quando ele crescer e já tiver idade, ainda vai querer saber?

Presos no mundo da superfície  - livro 1

Winter Morgan | Ciranda Cultural | 96 páginas

5º ano

Durante uma tempestade, Simon, Lily e Michael são transportados para dentro do 

Minecraft. Agora eles precisam se unir aos outros jogadores presos no Mundo da 

Superfície para derrotar o vândalo mestre e tentar voltar para o mundo real. 

Acompanhe esta incrível aventura.



Quando me sinto feliz 

James Misse | Pé da Letra | 16 páginas 

Infantil  V 

O escritor James Misse lança um olhar diferenciado sobre o tema e nos desafia a 

trabalhar nossas emoções e sentimentos para que, assim, possamos ser mais felizes.

Quando os tam-tans fazem tum-tum

Ivan Zigg | Nova Fronteira | 36 páginas 

Infantil IV e V 

Neste livro de imagens do premiado e multifacetado Ivan Zigg, o leitor vai se 

divertir com a magia do palhaço em ação e descobrir o que pode acontecer 

quando ele se arrisca a arrancar risadas de uma tribo selvagem.

Quando papai não está em casa 

Isabel Pin | Ciranda Culrural | 32 páginas

Infantil II e III

Todas as manhãs, o pai de Romeu se levanta bem cedo e diz: "Tchau, Romeu!" 

Em seguida abre a porta e sai. Romeu fica a pensar: "O que será que meu pai faz 

o dia todo fora de casa?“.

Que absurdo!

Michael Coleman  | Ciranda Cultural | 32 páginas

2º ano 

Em um dia de neve, Michele saiu de sua confortável cama para descobrir como é 

o inverno. Onde já se viu tartaruga sair no inverno? Que absurdo! Enquanto 

caminhava com as patas afundando na neve, o tempo foi ficando cada vez mais 

frio. Uma história alegre sobre hibernação.

Quem o vento trouxe

Cassia Helena Guillen | Insigth | 32 páginas 

3º ano 

Maria chegou atraída pelo som dos violinos, como que trazida pelo vento, e 

encontrou na música o sentido e a mudança da sua vida. O vento espalhou a arte 

e trouxe a menina que precisava dela para se expressar e aprender junto com 

sua comunidade uma outra forma de enxergar o mundo. Este é o enredo do livro 

proposto “Quem o vento trouxe”.



Rodrigo enxerga tudo

Markiano Charan Filho | Volta e meia | 36 páginas 

4º ano

André tem um novo amigo na escola: é o Rodrigo, que foi transferido para lá de uma 

escola especial, que ele chama de associação. Ele é deficiente visual, mas seus novos 

amigos percebem que ele tem outras formas de enxergar, jeitos diferentes de ver as 

coisas.

Rodrigo na era digital

Markiano Charan Filho | Volta e meia | 36 páginas 

Diversos 

André, o narrador desta história, e Rodrigo agora são adolescentes que descobrem, 

com o leitor, como as conquistas da era digital influenciam o cotidiano das pessoas e 

facilitam a comunicação e o aprendizado dos portadores de necessidades especiais. A 

história, escrita por Markiano Charan Filho, autor de Rodrigo enxerga tudo e Rodrigo 

bom de bola, gira em torno das medidas de acessibilidade para os deficientes visuais.

Sabendo ler o mundo

Lúcia Fidalgo | Paulus | 16 paginas

3º ano

A vida de Paulo Freire recontada para as crianças de hoje é uma forma de 

revelar-lhes os fatos vivenciados pelo povo brasileiro em momentos da história do 

país, além de ajudar na reflexão sobre o mundo escolar e a contribuição dada por 

este grande educador para a melhoria da educação no Brasil. O livro traz alguns 

elementos das propostas de Paulo Freire para a educação, apresentados de 

maneira poética e de fácil assimilação pelos leitores.

Se eu tivesse asas

Jeane Cabral Schlatter |  Ciranda Cultural | 12 páginas

Infantil II e III 

Qual será a sensação de ter asas? Conheça os divertidos amigos que estão 

neste colorido livro com abas!

Segredos do mundo

Ciranda Cultural | 32 páginas 

Diversos 

Por que o mar é azul? De onde vem o vento? Saiba como ocorrem diversos 

fenômenos naturais do nosso planeta e aprenda lendas incríveis de diversos povos 

sobre a natureza. Um livro de perguntas e respostas para aguçar sua imaginação.



Sempre limpinhos

Mercè Seix | Ciranda Cultural | 36 páginas

Infantil IV e V 

A garotada precisa aprender uma série de regras básicas de higiene: pentear o cabelo 

e escovar os dentes, lavar seu rosto e suas mãos, usar roupas limpas e tomar banho... 

Há muitas coisas, mas quando se faz em conjunto, tudo torna-se mais fácil.

Seres pequenos da floresta

Denise Despeyroux |  Ciranda Cultural | 47 páginas 

5º ano

Sete contos de pequeninos seres mágicos para que conheça e se divirta com suas 

aventuras e desventuras: O Duendezinho de Nome Estranho; A Louca Viagem dos 

Jumblies; O Duende, O Confeiteiro e o Estudante; O Leprechaum; Os Ellyllon; O 

Phouka e o Filho do Moleiro; O Elfo Germinatudo e a Fada Melancolia. Sete belos 

contos lindamente ilustrados!

Sinto o que sinto - a incrível história de Asta e Jaser

Lázaro Ramos | Carochinha | 48 páginas 

Diversos e 3º ano 

Este livro tem como protagonista o personagem Dan, já conhecido entre os fãs do 

Mundo Bita, e discute temas importantes para crianças e adultos – sentimentos, 

ancestralidade, pertencimento, diversidade cultural, aceitação e respeito às 

diferenças.

Sophie - Uma calopsita inteligente!

J. G. Melo | E.N.L | 32 páginas 

3º ano

Na busca de resgatar a importância dos livros de história infantil, o autor escreveu 

esse belo conto sobre a sua calopsita Sophie. A intenção é sim afastar ainda que por 

pouco tempo, as crianças dos aparelhos eletrônicos, apesar de sua importância no 

mundo contemporâneo. Trazer novamente aquela cena dos pais lendo um livro de 

historinha para seus filhos na hora de dormir ou outro horário qualquer, o importante é 

despertar na criança a vontade ler.

Só sei que é assim

Rebeca Elliott | Ciranda Cultural | 30 páginas

Infantil IV e V

Toni acha que sua irmã Cleonice é a melhor de todas. Leia este livro e descubra 

por quê.



Splash! A Água 

Núria Jiménez  | Ciranda Cultural | 36 páginas

Diversos 

A água não é um recurso infinito. Ela é muito importante para sobrevivência das 

pessoas, dos animais e das plantas, por isso, precisamos cuidar muito bem dela. 

Neste livro, você verá por que a água é tão importante e como tornar nossos rios, 

lagos e oceanos limpos e cheios de vida.

Sulwe

Lupita Nyong’o | Rocco | 48 páginas 

Diversos 

Coleção Orgulho de ser eu (desde pequena) SULWE TEM A PELE DA COR DA 

MEIA-NOITE. Ela é mais escura que todos de sua família. Ela é mais escura que 

todos de sua escola. A Sulwe só queria ser bonita e cheia de luz como sua mãe e sua 

irmã. Quando ela menos esperava, uma jornada mágica no céu da noite abriu seus 

olhos e fez com que tudo mudasse.

Superamigos

Fiona Rempt | Manati | 28 páginas 

3º ano 

Dia de festa na floresta! É aniversário do caracol. Cada amigo lhe dá um presente 

mais curioso que outro. O caracol está agradecido, mas um pouquinho triste. É que ele 

não consegue correr e farrear como os outros e também não entendeu para que 

servem seus presentes… Por sorte, certas pessoas percebem nossas necessidades 

especiais, adivinham nossos desejos mais secretos e sabem espantar a tristeza para 

outro planeta.

Super-heróis em apuros: 10 contos para desenhar sorrisos

Carmen Gil | Ciranda Cultural | 66 páginas 

Diversos 

Sabia que existe um super-herói dentro de você? Sim! Todas as crianças têm um. Mas 

há momentos nos quais, sem saber por que, seus superpoderes parecem sumir...

Telefante sem fio

Adriano Messias | Positivo | 24 páginas 

1º ano

O elefante levantou a tromba e perguntou se alguém no zoológico tinha um amendoim. 

O macaco entendeu tudo errado e a confusão começou assim. Como será que essa 

história chega ao fim? Quem já brincou de telefone sem fio vai se divertir com esta 

narrativa. Quem ainda não brincou vai conhecer a brincadeira. E todo mundo vai 

entender por que a comunicação é tão importante para a vida das pessoas.



Tempo de Voo

Bartolomeu Campos de Queirós | Global | 48 páginas 

3º ano 

A partir do diálogo entre um homem e um menino, o autor faz reflexões sobre a 

passagem do tempo e seus mistérios.

Tô indo

Matthieu Maudet | Edições SM | 32 Páginas

Infantil IV e V 

Decidido, um filhote de passarinho sai do ninho e caminha por um longo galho de 

árvore que perpassa as páginas do livro. No trajeto, ele vai encontrando familiares e 

amigos para os quais anuncia: “Tô indo!”. Um a um, os personagens lhe oferecem 

objetos e recomendações para a jornada: lanterna, biscoitos, guarda-chuva, livro etc. 

Mas para onde ele estará indo é um mistério que o leitor só descobrirá no final, entre 

risadas e boa dose de surpresa.

Tonico, o invisível 

Gianni Rodari | Biruta | 36 páginas 

3º ano 

Tonico percebeu que estava invisível. Depois disso, fez muita confusão, trapalhada e 

descoberta. O que parecia ser muito bom – ficar invisível – significava também não ser 

visto por ninguém, mesmo quando queria um abraço, um bate-papo, uma 

brincadeira... Além de divertir, o livro do premiado autor Gianni Rodari leva à reflexão 

sobre as relações sociais cotidianas.

Três tigres tristes

Fernando Vilela | Brinque-Book |  23 paginas

Infantil IV e V

Fernando Vilela e Nina Barbieri escreveram este divertido livro juntos. A ideia nasceu 

quando brincavam de falar rápido o famoso trava-língua dos tigres. Depois, resolveram 

continuar a história nos almoços diários. Para ilustrar o livro, Fernando usou lápis para 

desenhar, carimbo de borracha para fazer os coqueiros e o computador para colorir. 

Título assinado pelo premiado autor e ilustrador Fernando Vilela. A obra traz um trava-

línguas que instiga crianças e adultos a reproduzi-lo em voz alta, sem errar, tornando 

tudo uma grande brincadeira.

Turma da Monica - Aladim

Mauricio de Sousa | Girassol | 12 Páginas

Infantil IV e V

Neste volume, Jotalhão é Aladim, rapaz pobre cujo destino é transformado ao 

encontrar uma velha lamparina. Escrito em letra bastão, é um excelente incentivo para 

crianças que estão aprendendo a ler.



Turma da Mônica - clássicos Ilustrados novo – Cinderela

Mauricio de Souza | Girassol | 16 páginas

1º ano 

Este livro faz parte de uma encantadora coleção que traz os contos clássicos mais 

famosos do mundo todo, representados pelos divertidos personagens da Turma da 

Mônica. Neste volume, Mônica é Cinderela, a bela jovem que sofre com a inveja da 

madrasta malvada e suas duas filhas, mas que conta com a ajuda superespecial da 

fada-madrinha na conquista do príncipe encantado.

Turma da Mônica: Princesas e princesas

Maurício de Sousa | Girassol | 32 páginas

Infantil IV e V | 

Qual garotinha nunca sonhou em ser uma linda princesa? Esta coleção traz aventuras 

das princesas mais charmosas dos contos clássicos.

Uma festa de cores

Ana Gobel | Autêntica | 46 páginas

3º ano 

Por meio de imagens que exploram cores e formas, padrões e texturas da chita, com 

figuras e cenários de festas populares, como o maracatu, as festas juninas, as danças 

e os folguedos, este livro apresenta e resgata, para leitores de todas as idades, a 

história de um tecido “democrático”, com força e personalidade suficientes para 

sobreviver à globalização.

Uma páscoa sem ovo de chocolate 

Etna Lacerda | Boa Nova | 28 páginas 

3º ano 

Você já viu uma Páscoa sem ovos de chocolate? Estranho, não é? Foi isso que deixou 

o coelho Leleco muito preocupado. Tudo porque sua chocomáquina, a incrível 

máquina de fazer ovos de chocolate, quebrou, e o mago Barba Longa, o único que 

seria capaz de consertá-la, resolveu não fazer mais suas espetaculares mágicas.

Um Garoto Chamado Rorbeto

Gabriel O Pensador | Melhoramentos | 56 páginas 

4º ano 

O livro conta a comovente história de Rorbeto, um menino diferente, não só no nome. 

Ele aprendeu muitas coisas sozinho, inclusive a contar os amigos na ponta dos dedos. 

Papai, Mamãe, O cãozinho Filé e mais três amigos. É aí que vem a novidade: ele tem 

seis dedos em uma das mãos. Rorbeto acha que isso é errado, assim como o pai acha 

que errou ao registrá-lo com esse nome. Mas Gabriel o Pensador nos faz repensar: 

ser diferente não é ruim. Somos todos diferentes, e são essas diferenças que nos 

fazem especiais, cada um de seu jeito.



Uyrá - o defensor do planeta

Fernando Carraro | FTD | 48 páginas

Diversos 

Uyrá é um curumim inteligente que vive em uma comunidade indígena da Floresta 

Amazônica. Ele adora aprender coisas novas, principalmente relacionadas à 

preservação da natureza e do nosso planeta. Para proteger a floresta, Uyrá conta com 

a ajuda de seus amigos e, ao lado deles, aprontam várias travessuras.

Valores Para a Vida Toda. Honestidade

Cristina Klein | Blu | 16 página 

1º ano

Esta coleção ensina aos pequenos a importância de valores como respeito, 

responsabilidade, amizade, honestidade, generosidade entre outros. Com histórias 

bem simples e ilustrações vibrantes, é um excelente apoio familiar ou ferramenta 

escolar para a orientação e mudança de atitudes das crianças.

Varinha de imaginar

Marco Antonio Ponce | Compor | 36 páginas

Infantil II e III | IV e V

Através de versos rimados e cadenciados, o autor narra as brincadeiras de duas 

crianças que se divertem com um graveto e que é, logo, transformado em “varinha de 

imaginar”. A cada mágica tornam-se caminhão, empada, caveira, chafariz, mangueira 

... Até o pai vira cama, e a mãe um manjar. Os versos apresentam sonoridade, graça e 

beleza, favorecendo a criação de melodias.

Voe, Mitzi, voe!

Helga Bansch | Brinque-Book | 32 páginas

1º ano

Quando um ganso selvagem pousa na granja onde Mitzi vive, ela também quer 

aprender a voar como ele. Devido a mudanças na dieta e outros fatores, os gansos de 

cativeiro não sabem voar, e caçoam do desejo dela, mas Mitzi está determinada a 

aprender. Porém, voar não é nada fácil! Será que ela conseguirá realizar seu sonho?

Zumbi.net

Emília Nuñez | Tibi | 40 páginas

3º ano

Na segunda aventura da coleção A Menina da Cabeça Quadrada , a turminha 

precisará resgatar o amigo Gael do Zumbi.net, um mundo paralelo no qual as crianças 

que exageram nos games vão parar. Será que o Zumbi.net é real ou ilusão? Nessa 

divertida aventura, as crianças vão encontrar a resposta, enquanto aprendem a usar 

as telas com equilíbrio e conhecem os benefícios de aprender inteligência 

computacional.
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1984

George Orwell | Pé da Letra | 352 páginas

9º ano

A obra é considerada uma espécie de profecia moderna: a sociedade atual se 

aproximou justamente da condição abordada pelo autor muitas décadas antes do 

avanço tecnológico experimentado hoje, e é isso que faz de 1984 um grande sucesso 

da literatura mundial.

A batalha do labirinto 

Rick Riordan | Intríseca | Intrínseca | 392 páginas

5º, 6º e 7º ano

Os cinco livros da série que se tornou fenômeno mundial, em edição limitada e com 

design exclusivo: as cinco lombadas dos livros compõem, juntas, uma ilustração 

especial de John Rocco.

ABC de Carlos Drummond de Andrade e Outros Abecês

Paulo Nunes Batista |  Itatiaia | 148 páginas 

Livre Acesso

Paulo Nunes Batista nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 1924, em uma família de 

poetas e folcloristas, numerosa e sempre em dificuldades financeiras. Paulo então 

desde cedo passou a trabalhar, tendo exercido os mais diversos ofícios. Foi cobrador 

de ônibus em João Pessoa, vendedor de frutas e doces caseiros servente em um 

consultório médico, professor primário, livreiro, jornaleiro, jornalista, etc. Durante 

quatro anos conseguiu a proeza de viver exclusivamente de poesia. 

A cidade Ilhada 

Milton Hatoum | Companhia de Bolso | 104 páginas 

Ensino médio

Como disse uma vez o escritor argentino Julio Cortázar, o conto é uma pequena e 

perfeita esfera verbal que guarda uma única semente a ponto de eclodir.

A coragem da desesperança

Slavoj Zizek | Zahar | 364 Páginas

Biblioteca Central

Um dos mais importantes pensadores da atualidade faz uma reflexão provocadora e 

necessária sobre a crise do capitalismo global. Vivemos tempos incertos e 

conturbados. No entanto, até mesmo a previsão mais pessimista sobre o futuro projeta 

a ideia esperançosa de que nada pode ser tão ruim – sempre há uma luz no fim do 

túnel.

Para Slavoj Zizek, um dos pensadores fundamentais da atualidade, a chave está em 

perceber que a luz no fim do túnel é, na verdade...



A filha do reverendo

George Orwell | Pé da Letra | 240 Páginas

9º ano

A filha do Reverendo é um romance baseado em experiências pessoais de Orwell 

como morador de rua na Londres dos anos 30, e também de uma moça sem memória: 

Dorothy Hare, filha única de um pastor autoritário e egoísta. Com suspense e 

surpresas, a obra, publicada pela primeira em 1935, retrata a realidade eterna da 

miséria. 

A flor da Inglaterra

George Orwell | Pé da Letra | 240 Páginas

9º ano

Para Gordon Comstock, a aspidistra é o símbolo da classe média inglesa, a flor da 

Inglaterra, uma planta que se adapta em ambiente poluído, sem luz natural, e cresce 

desenfreadamente. Um poeta frustrado que larga um bom emprego e vive revoltado 

contra o capitalismo e a falta de dinheiro pode ser um autorretrato do autor: George 

Orwell, o consagrado escritor de 1984 e revolução dos bichos.

A ilha sob o mar

Isabel Allende | Bertrand Brasil | 478 Páginas

Ensino Médio

A Ilha Sob o Mar nos leva para o fim do século XVIII, em Saint-Domingue, atual Haiti, 

onde as plantações de cana-de-açúcar transformaram a ilha, de colonização francesa, 

na colônia mais rica do mundo. O açúcar era o ouro doce, e cortar cana, triturá-la e 

reduzi-la a melaço não constituía trabalho de gente, mas de bicho, como diziam os 

plantadores...

A Infância de Ruth Rocha

Audálio Dantas | Callis | 32 páginas 

Diversos 

A infância de Ruth Rocha foi repleta de momentos especiais que alimentaram sua 

imaginação e seu desejo de inventar histórias. É Audálio Dantas quem conta as 

peripécias da pequena Ruth, uma doce menina que se tornou uma das grandes 

escritoras da literatura infantil brasileira.

A liga dos cabeças vermelhas e outras aventuras

Arthur Conan Doyle | Pé da Letra | 96 Páginas

9º ano

O homem sem medo. o herói de aluguel. A arma imortal. O protetor dos viajantes 

noturnos. Os paladinos Marvel são os heróis urbanos da casa das ideias, protegendo 

os cidadãos contra o crime no dia a dia das cidades americanas.



A lua de Alice

Carol Petrolini | Cortez | 64 páginas

6º ano

Carol Petrolini aborda o significado da primeira menstruação e dos ciclos femininos, 

faz reflexões sobre o ser mulher no mundo atual e traz à tona a importância da 

sororidade e da empatia.

A menina e a planta 

Marcia Paganini | Madre Pérola | 36 páginas

Diversos

Mari percebe que uma planta está crescendo nela e tirando-lhe a alegria para fazer as 

coisas de que gosta, como ir à escola e se divertir com as amigas. Sozinha, ela luta 

para se livrar da planta, mas a trepadeira parece vencer. Então, conta com a ajuda da 

mãe e de outras pessoas para aprender a lidar com aquilo que está lhe fazendo mal. A 

menina e a planta é uma história sobre autoconhecimento, transformação e 

renovação.

Ana e Pedro – cartas

Vivina de Assis Viana | Atual | 88 páginas

7º ano

Ana mora em São Paulo, gosta de ler, de ir ao cinema e de estar à beira-mar. Pedro é 

de Belo Horizonte, gosta de futebol, escreve poesias e ama as montanhas. Durante 

um ano eles trocam cartas. E também livros, poesias, ternura. A relação desses dois 

adolescentes vai se estreitando e a vontade de se conhecerem pessoalmente cresce. 

Como será o encontro de Ana e Pedro?

Anacrônicas e quase inventadas

Anderson Novello | Cortez | 136 páginas

Ensino médio

Uma fila, uma senha, as lembranças de uma professora ou de uma tia querida, uma 

aula de zumba, um café na esquina, um domingo sozinho ou com a família, uma 

ligação de telemarketing, uma viagem, um infarto: tudo pode virar crônica.

Anna e o beijo Francês

Stephanie Perkins | Novo Conceito | 288 páginas

Ensino Médio

Anna Oliphant não está nada entusiasmada com a ideia de se mudar para Paris. 

Porém, seu pai, um famoso escritor norte-americano, decidiu enviá-la para um colégio 

interno na Cidade Luz. Anna prefere ficar em Atlanta, onde tem um bom emprego, sua 

fiel melhor amiga e um namoro prestes a acontecer. 



Anne da Ilha

Lucy Maud Montgomery | Pé da Letra | 220 páginas

7º e 8º ano

Anne Shirley decide deixar Green Gables e seu trabalho para ir atrás de seu sonho. 

Apesar de sentir-se dividida entre partir rumo ao desconhecido ou permanecer no 

ambiente familiar, Anne faz as malas e vai morar em Kingsport com Priscilla Grant. 

Novas aventuras descortinam-se além da curva do caminho, enquanto Anne guarda 

as lembranças da rotina rural de Avonlea, uma vida repleta de surpresas aguarda por 

ela, incluindo um pedido de casamento e a perda de algumas de suas preciosas 

ilusões juvenis.

Anne de Avonlea

Lucy Maud Montgomery | Pé da letra | 230 páginas

7º e 8º ano 

Agora com 16 anos, sentindo-se quase adulta, Anne está prestes a começar a lecionar 

na escola de Avonlea, a realidade de seu trabalho torna-se um teste para seu caráter, 

surgindo várias dúvidas quanto ao seu futuro. Ela conquistou o amor do povoado e se 

tornou uma ativa participante de uma associação para melhorias em Avonlea. Enfim, 

Anne decide deixar tudo para ir atrás de seu grande sonho.

Anne de Green Gables

Lucy Maud Montgomery | Pé da Letra | 272 páginas

7º e 8º ano

O romance percorre a trajetória da pequena e falante Anne dos 11 aos 16 anos: a 

rotina da escola, entre amizades, aventuras e situações inusitadas; como ela aos 

poucos passa a ser aceita; seu jeito alegre e apaixonante de encarar a vida; os 

problemas, as tristezas e as reflexões da jovem protagonista, que nos ensina a olhar o 

mundo sob outra perspectiva e que não desiste de sonhar.

A noite da espera

Milton Hatoum | Companhia das Letras | 216 páginas

Ensino médio

Nos anos 1960, Martim, um jovem paulista, muda-se para Brasília com o pai após a 

separação traumática deste e sua mãe.

A Poção Secreta: Diário De Uma Garota Alquimista.

Amy Alward

8º ano 

A Princesa do Reino de Nova toma acidentalmente uma poção do amor, e se apaixona 

por si mesma! Para encontrar um antídoto que possa curá-la, o rei mobiliza todos 

numa expedição chamada Caçada Selvagem. Competidores do mundo todo saem em 

busca dos mais raros ingredientes em florestas mágicas e montanhas geladas, 

enfrentando perigos e encarando a morte para encontrar a fórmula da poção secreta



A princesinha de Vader

Jeffrey Brown | Aleph | 64 páginas

Livre acesso

Os livros de Brown refletem de forma hilária a relação entre pais e filhos, levando ao 

leitor um Darth Vader que, no final das contas, é um pai como qualquer outro. Meio 

atrapalhado, e mesmo como o peso de ser o Senhor Sombrio dos Sith extremamente 

dedicado.

À procura de Kadath

H. P. Lovecraft | Iluminuras | 232 Páginas

Ensino Médio

Muitos foram os que desceram pelo abismo do inconsciente, sem conseguir voltar. Os 

manicômios são suas moradias, pois deles é o reino do insensatez. Outros ― muito 

poucos, apenas os escolhidos ― seriam capazes de contar o que há por trás da 

loucura...

A promessa do tigre 

Colleen Houck | Arqueiro | 128 páginas 

Ensino Médio 

Mais de 300 anos antes de Kelsey Hayes surgir na vida de Ren e Kishan, uma jovem 

cruzou o caminho dos príncipes. Seu amor por um deles mudou o curso da história e o 

destino da família Rajaram.

Criada longe dos olhos da corte, isolada do convívio no castelo, Yesubai luta para 

suportar os maus-tratos do pai e manter em segredo suas habilidades mágicas. 

Lokesh é um poderoso e cruel feiticeiro que foi capaz de assassinar a própria esposa 

porque ela lhe deu uma filha em vez de um filho.

Aquele estranho colega, o meu pai

Moacyr Scliar | Atual | 64 páginas

7º ano

O pai de Pedro era vereador numa cidade pequena. Cassado por corrupção, ele é 

obrigado a mudar de Estado e começar vida nova. A contragosto, Pedro o acompanha, 

deixando os amigos e a namorada. Só que, aquilo que para o garoto parecia o inferno 

na terra - uma convivência forçada com o pai, com quem não se dava e de quem se 

afastara havia anos - se transforma num reencontro. De um lado, o pai, sinceramente 

arrependido e decidido a mudar, de outro, Pedro, que reconhece, ao final, que o pai 

lhe deixa uma bela lição sobre a arte de viver.

A revolução dos bichos

George Orwell |  Pé da Letra | 116 Páginas

9º ano

Publicada em 1945, esta é uma das obras mais lidas de George Orwell, trata-se de 

uma de fábula inserida num romance satírico ácido, em que os animais de uma 

fazenda se revoltam contra seu proprietário, o Sr. Jones, que os maltratava e os fazia 

trabalhar incansavelmente. Os bichos tomam-na de seu dono para assim poder decidir 

sobre seu futuro, sem interferência humana, em uma sociedade justa e igualitária. O 

regime implantado pelos animais passa a degringolar quando porcos autoritários, ao 

liderar a fazenda, começam a desfrutar privilégios nunca concedidos aos outros 

bichos...



Arsène Lupin contra Herlock sholmes

Maurice Leblanc | Pé da Letra | 224 páginas

7º e 8º ano

Nesse volume, o segundo da série, Lupin trava um inesquecível duelo com seu 

arquirrival, o detetive inglês Herlock Sholmes, em duas histórias mirabolantes e muito 

divertidas: "A Mulher Loura" e "A lâmpada judaica". Você não pode perder né?

Arsène Lupin e suas confissões

Maurice Leblanc | Pé da Letra | 224 página

7º e 8º ano

Na cronologia das aventuras de Arsène Lupin, Maurice Leblanc situa estas histórias 

antes de A Agulha Oca e 813. No terceiro livro da série, encontramos Lupin do início, 

sedutor, sempre bem-sucedido, seja nas situações perdidas (A armadilha infernal) ou 

nos enigmas mais impossíveis de resolver (notadamente em O signo da sombra e A 

echarpe de seda.) Você não pode perder!

Arsène Lupin - o ladrão de casaca

Maurice Leblanc | Pé da Letra | 192 páginas 

7º e 8º  ano

Este volume, o primeiro da série, mostra o brilhante, audacioso, sedutor, mestre do 

disfarce e do jiu-jítsu, Arsène Lupin é a irônica resposta francesa a Sherlock Holmes: 

um ladrão refinado e anarquista, espécie de Robin Hood da Belle Époque. Conheça 

essa grande aventura. Você não pode perder!

Bullying no aquário

Ivan Jaf | Atual | 95 páginas

7º ano

Mateus é um menino retraído que gosta de ficar em seu quarto dedicando-se a um 

hobby: observar os peixes de seu aquário e fazer pesquisas sobre eles, como 

qualquer adolescente normal. Mas ele não se sente normal. Acha que sua cabeça é 

tão grande que todos reparam nela. E o pior é que seus colegas de escola, 

principalmente Alexandre, não o deixam esquecer isso.

Caçadores de Zumbis

John Kloepefer | Novo Século | 224 páginas 

7º ano 

Ataque de zumbis! Quando zumbis desmiolados invadem a festa do pijama na casa de 

Zack Clarke, todos ficam aterrorizados! Os mortos-vivos encheram as ruas, infestando 

o ar de grunhidos e de cheiro de carne podre.



Contos indígenas brasileiros

Daniel Munduruku | Global | 34 páginas 

Diversos 

Na apresentação do livro Contos indígenas brasileiros, publicado em 2004, o autor, 

Daniel Munduruku, afirmou: “O Brasil é o país da diversidade cultural e linguística. 

Aqui em nossas terras, convivem mais de 250 povos diferentes, falando 180 línguas e 

dialetos, morando em todos os estados desse imenso país. São mais de 750 mil 

pessoas, segundo os últimos dados do IBGE, que buscam manter acesas as chamas 

de sua tradição e o equilíbrio de suas próprias vidas.

Crime na escola sinistra

Maurício Veneza | Atual | 80 páginas

7º ano

Daniela e Lucas são pré-adolescentes mas se sentem adultos demais para frequentar 

o Clube do Gambazinho Feliz. Porém sua mãe é inflexível e pede ao tio Roberto que 

os leve para lá. No trajeto, eles são surpreendidos por uma tempestade que os faz 

mudar os planos e abrigarem-se em uma sinistra e abandonada escola, habitada por 

uma estranha família. Visitantes ainda mais estranhos surgem no decorrer da noite. É 

quando ocorre um crime sem explicações aparentes. Quem será o assassino da 

escola sinistra? Daniela e Lucas ajudam a desvendar esse mistério.

Darth Vader e filho

Jeffrey Brown | Aleph | 60 páginas

Livre Acesso

Em uma releitura divertida e encantadora, Darth Vader é um pai como qualquer outro, 

exceto pelo fato de ser o Senhor Sombrio dos Sith. Com ilustrações de Jeffrey Brown, 

o livro apresenta as alegrias da paternidade por meio da lente de uma galáxia muito, 

muito distante.

Degas: Marie e Edgar são amigos

Anna Obiols | Ciranda Cultural | 36 páginas 

Diversos

Marie apresenta seu amigo Edgar, um talentoso pintor que retrata o dia a dia das 

bailarinas, os ensaios e o dia da grande apresentação. Leia uma história emocionante 

enquanto conhece as principais pinturas e obras de Edgar Degas.

Denny tem que correr

Eduardo Zugaib | Melhoramentos | 112 páginas

6º ano 

De repente a vida de Denny se transforma em um inferno. Seus pais morrem num 

acidente, e um casal de tios inescrupulosos, de quem ele nunca ouviu falar, está 

fazendo planos terríveis para seu futuro.



Diversidade - somos diferentes, únicos e especiais

Elena Angulo | Ciranda Cultural | 112 páginas

Diversos 

Diversidade é um livro para crianças que confiam sem sua inteligência, em sua 

inesgotável capacidade de surpreender-se e em sua habilidade de observar e 

transformar o que as rodeia. Foi pensando para compartilhar e discutir, para investigar 

e para divertir; trata-se de um livro aberto à possibilidade de seguir perguntando e que 

nos convida a iniciar ou continuar a viagem em direção ao respeito das diferenças.

Doramar ou a Odisseia

Itamar Vieira Junior | Todavia | 160 Páginas

Ensino médio

Quem se deslumbrou com a maestria narrativa, a sólida e delicada construção de 

personagens, a linguagem apurada e a temática brasileira de Torto arado, romance 

que converteu Itamar Vieira Junior em um dos nomes centrais da nossa literatura 

contemporânea, vai encontrar neste Doramar ou a odisseia ainda mais motivos para 

celebrar a ficção do autor.

Duas vidas, dois destinos

Katherine Paterson | Moderna | 232 páginas

Ensino médio

Esta é a história das irmãs Louise e Caroline, gêmeas de nascimento, mas 

separadas por destinos tão diversos. Narrada por Louise, a história conta como, 

em sua visão, a irmã Caroline fica com a melhor parte de tudo. Até que Louise 

decide lutar por um lugar no mundo que seja só seu. Inspirado na história bíblica 

dos gêmeos Esaú e Jacó.

É Assim que Acaba

Colleen Hoover | Galera | 368 páginas

Ensino Médio

É assim que acaba discute temas como violência doméstica e abuso psicológico 

de forma sensível e direta. Em É assim que acaba, Colleen Hoover nos apresenta 

Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se 

formou em marketing e abriu a própria floricultura. 

É difícil de entender, vô! 

Nelson Albissú | Atual | 80 páginas

7º ano

Há muitas histórias sobre avós e netos. Netos carinhosos, netos complicados, 

avós carinhosos, avós ranhetas. Mas o avô desta história não é como os outros. 

Felipe, o seu neto, já sabe disso, e aproveita cada minuto com seu vô Amâncio, 

que tem muitas histórias para contar. A imaginação deles corre solta e seus dias 

são de muita diversão. Juntos, tornam-se marujos, astrônomos, índios... O que 

Felipe ainda não sabe é que os caminhos da vida são surpreendentes... Eis um 

livro sensível e poético sobre avós, netos, vida e morte.



Ensaios

George Orwell | Pé da Letra | 120 Páginas

9º ano

George Orwell (1903-1950) é considerado um dos maiores escritores da era 

contemporânea. Nascido Eric Arthur Blair, logo em sua primeira obra, Na Pior em 

Paris e Londres, ele adotou o pseudônimo pelo qual é conhecido, tal como aparece na 

capa de seus livros. Por ser filho de um oficial britânico, mudou-se com a família para 

Sussex, Inglaterra.

Fazendo meu filme 3

Paula Pimenta | Editora Gutenberg | 420 Páginas

7º ano

Um turbilhão de sentimentos e emoções. Assim podemos definir o terceiro volume de 

Fazendo meu filme. No mais intenso livro da consagrada série, Fani, agora com 18 

anos, volta da terra da rainha mais segura, mais madura, e logo se dá conta de que já 

não é mais a mesma menina que viajou para a Inglaterra, cheia de anseios e temores.

Filha da floresta

Juliet Marillier | Butterfly | 608 páginas 

Ensino Médio 

Passada no crepúsculo celta da velha Irlanda, quando o mito era lei e a magia uma 

força da Natureza, esta é a história de Sorcha, a sétima filha de um sétimo filho, o 

soturno Lorde Colum, e dos seus seis irmãos, vítimas de uma terrível maldição que os 

transformou de bravos guerreiros em belos cisnes selvagens.

Flores para Algernon

Daniel Keyes | Aleph | 288 Páginas

Pais e professores

E com mais de 5 milhões de exemplares vendidos e referência dentro das escolas dos 

Estados Unidos, a obra surgiu sobre as palavras de um homem de 32 anos e 68 de QI: 

Charlie Gordon.

Guia do viajante pelo mundo antigo – Grécia no ano 415 A.c.

Eric Chaline | Ciranda Cultural | 160 páginas

Ensino médio 

Imagine como seria viajar de volta no tempo e explorar uma cidade clássica, ver as 

maravilhas antigas quando elas eram novas e encontrar as pessoas que viviam e 

trabalhavam por lá. Ao trazer a história de volta à vida, o Guia do Viajante Pelo Mundo 

Antigo: Grécia fornece um panorama prático e detalhado de Atenas e de seus 

arredores no ano 415 a.c.



Harvey: como me tornei invisível

Hervé Bouchard | Pulo do Gato | 168 páginas

Diversos

Harvey vê sua vida virar de cabeça para baixo quando toma conhecimento da morte 

do pai. Invadido por um sentimento desconhecido e desolador, Harvey tenta proteger-

se da dor, refugiando-se em seu rico mundo de fantasia. Uma sensível e realista 

narrativa sobre a perda de um ente querido e a necessidade de encontrar recursos 

pessoais para superar a dor do luto.

It - a coisa

Stephen King | Objetiva | 1104 Páginas

Biblioteca Central

Durante as férias de 1958, em uma pacata cidadezinha chamada Derry, um grupo de 

sete amigos começa a ver coisas estranhas. Um conta que viu um palhaço, outro que 

viu uma múmia. Finalmente, acabam descobrindo que estavam todos vendo a mesma 

coisa: um ser sobrenatural e maligno que pode assumir várias formas. É assim que 

Bill, Beverly, Eddie, Ben, Richie, Mike e Stan enfrentam a Coisa pela primeira vez.

Jamais peço desculpas por me derramar: Poemas de temporal e mansidão

Ryane Leão | Planeta | 160 páginas 

Pais e professores

O novo livro de poesia da autora de Tudo nela brilha e queima, Segundo livro de 

Ryane Leão, mulher preta, poeta e professora, criadora da página onde jazz meu 

coração, com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais.

Lendas brasileira para jovens

Luís da Câmara Cascudo | Global | 128 páginas

7º ano 

Dezesseis lendas compõem esta antologia. Agrupadas por regiões, do norte ao sul do 

país, estas narrativas resgatam nossa herança cultural, construída pelos índios, 

negros e europeus.

Lendas do Índio brasileiro

Alberto da Costa e Silva | Nova Fronteira | 304 páginas

6º ano

O princípio do mundo; Como a noite apareceu; Origem das estrelas; História do 

guaraná; O jabuti e a raposa; O roubo do fogo; As flechas mágicas; O curupira e o 

caçador; As proezas de Macunaíma; Lenda acerca da velha gulosa; Estas e outras 

lendas você vai encontrar nesta coletânea organizada por Alberto Costa e Silva, 

reunindo algumas das mais belas e significativas narrativas dos nossos índios.



Mãe Não é uma Só, eu Tenho Duas!

Nanda Mateus, Raphaela Comisso  | Saíra | 32 páginas 

Diversos 

Este livro vai mostrar a você que cada família é uma – e que, na casa da Malu, 

mamães existem duas.

Mais Contos De Fadas Celtas

Joseph Jacobs | Landy | 227 páfinas

Ensino Médio 

A tradição celta legou uma vasta quantidade de contos de grande valor pela qualidade 

e diversidade das histórias. ´Mais Contos de Fadas Celtas´ apresenta uma variedade 

desses contos, dotados de encanto e magia, um mundo onde o trânsito para o reino 

encantado acontece por meio de uma passagem sutil. 

Marx - uma biografia em quadrinhos

Corinne Maier e Anne Simon  | Boitempo | 64 páginas 

Biblioteca Central

A HQ aborda a vida e as principais ideias do filósofo alemão, que sonhou com um 

mundo livre da exploração, da desigualdade e do desemprego. Além de explicar 

de forma leve e bem-humorada conceitos como capitalismo e luta de classes, a 

graphic novel passa por episódios marcantes na vida de Marx, como a redação 

do Manifesto Comunista e a influência do pensamento de Hegel em seu 

desenvolvimento intelectual.

Matadouro cinco

Kurt Vonnegut | Intrínseca | 288 Páginas

Ensino Médio

O humor e estilo únicos e originais de Kurt Vonnegut o fizeram um dos escritores 

mais importantes da literatura norte-americana. Sarcástico, ele foi capaz de 

escrever sobre a brutal destruição da cidade de Dresden, na Alemanha, durante a 

Segunda Guerra Mundial — sem apelar para descrições sensacionalistas.

Meio Circulante

Edison Rodrigues Filho | Melhoramento | 122 páginas 

8º ano

Numa aventura divertida, a trajetória de uma nota de dez reais é contada. Sempre 

circulando de mão em mão, a nota de dez reais inicia sua história nas mãos de 

um jornaleiro, que a repassa em uma venda de cartões telefônicos, terminando 

nas mãos de um colecionador, que a emoldura, e acaba participando da vida de 

todos aqueles que a possuem, seja por pouco ou muito tempo, seja em mãos 

corretas ou duvidosas.



Menino de Engenho

Jose Lins do Rego | Global | 144 páginas

Ensino Médio 

Primeiro romance de José Lins do Rego, Menino de engenho é narrativa cativante 

composta pelas aventuras e desventuras da meninice de Carlos. A trama revela a 

grandeza literária de seu autor, que compõe, com minúcia e de forma magistral, as 

alegrias, inquietações e angústias do menino diante de sensações e situações por ele 

vivenciadas pela primeira vez.

Metade pai, metade mundo

Rosa Amanda Strausz | Editora Lê | 100 páginas 

6º ano 

Tem gente que ri quando eu digo que acredito em assombração, mas só de cidade do 

interior. “Assombração é assombração em qualquer lugar”, dizem. E eu afirmo que não 

é... Assim entramos na história do jovem Tião e nos impactos de sua mudança da vida 

dura na roça, onde nem havia luz elétrica, para a moderna e encantadora 

Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele passa a viver e conhecer um mundo novo. 

Estabelece laços de amizade e abre espaço para o encontro da “Metade” ainda 

desconhecida de seu pai.

Na roda dos sonhos 

Fátima Ortiz | Gráfica Capital  |  52 páginas

Pais e professores

O texto teatral Na Roda dos Sonhos é fruto de um longo processo, que inclui o 

momento singular da atenção ao desejo daquilo que nos inquieta, seguido dos 

inúmeros movimentos de entendimento e elaboração artística. Um trabalho que 

se pauta tanto no acaso quanto na pesquisa temática e de definições formais. A 
motivação é sempre aquilo que nos impulsiona para as novas descobertas. 

O blog da família

Giselda Laporta Nicolelis | Atual | 136 Páginas

7º ano

Nesta obra, Giselda Laporta Nicolelis oferece ao público o cotidiano da família de 

Pirata: pai, mãe, 'bodrasto', 'boadrasta', irmãos, meios-irmãos, avós, tios, as santas 

funcionárias da 'caverna', animais de estimação... Pirata, adolescente em fase pré-

vestibular e narrador da história, começa seu blog apresentando a turma, com os 

devidos apelidos: Pai de Todos, Mãe de Todos, Urso, Gata Tinhosa, Gata Manhosa, 

os gêmeos Digo-Digo e a BEBÊ. Essa grande família é fruto da união de Pai de Todos 

e Mãe de Todos, ambos no segundo casamento,...

O caçador de sonhos

Ted Hughes | Cia das Letras | 184 páginas 

Ensino Médio 

Deus está com um problemão: pesadelos recorrentes. Precisa de alguém que o 

proteja dos seres espaciais que, à noite, vêm lhe causar sonhos ruins. Que animal 

daria conta da tarefa? Só mesmo um Mutante. Para este Deus meio atrapalhado, 

porém, raramente um animal sai do jeito que ele quer, e o Mutante se torna um tirano. 



O cão dos Baskervilles

Arthur Conan Doyle | Pé da Letra | 96 Páginas

9º ano

Em 1887 Conan Doyle trazia a vida o lendário Sherlock Holmes. O detetive, na 

companhia de seu colega, dr. John Watson, desvenda desde então os mais incríveis 

mistérios e é, com certeza, um dos maiores personagens da historia da literatura 

policial um estudo em vermelho foi o primeiro romance publicado pelo autor e conta a 

historia de como Sherlock conheceu seu inseparável parceiro.

O delírio

Machado de Assis | Companhia das Letrinhas | 48 páginas

Livre Acesso

Machado de Assis é com certeza um dos maiores escritores brasileiros, e Memórias 

póstumas de Brás Cubas, um de seus maiores livros. Lançado em 1881, o romance 

conta a vida de um homem comum da elite do Rio de Janeiro do século XIX, um 

sujeito destinado ao fracasso tanto pela má educação que recebeu dos pais como pela 

natureza preguiçosa.

O destino do tigre

Colleen Houck | Arqueiro | 416páginas 

Ensino Médio 

Kelsey, Ren e Kishan sobreviveram a três aventuras dramáticas e muitas provações. 

Mas, antes que possam partir na busca pelo último presente da deusa Durga têm que 

enfrentar o feiticeiro Lokesh em seu próprio território.

O diário perdido de Gravity falls

Alex Hirsch | Universo dos Livros | 288 páginas 

6º e 7º ano

Você possui em suas mãos o cobiçado diário do autor da série Gravity Falls, um 

tesouro de 288 páginas coloridas e sem dono, com segredos nunca antes revelados, 

monstros e mistérios da pacata cidade do Tivô Stan.

O Grande Livro De Enigmas De Sherlock Holmes

Gareth Moore | Pé da Letra | 256 Páginas

8º ano

“Minha mente”, disse ele, “se rebelou na estagnação. Dê-me problemas, dê-me 

trabalho, dê-me o criptograma mais difícil ou a análise mais intrincada e eu estarei em 

minha própria atmosfera”. Entre no emocionante e divertido mundo de Sherlock 

Holmes e teste sua perspicácia contra os engenhosos desafios colocados nesta 

coleção.



O Hobbit

J. R. R. Tolkien | Martins Fontes | 297 páginas 

9º ano 

Hobbit Bilbo Bulseiro desfruta da vida confortável e tranquila de seu hobbit, onde toma 

café da manhã, lanches e janta várias vezes ao dia. Mas a inesperada visita do mago 

Gandalf desperta dentro dele o espírito aventureiro de seus ancestrais. Desse modo, 

ele vê seu cotidiano transcendido e, sem saber muito bem como, embarca em uma 

longa jornada com treze anões barbudos em direção às Montanhas para recuperar um 

tesouro roubado pelo dragão Smaug, há muito esquecido.

O homem que amava os cachorros

Leonardo Padura | Boitempo | 592 páginas

Ensino Médio 

A história é narrada, no ano de 2004, pelo personagem Iván, um aspirante a escritor 

que atua como veterinário em Havana e, a partir de um encontro enigmático com um 

homem que passeava com seus cães, retoma os últimos anos da vida do 

revolucionário russo Leon Trotski, seu assassinato e a história de seu algoz, o catalão 

Ramón Mercader, voluntário das Brigadas Internacionais da Guerra Civil Espanhola e 

encarregado de executá-lo.

O incrível livro de enigmas de Sherlock Holmes

Gareth Moore | Pé da Letra | 256 Párana

8º ano 

"Para uma grande mente, nada é pouco", comentou Holmes, sentenciosamente". 

Retorne ao mundo enigmático e cativante de Sherlock Holmes e à 221B, Baker 

Street. Tente ser o mais esperto e famoso detetive do mundo enquanto você 

aborda esta nova coleção de astuciosos e intrigantes desafios.

O menino do dedo verde

Maurice Druon | José Olympio | 128 páginas 

6º e 8º ano 

Um clássico da literatura para crianças e jovens em todo o mundo. Era uma vez 

Tistu...Um menino diferente de todo mundo.

O menino e o bruxo

Moacyr Scliar | Ática | 120 páginas

6º ano

No Rio de Janeiro do século XIX, Joaquim Maria Machado de Assis acorda de um 

sonho em que é um escritor famoso. Mas a realidade do menino é bem diferente: 

tímido, mulato, pobre e gago, ele tenta vender doces. Porém, um acontecimento 

mágico vai mudar sua vida.



O paraíso são os outros

Valter Hugo Mãe | Biblioteca Azul | 64 páginas

Pais e professores

Em O paraíso são os outros, uma menina volta seu olhar pueril para os casais. Casais 

de pessoas e de animais, de homem e mulher, de mulher com mulher, de golfinhos e 

de pinguins. Uma menina a quem o amor intriga e fascina. Uma menina que ao 

imaginar a vida dos outros, sonha com a pessoa que um dia irá amar. Sua voz 

inocente toca tanto as crianças quanto os adultos.

O processo

Franz Kafka | Pé da letra | 279 páginas

Ensino Médio

O processo foi publicado pela primeira vez em 1925, ano seguinte à morte do autor. ... 

Neste livro, Kafka lança o leitor mais uma vez em uma realidade absurda, na qual um 

bancário se vê envolvido em um processo judicial inexplicável.

O resgate do tigre

Colleen Houck | Arqueiro | 432 páginas 

Ensino médio

Fé. Confiança. Desejo. Até onde você iria para libertar a pessoa amada? Kelsey

Hayes nunca imaginou que seus 18 anos lhe reservassem experiências tão 

loucas. Além de lutar contra macacos d’água imortais e se embrenhar pelas 

selvas indianas, ela se apaixonou por Ren, um príncipe indiano amaldiçoado que 

já viveu 300 anos.

Órfãos do Eldorado

Milton Hatoum | Companhia das Letras | 112 páginas

Ensino Médio 

Numa cidade à beira do rio Amazonas, um passante vem procurar abrigo à 

sombra de um jatobá e, incauto ou curioso, dispõe-se a ouvir um velho com fama 

de louco. É o que basta para Arminto Cordovil começar a contar a história de 

Órfãos do Eldorado: a história de seu próprio amor desesperado por Dinaura, 

mas também a crônica de uma família, de uma região e de toda uma época que, 

à base da seiva da seringueira, quis encarnar os sonhos seculares de um 

Eldorado amazônico.

O roubo da coroa de Berilos e outras aventuras

Arthur Conan Doyle | Pé da letra | 96 páginas 

9º ano 

Em 1887, Arthur Conan Doyle trazia á vida o lendário Sherlock Holmes. O Detetive, na 

Companhia de seu Colega, Dr. Jonh Watson desvenda desde então os mais incríveis 

mistérios e é, com certeza, um dos maiores personagens da histórias de literatura 

Policial. O conto “O Roubo da Coroa de Berilos” faz parte da coletânea contos mais 

conhecida do autor, Holmes desvendará o mistério de quem roubou a coroa mais 

preciosa da Europa. A lógica cativante, o raciocínio instigante e o suspense presentes 

nas histórias são só algumas das características que farão você se apaixonar pelos 

livros. A coleção pé da Letra Apresenta romances e coletâneas de contos com os mais 

diversos casos do famoso detetive. Embarque nesta Aventura e veja se você 

consegue solucionar com Holmes aqui presente.



O signo dos quatro

Arthur Conan Doyle | Pé da letra | 96 páginas

9º ano

Em 1887 Conan Doyle trazia a vida o lendário Sherlock Holmes. O detetive, na 

companhia de seu colega, dr. John Watson, desvenda desde então os mais incríveis 

mistérios e é, com certeza, um dos maiores personagens da historia da literatura 

policial um estudo em vermelho foi o primeiro romance publicado pelo autor e conta a 

historia de como Sherlock conheceu seu inseparável parceiro. Depois de se 

conhecerem, os dois entram em uma longa jornada na busca pela resolução de um 

assassinato que ocorreu em Londres...

Os manuscritos encantados da senhora Trampolim

Rosana Rios | Melhoramentos | 128 páginas

8º ano 

"Estou em casa, diante do computador. Ele me olha de um jeito esquisito. Deve 

saber que vou começar a digitar o conteúdo dos cadernos encantados que 

contêm as crônicas escritas à mão pela senhora Trampolim. A história que as 

crônicas contam, que estou prestes a digitar e que, um dia, os leitores 

conhecerão, é complicada...

Os morcegos

Neide Simões de Mattos | Birutta | 48 páginas

Diversos

O que você sabe sobre morcegos? Imagina criaturas assustadoras alimentando-se de 

sangue? Bichos de ponta-cabeça em uma caverna sombria? Esses animais estão em 

nosso imaginário e guardam muitos segredos. Neste livro você irá além da imaginação 

e conhecerá todos eles. Onde vivem, como se reproduzem, o que comem, as 

diferentes espécies... e muito mais!

Para Gostar de Ler. Crônicas 3

Carlos Drummond De Andrade | Ática | 96 páginas 

7º ano

Um cronista pode transformar as confusões, desentendimentos e pequenas 

complicações que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa em boas histórias. 

Neste livro, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e 

Fernando Sabino retratam o cotidiano de um jeito muito especial.

Para o amor que vai chegar

Zack Magiezi | Bertrand Brasil | 96 páginas

Pais/Professores

O amor que vai chegar é mais um sucesso de Zack Magiezi, fenômeno da internet 

com mais de um milhão de seguidores que está se tornando a nova voz da poesia 

brasileira. “Existe uma espera. Uma espera que nos faz sorrir e uma espera que 

desespera. O avançar dos ponteiros, a areia na ampulheta, as folhas viradas no 

calendário da cozinha, a ausência de alguém que ainda não chegou, mas chegou, já 

está aqui, no espaço vazio da cama de casal, nas gavetas que deixamos 

desocupadas, alguém que está nos nossos sonhos e na nossa insônia, naquele 

sorriso que a gente dá por nada, apenas pela possibilidade de dividir.



Perdido na Amazônia

Toni Brandão | Global | 176 paginas

6º ano

O menino Dan caiu de paraquedas no meio da floresta amazônica e o que seria um 

presente, um passeio turístico, torna-se uma grande aventura!

Pode chorar coração, mas fique inteiro

Glenn Ringtved | Companhia das Letrinhas | 32 páginas

Diversos 

Não tem jeito: a morte sempre aparece, não importa o quanto a gente tente evitar. 

Mas, se os dias de sol são especialmente divertidos porque sabemos que os dias 

de chuva virão, talvez a relação entre a vida e a morte também seja assim. 

Poesia africana de língua portuguesa

Livia Apa, Arlindo Barbeitos, Maria Alexandre Daskalos | Nova Fronteira | 312 

páginas 

9º ano 

Trazemos nesta antologia a diversificada produção poética de cinco países 

africanos que, como nós, também falam o português ― mas com linguagens, 

pontos de vista e bagagens históricas singulares, dando um vislumbre impactante 

desse continente ainda tão pouco conhecido.

Poesias Para Gostar De Ler 6

Henriqueta Lisboa | Ática | 60 páginas

7º ano

A sensibilidade profunda de quatro poetas brasileiros em textos de variados temas: 

gente, animais, coisas, lugares, tempo, amor

Pontos de fuga

Milton Hatoum | Companhia das Letras | 310 páginas

Ensino Médio

Segundo volume da trilogia de Milton Hatoum, que entrelaça o período da ditadura 

militar brasileira aos anos de formação de um grupo de jovens acossados pelo golpe e 

pelos sonhos de liberdade.



Prazer em queimar

Ray Bradbury | Biblioteca Azul | 416 páginas

Pais e professores | Ensino Médio 

Autor do clássico Fahrenheit 451, Ray Bradbury tinha quinze anos quando Hitler 

mandava queimar livros em praça pública, na Alemanha. Foi ali que ele percebeu que 

os livros que tanto amava estavam em perigo. Anos depois, este luto se transformou 

em uma ideia: escrever sobre uma sociedade em que os livros fossem proibidos, e os 

bombeiros, em vez de apagar o fogo, recebessem a missão de queimá-los.

Que pira é essa?

José Álvaro da silva Carneiro | Edição do Autor | 60 paginas

Diversos

Este livro é um convite para conhecer a diversidade dos povos indígenas presentes no 

Brasil e sua contribuição para a formação da nossa identidade. “O Hospital Pequeno 

Príncipe atende crianças e adolescentes do Brasil inteiro, incluindo indígenas.

Quem Vai Solucionar o Enigma de Rembrandt?

Thomas Brezina | Ática | 112 páginas

5º e 6º ano

O Museu da Aventura vai de mal a pior e corre o risco de ser fechado: o senhor 

Tonatelli está afundado em dívidas. Será que um bazar pode ajudar? O dono do 

museu está apostando nisso quando organiza o evento. Mas eis que dentre os 

objetos à venda surge um baú com uma inscrição sinistra: "Só abra se conseguir 

solucionar o enigma de Rembrandt. Senão, a morte é certa!". Assustados, todos 

os clientes vão embora. Você e o cachorrinho Pablo precisam ajudar Tonatelli a 

descobrir mais sobre o famoso pintor holandês e salvar o museu.

Serafina e a capa preta

Robert Beatty | Valentina | 240 páginas

7º ano

Serafina nunca teve motivos para desobedecer ao seu pai e se aventurar além da 

Mansão Biltmore. Há espaço de sobra para ser explorado naquela casa imensa, 

embora ela precise tomar cuidado para jamais ser vista.

Serafina e o Cajado Maligno 

Robert Beatty | Valentina | 320 páginas

7º ano 

Mesmo depois de derrotar o Homem da Capa Preta, Serafina não tem descanso. 

Afinal, uma nova e misteriosa força maligna tomou conta da floresta e se voltou 

contra a Mansão Biltmore e seus habitantes.



Sonhos na casa da Bruxa

H. P. Lovecraft | Principis | 192 páginas

Ensino médio

Combinando a sensibilidade gótica do século XIX de Edgar Allan Poe com uma visão 

interna ousada, os contos de Lovecraft prenunciam um século psiquicamente 

conturbado.

Terra de histórias: A colisão dos mundos

Chris Colfer | Benvirá | 303 paginas

7º ano

Após finalmente reunir um exército de personagens de seus próprios contos para 

enfrentar os vilões literários, Conner se vê sem sua principal arma: Alex, que 

desapareceu misteriosamente e sem deixar rastro. Agora, ele e seus amigos 

precisam traçar uma nova estratégia, ao mesmo tempo que procuram pistas do 

paradeiro da jovem fada pistas essas que podem estar em bizarros eventos 

testemunhados na cidade mais icônica do Outro mundo...

Terra de histórias: A Odisseia de um escritor

Chris Colfer | Benvirá | 372 páginas

7º ano

O mundo dos contos de fadas tal como apresentado nas histórias clássicas não 

existe mais: suas paisagens já não passam de ruínas, e seus habitantes, inclusive 

os membros das famílias reais, ou foram aprisionados ou estão foragidos. O 

Homem Mascarado, auxiliado pela Bruxa Má do Oeste, pela Rainha de Copas e 

pelo Capitão Gancho, finalmente concretizou seu sinistro plano de dominar a 

Terra de Histórias. Mas será que os temíveis vilões literários se sujeitarão aos 

arroubos autoritários do novo imperador?...

Trabalho de criança não é brincadeira não!

Priscila Sanson | Cortez | 32 páginas

Diversos

Uma obra que denuncia um grave problema de nosso país ― o trabalho infantil. 

O livro nos convida a refletir sobre o verdadeiro sentido do trabalho na infância, 

em que a criança pode descobrir o valor da cooperação e a alegria de concluir 

tarefas cotidianas para auxiliar a família e os amigos. Uma leitura que traz o 

aprendizado do cuidar e, ao mesmo tempo, denuncia que os limites das práticas 

abusivas é compromisso de toda nação.

Uma Noite na Praia

Elena Ferrante

Ensino Médio 

Após ganhar um gatinho de presente do pai, Mati — dona de Celina e sua melhor 

amiga — fica tão fascinada que acaba esquecendo a boneca, que é a sua 

favorita. Deixada para trás na areia deserta e sem saber como voltar para casa, 

Celina vai enfrentar uma noite interminável, cheia de sustos e surpresas, além da 

companhia indesejada de um salva-vidas cruel e seu terrível ancinho. À luz das 

chamas de uma fogueira, a noite transforma-se numa aventura fantástica e 

assustadora que só termina ao nascer do sol.



Um carinho na alma

Bráulio Bessa | Sextante | 160 paginas

Pais e Professores

Bráulio Bessa conquistou o Brasil com seus cordéis no programa Encontro com 

Fátima Bernardes. Ilustrado pelo artista cearense André Nódoa, Um carinho na alma é 

um livro para aguçar a sensibilidade e aconchegar o coração.

Um de nós é o próximo

Karen M. McManus | Galera |  400 páginas

Ensino Médio 

Em Um de nós é o próximo – a eletrizante sequência do best-seller Um de nós está 

mentindo – há um novo mistério a ser solucionado no Colégio Bayview. Vários 

aplicativos de fofoca surgiram depois que Simon Kelleher morreu. Mas desde que os 

quatro estudantes de Bayview foram inocentados de sua morte, nada foi capaz de 

preencher o vazio de fofocas como ele conseguia.

Um escândalo na Boêmia e outras aventuras

Arthur Conan Doyle | Pé da Letra | 94 páginas 

9º ano 

O conto "um escândalo na boêmia" faz parte da coletânea de contos mais conhecida 

do autor e cativou a todos desde que foi apresentado ao público, tornando- se uma 

das histórias mais famosas do detetive. Neste livro, você encontra essa e outras 

aventuras.

Um estudo em vermelho

Sir Arthur Conan Doyle V Pé da Letra | 96 páginas 

9º ano 

Em 1887 Conan Doyle trazia a vida o lendário Sherlock Holmes. O detetive, na 

companhia de seu colega, Dr. John Watson, desvenda desde então os mais incríveis 

mistérios e é, com certeza, um dos maiores personagens da história da literatura 

policial um estudo em vermelho foi o primeiro romance publicado pelo autor e conta a 

história de como sherlock conheceu seu inseparável parceiro.

Um pouco de ar, por favor

George Orwell | Pé da Letra | 176 Páginas

9º ano

George Orwell, o autor consagrado de 1984 e A revolução dos Bichos, retrata neste 

livro o momento em que a segunda Guerra Mundial está prestes a estourar. George 

Bowling, um homem gordo de 45 anos, que começou a usar dentadura, tem saudade 

de sua adolescência, quando havia peixes no Rio Tâmisa. George compara essa 

época com os dias de sua maturidade e decide revisitar o local onde foi feliz. Para 

isso, usa um dinheiro que guardava secretamente e monte um plano para que sua 

mulher, Hilda, não saiba de nada.
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I Congresso RJE da Rede Jesuíta de educação - VI congresso inaciano de 

Educação

Congresso RJE | Edições Loyola | 198 Páginas

Pais e professores

Celebrar a vida, reafirmar compromissos, partilhar experiências e fortalecer a 

caminhada. Ações concretas que foram realizadas durante todas as atividades do 

Congresso e também nas atividades preparatórias. Celebrar cinco anos de vida da 

RJE pode parecer exagero, mas a caminhada feita mostra que muitos passos foram 

dados; que a RJE se constituiu como espaço colaborativo, de formação, de 

engajamento e, acima de tudo, de trabalho em comum. Por isso mesmo, celebrar os 

cinco anos se mostrou necessário e motivo de alegria.  

17 objetivos para transformar o nosso mundo 

Livro escrito pelos estudantes da Rede Jesuíta que participaram do concurso | 91 

páginas

Direção Acadêmica | Pais e professores | Biblioteca Central

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Ciência 

Mike Goldsmith | Publifolhinha | 96 páginas

Diversos

Esse livro explora 30 descobertas e teorias fundamentais do pensamento 

científico. A obra aborda seis períodos – Grécia Antiga; A Revolução Científica; 

Era da Razão; Indústria Moderna; Ciência Moderna; Ciência Atual –, introduzidos 

por um glossário. Cada página traz um tópico diferente com a apresentação dos 

fatos principais. Apresentados de forma clara e o objetiva, os textos são 

acompanhados de ilustrações que facilitam a compreensão...

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Dinossauros

Sean Callery | Publifolhinha | 96 páginas 

Diversos 

Nesse livro, os pequenos terão uma divertida introdução à era dos dinossauros. 

Cada tópico é apresentado com seus fatos principais e, na sequência, um resumo 

explica a ideia com o auxílio de ilustrações. Conta ainda com glossários e 

indicações de filmes, livros e outros materiais sobre o assunto.

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Espaço

Clive Glifford | Publifolinha | 96 páginas

Diversos

Planetas, luas, astros, missões espaciais e outros mistérios do espaço sideral 

povoam a imaginação das crianças. elas terão uma divertida introdução à 

astronomia. A obra aborda, entre outros assuntos, como o Universo começou e 

como pode terminar; o conceito de ano-luz; as estrelas e seus diferentes tipos; o 

Sol e os planetas que compõem o Sistema Solar; as galáxias; os buracos negros; 

e como os seres humanos aprendem sobre o espaço...



30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Invenções

Mike Goldsmith |  Publifolhinha | 96 páginas 

Diversos 

Com o objetivo de despertar a curiosidade das crianças e incentivar o gosto pela 

ciência, este livro apresenta trinta invenções fundamentais, que levaram o mundo a 

ser da maneira como o conhecemos e facilitaram a vida humana. Cada capítulo 

contempla um aspecto: em “Cotidiano”, os pequenos vão conhecer a origem da 

lâmpada e da descarga sanitária; “Comunicação” traz o nascimento da escrita,...

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Matemática

Anne Rooney |  Publifolhinha | 96 páginas 

Diversos 

O mundo da matemática vai muito além do que se aprende na escola. Com o 

objetivo de despertar a curiosidade das crianças e incentivar o gosto pela ciência, 

este livro apresenta trinta noções geniais para entender a matemática e mostrar o 

quanto ela pode ser fascinante. Sobre números, são abordados princípios como 

sistemas, bases e frações...

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Mitos

Anita Ganeri | Publifolhinha | 96 páginas

Diversos

Reúne 30 lendas de vários povos, essenciais para a compreensão das origens da 

Terra, do universo e dos seres humanos.

30 Conceitos Essenciais Para Crianças: Terra

Anita Ganeri |  Publifolhinha | 96 páginas 

Diversos 

Este livro aborda assuntos fascinantes sobre a Terra: do lugar que ela ocupa no 

espaço às melhores maneiras de protegê-la, dos polos gelados aos desertos 

secos, das altas montanhas às paisagens submarinas. Traz explicações claras 

sobre a órbita do planeta em torno do Sol, a mudança das estações, a 

composição da atmosfera e da crosta terrestres e a formação dos vulcões. Ensina 

o que é círculo glaciário, deriva continental, energia eólica e fumarolas negras, 

entre outros fundamentos...

50 ideias de filosofia que você precisa conhecer

Ben Dupré | Planeta | 215 paginas

Biblioteca central

De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Você é realmente livre em suas 

escolhas? É justo submetermos os animais a sofrimentos para o avanço da ciência? O 

que é moral e ética e como atualmente lidamos com esses princípios? Em 50 Ideias 

de Filosofia que você precisa conhecer, parte da premiada coleção inglesa 50 Ideias, o 

professor Ben Dupré ensaia respostas para essas indagações, com base na vasta 

tradição filosófica.



70 contextos futebol

Wilton Santana | Companhia Esportiva | 128 páginas 

Pais e professores

Os autores tiveram o cuidado de apontar, em cada jogo, as atitudes tático-técnicas 

treinadas, a dinâmica de desenvolvimento e as regras de comportamento tático que 

precisam ser orientadas pelo treinador.

A África 

Alberto da Costa e Silva | Nova Fronteira | 160 páginas 

Biblioteca Central

A África sempre foi um continente cheio de segredos para o Ocidente, e ainda hoje 

guarda uma aura de mistério em função de sua imensa diversidade. Neste livro, 

Alberto da Costa e Silva revela alguns desses mistérios e como a cultura africana está 

presente em nossos ditos, histórias e canções.

A África esta em nós

Marcilene Garcia de Souza | Grafset |

Pais e professores

Pensar africanidades paranaenses, vai além da inclusão de conteúdos no currículo, 

sugere adotar o paradigma que é o de reconhecer que o Estado do Paraná é 

constituído por particularidades e especificidades, das quais se destacam as étnicas, 

que precisam ser compreendidas quando abordamos as questões relacionadas com 

as diferenças no âmbito escolar.

A Arte de Contar Histórias. Abordagens Poética, Literária e Performática 

Giuliano Tierno | Ícone | 136 páginas 

Pais e Professores 

Esta obra é uma narrativa onde cada autor apresenta a sua poética e o seu jeito de 

narrar, em forma de palavras e pensamentos acerca da Contação de Histórias. O 

primeiro capítulo intitulado Pegadas, são marcas muitas vezes invisíveis, mas que 

traduzem, aos nossos olhos, a experiência holística do narrador. Diversos temas são 

abordados como a imagem do corpo onde são articulados a psicomotricidade e o 

exercício reflexivo do corpo como linguagem.

ABP – Aprendizagem Baseada em Problemas em ambientes virtuais de 

aprendizagem: Ferramenta de apoio ao docente no processo de ensino e 

aprendizagem

Antonio Munhoz  | Cengage Learning | 260 páginas 

Biblioteca Central

Este livro trata do desenvolvimento de um novo modelo de ensino e aprendizagem que 

tem como foco a valorização da qualidade de ensino e aprendizagem com o uso da 

tecnologia educacional.



A caminho com Inácio

Arturo Sosa | Edições Loyola | 288 páginas

Pais e Professores | Direção Acadêmica | Biblioteca Central 

A caminho com Inácio, é um convite ao leitor para se tornar um peregrino, percorrendo 

o mesmo itinerário de Santo Inácio de Loyola, deixando-se guiar pelo Espírito, com um 

olhar limpo, reconhecendo nos outros seres humanos e na natureza a presença do 

Senhor, que o chama a renovar todas as coisas. O livro, ao final de cada capítulo, 

convida a uma reflexão e apresenta um breve roteiro de oração e interiorização.

A democracia devora seus filhos

Robert Kurz | Consequência | 172 Páginas

Biblioteca Central

Kurz apresenta aqui um grande projeto teórico, que não pensa a democracia e o 

nacional-socialismo/fascismo como opostos, ao contrário dos hábitos da esquerda, 

mas busca o contexto sistêmico comum de ambos, que ele vê na forma de 

mercadoria. Essa interpretação está sem dúvida correta. Ainda assim, fica a pergunta: 

por que razão o Holocausto ocorreu justamente na Alemanha? Kurz defende que, com 

relação a isso, deve-se investigar o processo de modernização na Alemanha...

Ad gentes: Texto e comentário 

Estêvão Raschietti | Editora Paulinas | 152 páginas

Biblioteca Central

Ad Gentes foi o documento conciliar que recebeu o maior número de aprovações 

dos bispos conciliares. "Missão" é a própria essência da Igreja, chamada a ser 

testemunha de Jesus Cristo no mundo e na história, até os confins da terra e até 

o final dos tempos.

A era do capitalismo de vigilância 

Shoshana Zuboff |Intrínseca | 800 páginas 

Biblioteca Central 

Obra-prima em termos de pensamento original e pesquisa, A era do capitalismo 

de vigilância, de Shoshana Zuboff, apresenta ideias alarmantes sobre o 

fenômeno que ela nomeou capitalismo de vigilância.

A estrutura das revoluções científicas 

Thomas S; Juhn | Perspectiva | 324 páginas

Biblioteca Central

Thomas S. Kuhn iniciou sua carreira universitária como físico teórico. As 

circunstâncias levaram-no ao estudo da história e a preocupações de natureza 

filosófica. Trajetória incomum, que este livro de certa forma sintetiza e que explica 

seu caráter polivalente. 



A história do Brasil explicada aos meus filhos

Isabel Lustosa | Nova Fronteira | 352 páginas

Biblioteca Central

Por que falamos português e não inglês? Por que gostamos tanto de futebol, samba e 

carnaval? Por quê, mesmo com território tão grande, somos tão pobres? O Brasil não 

é uma massa de terra delimitada por latitudes e longitudes.

A incrível história dos dinossauros

Angela Milner | Happy Books | 24 páginas

Pesquisa

Uma história desdobrável e ilustrada dos répteis mais incríveis que viveram em nosso 

planeta pela autora Dra. Angela Milner Phd (Sócia-mantenedora de paleontologia, no 

museu de história natural, em Londres).

A janela de Euclides 

Leonard Mlodinow | Geração Editorial | 292 páginas 

Biblioteca Central

Leonard Mlodinow, Ph.D. em física e matemática, narra neste seu livro, de 

maneira incrivelmente clara e divertida, a história fascinante da geometria ao 

longo do tempo.

Alfaletrar: Toda criança pode aprender a ler e a escrever 

Magda Soares  | Contexto | 352 páginas 

Pais e professores

Qualquer criança pode aprender a ler e a escrever? Neste livro, a professora Magda 

Soares, com décadas de experiência na atuação com professores e alunos da rede 

pública de ensino, mostra que sim.

A lógica do Cisne Negro

Nassim Nicholas Taleb | Best Seller | 646 páginas

Biblioteca Central 

Neste livro fascinante, Taleb mostra que, ao contrário do que defende a maioria dos 

economistas, estamos constantemente à mercê do inesperado. A estes 

acontecimentos imprevisíveis o autor dá o nome de Cisne Negro (animal que se 

considerava inexistente até ser visto, pela primeira vez, inesperadamente, na 

Austrália, no século XVII).



Análise de conteúdo

Laurence Bardin | Edições 70 | 288 páginas 

Biblioteca Central

Este livro procura ser um manual claro, concreto e operacional desse método de 

investigação, que tanto pode ser utilizado por psicólogos e sociólogos, qualquer que 

seja a sua especialidade ou finalidade, como por psicanalistas, historiadores, políticos, 

jornalistas, etc.

Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada para o Século XXI

Willian N. Bender | Penso | 156 páginas

Biblioteca Central

Aprendizagem baseada em projetos explora a ABP como abordagem de ensino 

diferenciado, com base em aplicações atuais da tecnologia na sala de aula. Ao longo 

dos capítulos, o autor apresenta diretrizes práticas para sua implementação nos 

ensinos fundamental, médio e superior, tornando este livro um valioso recurso para o 

aprimoramento profissional dos professores e para o desenvolvimento de aulas 

eficazes e motivadoras.

A Rebelião das Massas

José Ortega y Gasset | Vide Editorial | 364 páginas 

Biblioteca Central 

A Rebelião das Massas é um ensaio filosófico brilhante, um dos livros mais 

importantes do século XX. A esta altura, 85 anos depois do seu lançamento, o livro já 

foi reeditado e traduzido inúmeras vezes e para dezenas de línguas. O autor coloca 

em questão os conceitos de homem-massa, razão histórica e governo mundial. Para o 

público brasileiro, o ensaio de Ortega y Gasset, acidentalmente político, mas 

essencialmente filosófico, talvez tenha mais a dizer hoje do que em qualquer outro 

período da história nacional. Traduzida da edição madrilense de 1948, esta edição 

conta também com uma introdução de Julián Marías à obra e algumas notas 

explicativas, tanto do tradutor quanto de outras edições espanholas, muitas do próprio 

autor.

Arte dos jesuítas na Ibero-América

Percival Tirapeli | Loyola | 351 página

Direção Acadêmica | Biblioteca Central | Pais/Professores

Ao trazer exemplos pouco disponíveis para o público brasileiro da vastidão, da beleza, 

e mesmo da decadência do patrimônio jesuítico, “Arte dos Jesuítas na Ibero-América” 

revela-se como obra fundamental para arquitetos, artistas, historiadores e para 

aqueles que desejam se aprofundar na história da Companhia de Jesus e seu legado 

cultural para as sociedades em que ela se fez presente.

Arte é infância - apoio didático

Vivian Caroline Lopes | Ciranda Cultural | 288 páginas

Pais e Professores

Este material foi concebido a partir da vivência e da experiência em sala de aula 

com alunos de diversas faixas etárias, principalmente em escolas públicas e 

Organizações Não Governamentais.



Arte para crianças 

Gabriel Martin Roigh | Ciranda Cultural | 96 páginas

Diversos

Arte para crianças é um livro divertido, que apresenta os enganos e truques de 

grandes pinturas da história. Aproxime-se da arte por meio da observação, da 

brincadeira e da surpresa.

Árvores Brasileiras

Harri Lorenzi |  Instituto Plantarum | 384 páginas

Referência 

Contém as mais comuns e importantes espécies de porte arbóreo existentes em 

estado nativo no território brasileiro. 2.112 fotografias coloridas (6 para cada espécie) 

352 espécies.

Arvores Brasileiras – Manual de identificação e cultivo de plantas Arbóreas 

nativas do Brasil

Harri Lorenzi |  Instituto Plantarum | 352 páginas

Referência 

Apresenta uma planta por página contendo, fotografias coloridas da árvore adulta, 

detalhe de um ramo florífero, fruto, semente, tronco e madeira, de 352 espécies 

de árvores existentes no país (principalmente as raras e ameaçadas de 

extinção).Contém ainda informações escritas sobre as características de cada 

planta, sua fenologia, ocorrência, obtenção de sementes e mudas, etc.

As 5 linguagens do amor das crianças - nova edição: Como expressar um 

compromisso de amor a seu filho

Ross Campbell, Gary Chapman | Editora Mundo Cristão | 245 páginas 

Pais e professores

Cada criança possui uma linguagem de amor principal e específica, uma maneira pela 

qual ela compreende melhor o amor do pai e da mãe. Este livro ensinará você a 

reconhecer e falar a linguagem de amor fundamental de seu filho ou filha, e o 

informará sobre as outras quatro linguagens de amor pelas quais as pessoas 

entendem e oferecem amor.

As Cem Linguagens em Mini-histórias: Contadas por Professores e Crianças 

de Reggio Emilia

Reggio Children e Escolas e Creches da Infância de Reggio Emilia Reggio 

Children | Penso | 120 páginas 

Pais e professores 

O livro As cem linguagens em mini-histórias apresenta referências extraordinárias 

e atemporais da reconhecida e aclamada experiência educativa para a primeira 

infância desenvolvida em Reggio Emilia, na Itália.



A vida dos dinossauros

Gisela Socolovsky | Ciranda Cultural | 48 paginas

Pesquisa

Os dinossauros existiram? Com certeza! Pisaram no mesmo chão que nós e 

viveram onde vivemos hoje, mas nenhuma pessoa conseguiu vê-los. Neste livro, 

você descobrirá quando essas criaturas incríveis viveram, como eram e muito 

mais. Embarque nesta fascinante viagem repleta de curiosidades surpreendentes 

e ilustrações muito divertidas!

Blended: Usando a Inovação Disruptiva para Aprimorar a Educação

Heather Staker | Penso | 320 páginas

Biblioteca Central

O ensino híbrido, mescla do ensino presencial com o virtual dentro e fora da 

escola, já se consolidou como uma das tendências mais importantes para a 

educação do século XXI. As práticas do blended learning têm se disseminado em 

redes de ensino de todo o mundo, oferecendo aos alunos acesso a um 

aprendizado mais interessante, eficiente e personalizado às suas necessidades.

BNCC fácil - decifra-me ou te devoro - 114 questões e respostas para 

esclarecer as rotas de implementação da BNCC

Moaci Alves Carneiro | Vozes | 292 Páginas

Biblioteca Central

Com 111 perguntas e respostas, esta obra traz um lúcido roteiro de orientação 

para a Implementação das Diretrizes da Base Nacional Comum Curricular/BNCC. 

A ideia é que sistemas de ensino e escolas, gestores e professores possam 

contar com um instrumento diretivo adequado para facilitar esta instigante tarefa. 

A BNCC é o mais incisivo corpo de normas aprovadas em tempos recentes para 

a melhoria da aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

Buda - o encontro do equilíbrio

Werner Schwanfelder |  Vozez | 301 páginas

Biblioteca Central

Uma nova visão irá surgir, trazendo a todas as dimensões de sua atuação profissional 

e pessoal um grande equilíbrio e a serenidade de que você precisa para realizar com 

sabedoria todas as suas tarefas.

Cadernos do Cárcere vol.5

Antonio Gramsci | Civilização Brasileira | 462 páginas

Biblioteca Central 

il

A edição dos cadernos de Gramsci, coordenada por Carlos Nelson Coutinho com a 

colaboração de Luís Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira, pode ser 

considerada um tour de force. Além da cuidadosa revisão, trechos inéditos em 

português foram traduzidos e adicionados à edição, que sofreu profundas mudanças 

de organização em relação aos antigos livros publicados pela Civilização Brasileira, 

seguindo a hoje consagrada edição crítica de Valentino Gerratana.



Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre a fraternidade e a amizade social

Papa Francisco | Paulinas | 216 páginas

Biblioteca Central | Direção Acadêmica 

Carta Encíclica do Papa Francisco. Trata da fraternidade universal e da amizade 

social. Está na sequência da Encíclica Laudato Si. Como o próprio título afirma, Fratelli 

tutti, expressa uma convocação geral. Escrita com estilo simples, próprio do Papa 

Francisco, vale a pena ler e refletir sobre este texto que traz uma radiografia do 

momento atual e propostas concretas para o futuro melhor.

Cérebro adolescente: O grande potencial, a coragem e a criatividade da mente 

dos 12 aos 24 anos 

Daniel J. Siegel | Editora nVersos | 320 páginas 

Pais e professores

Entre as idades de 12 e 24 anos, o cérebro muda em aspectos importantes e muitas 

vezes enlouquecedores. Não é de admirar que muitos pais se aproximam da 

adolescência de seus filhos com medos e receios.

Como escrever textos incríveis 

Louie Stowell | Usborne | 96 Páginas

Pais e Professores

Solte a sua criatividade para escrever. Neste livro inspirador, você encontrará dicas e 

instruções para criar quadrinhos, poemas, críticas, histórias, blogs, roteiros e muito 

mais. Com espaços para os seus textos e tudo o que você precisa para perder o medo 

das páginas em branco.

Como fazer um livro de historinhas

Katie Daynes | Usborne | 64 Páginas

Pais e Professores

Quer criar suas próprias histórias, mas não sabe por onde começar? Este livro vai te 

mostrar como! Inspire-se com as ideias de espiões, fantasmas, robôs e muito mais. 

Você só vai precisar de um lápis e de muita imaginação.

Concepção dialética da história

Antonio Gramsci | Civilização Brasileira | 341 Páginas

Biblioteca Central

Obra editada livremente em todos os países. 



Conclusões da Conferência de Puebla: Evangelização no Presente e no 

Futuro da América Latina

Paulinas | 390 páginas

Biblioteca central

O documento de Puebla é de caráter pastoral; abre pistas, ilumina, denuncia e 

anuncia, incita à criatividade e ao prosseguimento; pretende ser fonte de 

inspiração para a caminhada da Igreja no continente latino americano, a qual se 

definiu pelos pobres; a opção preferencial pelos pobres é o princípio animador 

que pervade todo o documento; é o ângulo, através do qual se faz a leitura da 

realidade latino-americana.

Conjeturas e Refutações

Karl Popper | Edições 70 | 656 páginas

Biblioteca Central 

Muitos amigos de Sir Karl Popper e muitos estudiosos da sua obra consideram o 

presente livro, Conjecturas e Refutações (originalmente publicado em inglês, em 

1963), a melhor introdução ao pensamento do autor.

Curitiba - Luz dos pinhais

Rafael Greca | Solar do Rosário | 562 páginas 

Biblioteca Central 

"Curitiba - Luz dos Pinhais" promove um passeio pela cidade de ontem e de hoje, 

com importante destaque para as 

pessoas que construíram seu passado e presente, sua história e estórias. "É 

um livro que permite um passeio histórico por várias Curitibas até chegar aos dias 

atuais", comenta Greca.

Decreto do concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja.

Paulinas |

O ponto de partida deste documento foram as 177 propostas enviadas 

à Roma durante o período preparatório do Concílio Vaticano II sobre a atividade 

missionária da Igreja.

De dentro para fora - Tiranossauro Rex

Dennis Schatz | Girassol | 16 páginas 

Diversos

A cada página, você revela uma parte do impressionante Tiranossauro-rex e descobre 

curiosidades incríveis! Cada sistema do animal é mostrado em partes: circulatório, 

digestório, etc. Como os dinossauros foram extintos? Quão rápido o T-Rex corria? As 

respostas para essas e muitas outras perguntas você encontra aqui neste livro 

ricamente ilustrado!



Diálogos com Reggio Emilia - Escutar, investigar e aprender

Carla Rinaldi |  Paz & Terra | 398 páginas

Pais e professores

Para os conhecedores, uma obra de referência única no Brasil. Para os novos 

interessados, um relato emocionado sobre uma das propostas de educação mais 

transformadoras do mundo.

Diário de uma alfabetizadora

Barbara Freitag | Papirus | 224 páginas

Pais e professores

Esse livro relata o dia a dia de um processo de alfabetização realizado em 

condições peculiares. Maria, cozinheira, analfabeta do interior brasileiro, e 

Barbara, socióloga, professora universitária, uma alfabetizadora improvisada. 

Com tais características o processo de alfabetização apresenta alguns entraves, 

mas, apesar deles, a alfabetização é um sucesso

Disciplina Positiva para pais ocupados: Como equilibrar vida profissional e 

criação de filhos

Kristina Bill e Jane Nelsen | Manole | 352 páginas

Pais e professores

Este é um livro fundamental para mães e pais que conciliam trabalho e criação 

dos filhos. Compreendendo a complexidade de carreiras e famílias, as autoras 

destacam o que mais importa para as crianças – serem compreendidas e 

encorajadas.

Disciplina positiva: O guia clássico para pais e professores que desejam ajudar 

as crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e 

habilidades para resolver problemas

Jane Nelsen | Manole | 340 páginas 

Biblioteca Central

Autoridade no assunto, a renomada psicóloga, educadora e mãe de sete filhos Jane 

Nelsen desenvolveu o conceito de Disciplina Positiva a partir das teorias de Alfred 

Adler e Rudolf Dreikurs e concebeu um programa altamente eficaz em que a disciplina 

é ensinada de uma maneira respeitosa e encorajadora, tanto para as crianças como 

para os adultos. Uma das frases mais populares da autora é: ?De onde tiramos a 

absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la 

se sentir pior?? A chave da Disciplina Positiva é a não punição, enfatiza ela, que 

defende o respeito mútuo.

Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil: Um Caminho para 

a Transformação 

Júlia Oliveira-Formosinho | Penso |  288 páginas

Pais e professores

Documentação pedagógica e avaliação na educação infantil: um caminho para a 

transformação estabelece uma nova abordagem – democrática e participativa – para a 

documentação e avaliação da/na educação infantil.



Do zero ao infinito (e além): Tudo o que você sempre quis saber sobre 

matemática e tinha vergonha de perguntar

Mike Goldsmith  | Benvirá | 152 páginas 

Livre Acesso

Neste livro surpreendente, que fará de uma vez por todas com que você goste e, 

principalmente, entenda matemática, o astrofísico Mike Goldsmith mostra como ela 

afeta tudo ao nosso redor, do comportamento dos animais até a maneira como 

escutamos música.

Dramaturgia Infantojuvenil

Fátima Ortiz | Penopalco | 134 páginas

Desenvolvimento de projeto gráfico, diagramação, capa e ilustrações para o livro 

Dramaturgia Infantojuvenil, que conta com 4 textos de teatro para crianças e jovens de 

autoria da atriz e diretora de teatro Fátima Ortiz. Para o desenvolvimento da capa e 

das ilustrações, utilizou-se elementos dos próprios textos do livro, criando um universo 

alegre, amigável, colorido e lúdico, tal como o teatro para crianças e jovens deve ser.

Educação física adaptada 

Debora de Mendonça | Ciranda Cultural |174 páginas

Diversos

Este livro propõe atividades físicas que promovem a inclusão de alunos com 

deficiência, levando em consideração seu desenvolvimento e sua autonomia. Ao 

mesmo tempo, são práticas que ensinam valores como solidariedade e amizade. As 

atividades estão divididas por tipo de deficiência e em cada uma delas são 

apresentadas as intervenções pedagógicas pertinentes, sem deixar de lado o 

desenvolvimento dos aspectos psicossociais e motores dos alunos que não têm 

deficiência, permitindo uma relação de inclusão completa.

Educação infantil - enfoques em diálogo

Eloisa Candal Rocha | Papirus | 432 páginas

Pais e Professores

Esta obra reúne textos que apresentam abordagens e análises realizadas em 

contextos distintos sobre temas diversos, como por exemplo - relações sociais na 

creche, identidades étnico-raciais, leitura e escrita, instituições culturais e 

crianças pequenas, políticas para a educação infantil, formação e pesquisa. A 

obra propõe entrelaçar diferentes aspectos da infância e da educação infantil, 

seus problemas, suas conquistas e perspectivas.

Educação não violenta

Elisama Santos | Paz & Terra | 168 páginas

Pais e professores 

Como estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas 

crianças. A partir de sua experiência como consultora de comunicação não 

violenta (CNV) e comunicação consciente, educadora parental e mãe de duas 

crianças, Elisama Santos propõe uma conversa com pais e mães que desejam 

construir relações e aprendizados baseados no respeito e no diálogo - e querem 

estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em si mesmos e nos 

filhos.



Educar ao humanismo solidário

Congregação para a Igreja Católica | CNBB | 32 páginas

Biblioteca Central

Com o presente Documento, a Congregação para a Educação Católica visa 

propor as principais Diretrizes da Educação para o Humanismo Solidário. Os 

conteúdos deste humanismo solidário precisam ser vividos e testemunhados, 

formulados e transmitidos em um mundo marcado por múltiplas diferenças 

culturais, atravessado por visões heterogêneas do bem e da vida, e caracterizado 

pela convivência de diferentes crenças.

Eduque com carinho – Equilíbrio entre amor e limites

Lidia Weber | Juruá | 163 páginas 

Pais e Professores

O amor, a disciplina e o respeito são bases fundamentais para uma educação 

completa. Através de reflexões, histórias, exercícios de comportamentos, humor e 

poesia, as crianças são incentivadas a se tornarem autônomas, responsáveis, 

competentes, autoconfiantes e afetivas.

Eduque Com Carinho: Para Crianças

Lidia Weber | Juruá | 32 páginas

Pais e Professores

Não há um manual de perfeição, mas atualmente existem respostas claras e precisas 

sobre como a criança aprende a se comportar e o que é importante para o 

desenvolvimento infantil nas interações entre pais, filhos e adolescentes".

Ensaios Pedagógicos: Como Construir uma Escola para Todos?

Lino de Macedo | Artmed | 

Biblioteca Central

Em um texto envolvente e rico de ideias e propostas, o professor encontrará 

fundamentação para repensar e recriar sua prática cotidiana dentro das necessidade e 

possibilidades de nossa realidade educacional.

Essencialismo - a disciplina busca por menos

Greg Mckeown | Sextante | 272 Páginas

Biblioteca Central | Pais e Professores

Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, ocupado mas 

pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos 

outros, você precisa conhecer o essencialismo.



Exercícios espirituais de Santo Inácio

Inácio de Loyola | Edições Loyola | 224 páginas 

Biblioteca Central

Os Exercícios Espirituais são fruto de um caminho de fé vivido por Santo Inácio: 

ele reencontrou o Deus da revelação e acolheu a sua Palavra criadora; 

compreendeu a concepção do mundo e o sentido dos acontecimentos a partir da 

nova visão de amor. A experiência de Deus transformou visceralmente Inácio, 

mudando completamente o horizonte de seus projetos, o rumo de seus desejos e 

a meta de sua vida. De seu esforço por partilhar com outros sua experiência, a 

fim de ajudá-los a percorrer esse itinerário de purificação e compromisso à luz da 

revelação, nasceram os Exercícios Espirituais.

Explicando a arte brasileira 

Lucilia Garcez | Ediouro | 168 páginas

Biblioteca Central

Confeccionada em papel couche, apresentando diversas ilustrações coloridas e 

indicações de coleções e sites interessantes, esta obra apresenta a sequência de 

realizações que compõem o grande, rico e diversificado painel da nossa arte, 

desde suas origens aos nossos dias. Segundo os autores, "é por meio da arte e 

de seus símbolos que podemos compreender melhor e conhecer nosso próprio 

país.”

Explicando a literatura no Brasil

Margarida Aguiar Patriota |  Nova Fronteira | 216 páginas 

Livre Acesso – Pais e professores

Explicando a literatura no Brasil é um painel instigante da tradição letrada que 

nasceu na Grécia, passou pela Europa e chegou ao Brasil. É um livro que irá 

familiarizar o leitor com termos básicos da cultura literária ocidental, estimulando 

seu interesse por autores clássicos estrangeiros e nacionais.

Favor fechar os olhos: em busca de um outro tempo

Byung-Chul Han | Vozes | 64 Páginas

Biblioteca Central | Pais e Professores

Hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido do que 

antes. Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem à atenção. O 

presente se reduz à ponta da atualidade. Assim, o mundo perde algo de sua 

duração.

Filosofia: Antiguidade e Idade Média

Dario Antiseri | Paulus | 704 páginas

Biblioteca Central

Um manual de filosofia desempenha sua função de dois modos: condensa o 

melhor da crítica, introduzindo na disciplina; representa o ponto médio da 

compreensão que, em determinado momento, se tem da filosofia.



Filosofia: Idade Contemporânea

Giovanni Reale | Paulus | 1408 páginas 

Biblioteca Central

Um manual de filosofia desempenha sua função de dois modos: condensa o melhor da 

crítica, introduzindo na disciplina; representa o ponto médio da compreensão que, em 

determinado momento, se tem da filosofia.

Filosofia: Idade Moderna

Giovanni Reale | Paulus | 1032 páginas 

Biblioteca Central

Um manual de filosofia desempenha sua função de dois modos: condensa o melhor da 

crítica, introduzindo na disciplina; representa o ponto médio da compreensão que, em 

determinado momento, se tem da filosofia.

Filosofia para o Ensino médio

Maria Luiza Silveira Teles | Vozes | 157 Páginas

Biblioteca Central

De maneira agradável e leve, a autora conta uma história que prende o educando, 

colocando-o ansioso para ir adiante. Propõe exercícios, debates, júris simulados, 

dinâmicas, enfim, formas agradáveis de desenvolver o raciocínio de forma lúdica.

Francisco de Assis:  História, Contos e Lendas

Frei Vogran Leluia | Vozes | 176 páginas

Biblioteca Central 

Esta obra tem como foco mostrar através de passagens pouco conhecidas pelos 

devotos de São Francisco de Assis, fiéis da Igreja Católica e curiosos da vida de 

Francisco, detalhes de sua vida que mostram suas forças, fraquezas e batalhas 

internas que o levaram à santidade. Essa riqueza de detalhes e ações de 

Francisco é algo que encanta todos aqueles que, de alguma maneira, o 

conhecem e o seguem, servindo de inspiração e esperança em dias tão 

turbulentos como os que vivemos.

Fraternidade - para resistir à crueldade do mundo

Edgar Morin | Palas Athena | 62 Páginas 

Biblioteca Central

Nada mais oportuno do que falar sobre Fraternidade! Em tempos de surdez 

endêmica, onde todos falam mas ninguém escuta, o convite do Professor Edgar 

Morin talvez abra espaços para reconhecer que hoje “não há uma terra de 

ninguém nesta terra de todos”, portanto estamos embarcados em uma aventura 

comum com um destino comum.“



Frida Kahlo: uma biografia

María Hesse | Vide Editorial | 364 páginas 

Pais e Professores 

Lindíssima biografia ilustrada sobre Frida Kahlo, que se tornou um verdadeiro ícone da 

cultura popular mundial e é hoje a artista plástica latino-americana mais conhecida e 

valorizada internacionalmente. Sua vida é interessantíssima, tendo sido objeto de 

adaptações cinematográficas, peças teatrais e exposições. Hoje seu rosto, seus 

autorretratos e suas fotos extrapolaram o mundo das artes plásticas para estampar 

camisetas, mochilas, almofadas, fantasias de carnaval etc.

Grandes Filósofos falam a pequenos filósofos

Sophie Boizard, Laurent Audoin | FTD Educação | 72 páginas

Diversos  

Com prefácio da renomada filósofa Marcia Tiburi, a obra traz a interpretação de textos 

de importantes filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Descartes, Sartre, Kant, Bacon, 

Deleuze, que introduzem as primeiras noções do pensar, da existência humana, da 

vida em sociedade, do passado e da busca da felicidade. Apresenta no final 

minibiografias dos filósofos citados.

Grandes sábios falam a pequenos sábios

Sophie Boizard | FTD | 72 páginas

Diversos

Com prefácio da renomada filósofa Marcia Tiburi, a obra traz a interpretação de 

importantes textos sobre a paz, a felicidade, a fraternidade e o perdão trazida com 

simplicidade por sábios como Confúcio, Goethe, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, 

Agostinho de Hipona, Sêneca, Curie, Madre Teresa, Saint-Exupéry, Voltaire, 

Montaigne e Proust. Apresenta, no final, minibiografias dos pensadores citados.

História da Ciência 

Meredith Mac Ardle e Nicola Chalton | Valentina | 200 páginas 

Pais e professores | Biblioteca Central

Desde os tempos antigos, homens do mais brilhante intelecto vêm tentando 

entender o universo observando corpos celestes situados muito além de nossa 

capacidade de observação ou contato ― desde os menores átomos às mais 

distantes estrelas. A História Da Ciência para Quem Tem Pressa é um guia 

essencial para o leitor que queira conhecer os resultados de 2.500 anos de 

atividades e esforços na área da ciência.

História da riqueza no Brasil

Jorge Caldeira | Estação Brasil | 624 páginas 

Biblioteca Central

"Um 'clássico': o adjetivo foi criado no século XVI, significando 'o que faz 

autoridade', 'o que deve ser imitado', 'que serve como modelo'. Pois o livro que o 

leitor tem nas mãos é um clássico." – Mary Del Priore



Homem e mulher os criou

Congregação para a Educação Católica | CNBB | 36 páginas

Biblioteca Central

A Congregação para a Educação Católica, no âmbito das suas competências, 

oferece algumas reflexões que possam orientar e encorajar aqueles empenhados 

na educação das novas gerações para enfrentar com método as questões mais 

atuais acerca da sexualidade humana, à luz da vocação para o amor a que cada 

pessoa é chamada. Desse modo, pretende-se promover uma metodologia 

articulada nas três atitudes de escutar, de analisar e de propor, as quais 

favorecem o encontro com as exigências das pessoas e das comunidades. 

Inácio de Loyola: Lenda e realidade

Pierre Emonet | Edições Loyola | 160 páginas 

Biblioteca Central 

Os jesuítas participaram do surgimento e da evolução dos tempos modernos. Do 

início a nossos dias, há poucos domínios em que não tenham deixado sua marca. 

Esta coleção apresenta as múltiplas facetas dessa tradição.

Jogos de todas as estações: Aproveite as Quatro Estações Brincando com 

as Crianças

Oriol Ripoll | Ciranda Cultural | 128 páginas 

Diversos

São jogos para brincar com a família, com os amigos ou na escola, utilizando 

materiais simples e de fácil acesso que permitem o aprendizado dos aspectos 

próprios de cada estação.

Júlio Cesar – Biografia

Joël Schmidt | L&PM | 225 páginas

Biblioteca Central 

Jurista, escritor, político, general, descendente da deusa Vênus, Caio Júlio César 

(100-44a.C.) utilizou todos os seus dons para derrubar a República romana, 

cultivando sucessivamente ou ao mesmo tempo o cinismo e a clemência, a 

crueldade e a cortesia, a hipocrisia e a civilidade, a esperteza e a sinceridade, a 

modéstia e o orgulho. Que estadista pode se vangloriar de ter legado seu nome a 

todos os imperadores romanos que o sucederam e de estar na origem das 

palavras kaiser e tsar? 

Matemática divertida e curiosa 

Malba Tahan | Record | 192 páginas 

Livre Acesso

Uma das obras pioneiras de Malba Tahan, pseudônimo do professor de 

matemática e escritor Júlio Cesar de Mello e Souza, e ferramenta ideal para 

auxiliar professores do ensino fundamental no ensino de uma das matérias mais 

desafiadoras do currículo escolar, Matemática divertida e curiosa traz recreações 

e curiosidades da matemática que transformam a aridez dos números e a 

exigência de raciocínio em brincadeira, ao mesmo tempo útil e prazerosa.



Meditações

Marco Aurélio | Edipro | 160 páginas 

Estas são anotações pessoais do imperador romano Marco Aurélio escritas entre 

os anos de 170 a 180.

Também conhecidas como Meditações a mim mesmo, reúnem aforismos que 

orientaram o governante pela perspectiva do estoicismo – o controle das 

emoções para que se evitem os erros de julgamento.

Suas meditações formam um manual de comportamento ainda atual sobre como 

podemos melhorar nosso comportamento e o relacionamento com o próximo.

Metodologia Ativas e personalizadas de aprendizagem 

Angelo Luiz Cortelazzo |  Alta Books | 224 páginas

Biblioteca Central 

Este livro se destina a gestores educacionais (diretores e coordenadores), 

professores em geral e estudantes da área de Educação. A proposta nele contida 

amplia o uso do termo “Blended Learning”, atribuído mais frequentemente ao 

ensino híbrido de modalidade (presencial ou a distância) para um “blend” 

metodológico e personalizado, independentemente da forma como o processo se 

desenvolva no espaço e no tempo

Metodologias inov-ativas: Na educação presencial, a distância e corporativa 

Andrea Filatro | Saraiva | 288 páginas 

Biblioteca Central 

Este livro apresenta casos práticos de adoção das metodologias inov-ativas em 

organizações nacionais e internacionais e as possibilidades disruptivas de sua 

aplicação em escolas, universidades e empresas.

Multiletramentos na Escola

Eduardo de Moura Almeida | Parábola | 264 páginas 

Pais e professores

Hoje, qualquer um edita um áudio ou um vídeo em casa, produz animações de 

boa qualidade, constrói objetos e ambientes tridimensionais, combinados com 

textos e imagens paradas, adiciona música e voz e produz trabalhos muito além 

do que qualquer editora ou estúdio de cinema poderia fazer até alguns anos 

atrás.

NIKSEN: Abraçando a arte holandesa de não fazer nada 

Olga Mecking | Rocco | 192 páginas 

Pais e professores

Olga Mecking compartilha conosco, leitores, formas de obtenção dos benefícios 

emocionais e físicos do Niksen – a arte holandesa de não fazer nada –, e acaba 

revelando por que os holandeses são um dos povos mais felizes do mundo!



O grande livro de música

Joe Fullman | Ciranda Cultural | 96 páginas

Conheça os grandes compositores, descubra como a música clássica mudou com o 

passar dos séculos, leia sobre a evolução da música moderna e a tecnologia de 

gravação e aprenda sobre os principais instrumentos da orquestra.

O caminho do peregrino - Com Santo Inácio de Loyola

Raul Paiva | Edições Loyola | 56 páginas

Biblioteca Central

A travessia entre o dia do nascimento de Inácio de Loyola até sua morte em Roma é 

apresentada com exatidão e uma pitada de bom-humor, por P. Raul Paiva, mostrando 

um itinerário curioso e fascinante de Santo Inácio, um católico “social” que evoluiu até 

ser um místico, criador dos famosos “Exercícios Espirituais”.

O cérebro da criança: 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente em 

desenvolvimento do seu filho e ajudar sua família a prosperar

Daniel J. Siegel | nVersos | 240 páginas 

Biblioteca Central 

O Cérebro da Criança, número 1 em vendas na Amazon e best-seller do New York 

Times, lançado pela nVersos Editora. O neuropsiquiatra Daniel J. Siegel e a 

psicoterapeuta Tina PayneBryson criaram um livro magistral direcionado a pais e 

educadores para ajudar as crianças no processo de amadurecimento de sua 

inteligência emocional. Um método brilhante que transforma as interações cotidianas 

em momentos valiosos.

O Cozinheiro Cientista

Pablo Schwarzbaum | Civilização Brasileira | 160 páginas 

Pais e Professores 

Os biólogos Diego Golombek e Pablo Schwarzbaum comparam a cozinha a um 

laboratório onde ocorrem as mais variadas reações químicas, físicas e biológicas, com 

quase todos os elementos necessários para realizar as experiências mais complicadas 

e, no melhor dos casos, comestíveis. Uma brincadeira gostosa mas séria, que irá 

revelar a ciência por trás da mágica que se opera quando cozinhamos, dando forma e 

sabor às delícias do nosso dia-a-dia, do café da manhã ao jantar. De lácteos, pães, 

verduras, ovos e sopas aos diferentes tipos de carnes, massas e especiarias, todos os 

ingredientes imprescindíveis em qualquer cozinha-laboratório terão seus segredos 

revelados.

O futuro da fé

Harvey Cox | Paulus | 296 páginas

Biblioteca Central

Que configuração a fé cristã deverá assumir no século XXI? Em meio ao ritmo 

acelerado das mudanças globais e diante de um aparente ressurgimento do 

fundamentalismo, o Cristianismo ainda poderá sobreviver como uma fé viva e 

fecunda? Com seu estilo rico e acuidade acadêmica, Cox explora essas e outras 

questões, num livro que é, ao mesmo tempo, autobiográfico, comentário teológico e 

história da Igreja



O livreiro de Cabul

Åsne Seierstad | Best Seller; Edição de bolso | 280 páginas 

Biblioteca Central 

O bestseller sobre o Afeganistão pós-Talibã Campeão nas listas de mais 

vendidos em todo o mundo, traduzido para quarenta países, O livreiro de Cabul 

foi considerado pela crítica um dos melhores livros de reportagem sobre a vida 

afegã depois da queda do Talibã.

O livro da Matemática 

Maria da Anunciação Rodrigues | Globo Livros | 352 Páginas

Biblioteca Central

O livro da matemática descomplica as teorias e fórmulas que costumam assustar 

os estudantes na escola. Com linguagem simples, esquemas visuais, infográficos 

e explicações concisas, ele é perfeito para todos: desde os mais experientes até 

os leitores que nunca tiveram contato com os conceitos apresentados.

O livro das religiões

Vários Autores | Globo Livros | 352 páginas

Biblioteca Central

O materialismo nunca esteve tão presente na sociedade quanto nos dias atuais. 

Ainda assim, mais de três quartos da população mundial se reconhece como 

seguidor de algum tipo de credo religioso. Desde tempos imemoriais, a religião 

tem se mostrado um elemento tão indissociável e necessário da experiência 

humana quanto a linguagem, exercendo o importante papel de ajudar o ser 

humano a organizar a vida, a compreender seu lugar no mundo e a buscar 

significado e propósito para a existência.

O livro do Feminismo

Vários autores | Biblioteca Central | 352 

Biblioteca Central

Este livro responde questões como essas e outras ao explorar a luta por 

igualdade ao longo da história. Escrito em linguagem clara e recheado de 

imagens, infográficos e boxes que vão direto ao ponto e explicam as teorias mais 

complexas, O livro do feminismo examina as ideias inovadoras e ações pioneiras 

que serviram de modelo para esse movimento tão fascinante e diverso.

O método pedagógico dos Jesuítas 

Leonel Franca | Edições Hugo de São Vitor | 256 páginas

Biblioteca Central

Um livro pedagógico, porém, com um teor bastante diferente, no qual o autor 

analisa e nos introduz na filosofia educacional Jesuíta. Aquela mesma pedagogia 

que formou centenas de gênios e dezenas de Santos; elevando a virtude 

intelectual, em um grande número de alunos, a patamares muito elevados. Em 

seguida, expõe todas as regras e leis do plano de estudos dos Jesuítas a famosa 

“Ratio Studiorum”.



O papel do ateliê na educação infantil

Lella Gandini |  Penso | 224 páginas

Pais e professores

Pioneiros no trabalho com ateliê – elemento-chave das renomadas creches e pré-

escolas de Reggio Emilia, na Itália –, os organizadores deste livro reúnem relatos 

sobre como as experiências de crianças que interagem com materiais ricos 

impactam na abordagem das escolas para a construção e a expressão do 

pensamento e da aprendizagem.

O pequeno cidadão 1 

Vários Autores | DSP | 112 páginas 

Biblioteca  Central

Na sociedade, somos todos necessários e temos de colaborar para que a vida 

como cidadão seja agradável para nós e para nossos vizinhos. Este livro nos 

ensinará a conseguir isso.

O Peso do Pássaro Morto

Aline Bei | Nós | 168 páginas 

Biblioteca Central

A vida de uma mulher, dos 8 aos 52, desde as singelezas cotidianas até as 

tragédias que persistem, uma geração após a outra. Um livro denso e leve, 

violento e poético. É assim O peso do pássaro morto, romance de estreia de Aline 

Bei, onde acompanhamos uma mulher que, com todas as forças, tenta não 

coincidir apenas com a dor de que é feita.

O que a gente aprende competindo

Winton C. Santana | Companhia Esportiva 

Pais e professores | Biblioteca Central

Wilton Santana tem mais de 30 anos de experiência como treinador. Neste livro, 

descreveu 31 episódios reais sobre lições aprendidas nessa trajetória. Não é um 

livro sobre vitórias e derrotas, mas sobre o que a gente aprende competindo. Um 

livro para fazer refletir e sensibilizar a todo treinador e treinadora.

O segredo da infância

Maria Montessori | Kírion | 264 Paginas

Pais/Professores

Essa é a primeira missão urgente da educação; e libertar, nesse sentido, é 

conhecer: é descobrir o ignorado. Tudo no homem está errado e tudo deve ser 

refeito. E para refazê-lo só existe um modo: retornar às fontes das energias 

criativas”.



Pastoral da educação - Estudo para diretrizes nacionais

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil | CNBB | 63 Páginas

Biblioteca Central

A história da educação no Brasil está intrinsecamente ligada ao empenho da 

Igreja Católica pela educação. Publicado na coleção Estudos da CNBB, espera-

se que o presente texto seja amplamente divulgado e estudado para que se torne 

um instrumento que provoque o interesse pela Pastoral da Educação nas 

comunidades e igrejas particulares.

PEC: Projeto Educativo Comum

Vários Autores | Loyola | 110 páginas 

Biblioteca Central 

O Projeto Educativo Comum (PEC) é o documento norteador e inspirador das práticas 

pedagógicas das instituições de Educação Básica da Rede Jesuíta de Educação 

(RJE).

Lançado em 2016 e com versão atualizada em 2021, tem como foco de aprendizagem 

integral e a excelência humana e acadêmica dos estudantes. 

Pedagogia da esperança 

Paulo Freire | Paz & Terra | 336 páginas 

Biblioteca Central

Para fazer brotar as energias da esperança. Em Pedagogia da esperança, de 

1992, Paulo Freire faz uma reflexão sobre a Pedagogia do oprimido, um 

reencontro com ela, com suas vivências em quase três décadas nos mais 

diferentes cantos do mundo.

Pedagogia do Futsal: jogar para aprender

Wilton Carlos de Santana | Companhia Esportiva | 181 páginas 

Diversos 

O livro é apresentado por Barata (Supervisor do Departamento de Futsal do 

Santos F.C.) e prefaciado por Alcides Scaglia (Docente do curso de Ciências do 

Esporte da FCA – Unicamp). Larissa Galatti, Docente do curso de Ciências do 

Esporte da FCA – Unicamp, escreveu a orelha.

Pequeno manual antirracista

Djamila Ribeiro | Companhia das Letrinhas | 136 páginas 

Biblioteca Central 

Neste pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como 

atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e 

afetos. Em onze capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de 

reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre 

discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela 

transformação do estado das coisas.



Pequeno tratado das grandes virtudes 

André Comte-sponville | 

Biblioteca Central 

O objeto deste livro, agora reeditado, são as virtudes. Sem a pretensão de evocar 

todas elas, tampouco de esgotar uma em particular, o autor indica neste pequeno 

tratado dirigido mais ao grande público que aos filósofos profissionais as que julga 

mais importantes, o que são, ou o que deveriam ser, e o que as torna sempre 

necessárias e sempre difíceis.

Pequeno tratado das grandes virtudes

André Comte-Sponville | WMF Martins Fontes | 400 páginas

Biblioteca Central  

O objeto deste livro são as virtudes. Sem a pretensão de evocar todas elas, tampouco 

de esgotar uma em particular, o autor indica neste pequeno tratado - dirigido mais ao 

grande público que aos filósofos profissionais - as que julga mais importantes, o que 

são, ou o que deveriam ser, e o que as torna sempre necessárias e sempre difíceis

Por que gritamos ?

Elisama Santos | Paz & Terra | 168 páginas 

Pais e Professores

Para pais e mães que querem educar com amor. Depois do best-seller Educação não 

violenta, Elisama Santos, uma das maiores vozes quando o assunto é educar filhos, 

em Por que gritamos compartilha com seus leitores e leitoras sua caminhada como 

mãe e educadora parental em busca de uma educação em que o diálogo entre mães, 

pais e crianças dá o tom

Sabedoria dos Jesuítas Para (Quase) Tudo

James Martin | Sextante | 336 páginas 

Biblioteca Central

A espiritualidade inaciana é tão ampla que a apresentarei em uma grande variedade 

de tópicos, entre eles: fazer boas escolhas, encontrar uma ocupação relevante, ser um 

bom amigo, viver com simplicidade, pensar sobre o sofrimento, aprofundar a oração, 

se esforçar para ser uma pessoa melhor e aprender a amar. O caminho de Inácio nos 

ensina que não há nada que não faça parte da vida espiritual. Todos aqueles assuntos 

nos quais você tem evitado tocar – dificuldades conjugais, problemas no trabalho, uma 

doença grave, um relacionamento rompido, preocupações financeiras – podem ser 

abordados e examinados sob a luz de Deus.

Sobre a estética

Edgar Morin | Pró Saber | 126 páginas

Biblioteca Central

Este livro originou-se de conferências proferidas na Maison des Sciences de 

L’Homme, no primeiro semestre de 2016. Embora remanejadas e corrigidas, elas 

conservam um pouco de sua oralidade original e trazem a emoção das lembranças. 

Há trinta anos, venho acumulando notas sobre a estética, mas havia desistido de 

escrever “minha” estética, que poderia ter sido o volume final de O Método. Essas 

conferências foram a ocasião propícia para apresentar o essencial do que eu tinha a 

dizer.



Sociedade paliativa

Byung-Chul Han | Vozes | 120 páginas

Biblioteca Central 

A sociedade paliativa é uma sociedade do curtir. Ela degenera em uma mania de 

curtição. O like é o signo, o analgésico do presente. Ele domina não apenas as 

mídias sociais, mas todas as esferas da cultura. Nada deve provocar dor.

Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro

Robert Mckee

Biblioteca Central 

Diferente de outros livros, Story é sobre forma, não fórmula. Empregando 

exemplos de mais de cem filmes, McKee usa uma filosofia que vai além das 

regras rígidas para identificar os elementos mais elucidativos que distinguem 

estórias de qualidade das outras. Começando com definições básicas - o que é 

um beat? Uma cena? Uma sequência? O clímax de ato? O clímax do filme? 

McKee não apenas desvenda os mistérios da estrutura padrão de três atos, mas 

desmistifica estruturas incomuns como as de dois, sete e oito atos.

Strategic sourcing

Cilene Bim | Solução | 217 páginas 

Biblioteca Central

Todos os dias as empresas se deparam com todo tipo de dificuldades, obstáculos 

e desafios na condução de seus negócios e na geração de lucros para seus 

acionistas, investidores e sócios. É só olhar o noticiário econômico, diariamente, 

para termos evidências de que essa dificuldade faz parte do dia a dia das 

empresas. Pelo menos dois aspectos fundamentais que podem impactar 

diretamente os resultados de uma organização são: a forma como elas vendem e 

a forma como elas compram ou suprem.

Tempos Modernos, Tempos de Sociologia - Volume Único. Série Brasil

Helena Bomeny | Editora do Brasil | 496 páginas

Biblioteca Central 

Valoriza o conhecimento prévio do aluno, bem como questões contextualizadas 

em outras áreas do conhecimento. A sistematização de conceitos, realizada de 

modo estruturado, é facilitadora do processo de construção do conhecimento.

Teologia moral fundamental

José Román Flecha Andrés | Biblioteca Autores Cristianos | 370 paginas

Biblioteca Central

De acordo com a encíclica Veritatis splendor, este manual baseia-se em duas ideias 
fundamentais. Em primeiro lugar, o dever moral baseia-se na verdade última do ser 
humano. Em segundo lugar, a moral cristã se refere necessariamente à vocação alegre do 
cristão que segue Jesus Cristo.



Teoria crítica - uma documentação

Max Horkheimer | Perspectiva | 264 paginas

Biblioteca Central

Escritos ao longo de uma década, 1930, este livro reúne os principais ensaios do 

pensador alemão, em textos seminais, como os de Benjamin e Adorno, no debate 

e nas propostas que teceram em seus fundamentos a contribuição filosófica da 

chamada Escola de Frankfurt e de seu trabalho de revisão crítica, renovação 

metodológica e reavaliação doutrinária do marxismo como teoria e práxis.

Tudo sobre a caatinga

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

Usando uma abordagem acessível, esta coleção vai ajudar a conscientizar sobre 

a importância de preservarmos cada bioma e natureza como todo, além de 

enfatizar os impactos de sua exploração desordenada. 

Tudo sobre Amazônia 

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

Ricamente ilustrada com mapa e fotografias coloridas de cada  área específica do 

bioma, cada livro apresenta de forma didática as informações mais importantes.

Tudo sobre mata atlântica 

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

A coleção biomas do Brasil apresenta as características de cada bioma brasileiro, 

localização, fauna, flora, clima, solo, hidrografia, relevo, principais ameaças e a 

importância de sua conservação.

Tudo sobre o cerrado

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

É destinada aos estudantes de todos os níveis de ensino e principalmente 

aqueles que amam nossa natureza.



Tudo sobre o pampa

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

Ricamente ilustrada com mapa e fotografias coloridas de cada  área específica do 

bioma, cada livro apresenta de forma didática as informações mais importantes.

Tudo sobre o pantanal

James | Pé da Letra | 16 páginas 

Diversos 

A coleção biomas do Brasil apresenta as características de cada bioma brasileiro, 

localização, fauna, flora, clima, solo, hidrografia, relevo, principais ameaças e a 

importância de sua conservação.

Vida de Sant'Ana - mãe da mãe de Jesus Cristo

Pe.Gabriel Malagrida Jr | Edições Loyola | 351 páginas

Biblioteca Central 

Esta obra apresenta vários capítulos ou “atos” sobre a figura de santa Ana, “Mãe 

da Mãe” de Jesus Cristo, sobre a qual tão pouco se fala no Novo Testamento. 

Vivendo a comunicação não violenta

Marshall Rosenberg | Sextante | 192 páginas 

Pais e professores

“A Comunicação Não Violenta conecta uma alma a outra, permite a cura e nos 

ajuda a expressar com toda a sinceridade o que está ou não em harmonia com 

nossas necessidades. É o elemento que falta em tudo que fazemos.” ― DEEPAK 

CHOPRA, autor de As sete leis espirituais do sucesso
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50 Conteporary Artists

Christiane Weidemann | Prestel | 160 páginas

Bilíngue

Esta pesquisa de grandes artistas contemporâneos é a introdução perfeita ao 

emocionante mundo da arte hoje

Alexander and the Terrible, horrible, no good, very bad day

Judith Viorst | Little Simon | 34 páginas

Bilíngue

It was a terrible, horrible, no good, very bad day. Nothing at all was right. Everything 

went wrong, right down to lima beans for supper and kissing on TV.

What do you do on a day like that? Well, you may think about going to Australia. You 

may also be glad to find that some days are like that for other people too.

Aprender por refracción

Johnny C. Go | Mensajero | 176 páginas

Biblioteca Central | Direção Acadêmica

Esta es una guía estupenda para educadores que quieren encontrar ideas y 

nuevos enfoques prácticos para provocar una profunda experiencia de 

aprendizaje en sus alumnos. El libro parte de las experiencias y las reflexiones de 

muchos profesores que han utilizado el «Paradigma Pedagógico Ignaciano» en 

sus clases, incorporando los más recientes avances pedagógicos que pueden 

ayudar a la pedagogía ignaciana a alcanzar toda su capacidad en las aulas.

Bear Feels Sick

Karma Wilson | Little Simon | 34 páginas 

Bilíngue 

Sweet Bear isn't feeling well at all. He is achy, sneezy, wheezy, and just plain sick! 

He's in no shape to go outside to play. So Mole, Hare, Mouse, and the rest of the gang 

try to make Bear feel as comfortable as possible in his cave. Bear starts to get better--

but as soon as Bear is well, all of his friends get sick!

Bear Sees Colors

Karma Wilson | Margaret K. McElderry Books  | 32 páginas 

Bilíngue 

Colors, colors everywhere!

Can you find colors just like Bear?

Karma Wilson's playful text and Jane Chapman's adorable illustrations creatively 

introduce colors to the youngest Bear fans, who will delight in discovering a rainbow of 

fun.



Big Bag Mistake, The, Easystart, Pearson English Readers

Pearson Education | 16 páginas

Bilíngue

Original / American English Ricardo and Gisela are going home to Rio. Gisela likes 

reading and quiet people. Ricardo likes noise ... and he likes Gisela. In Rio, a thief 

takes Gisela's bag. What can Ricardo do?

Bilingual Education in the 21 st Century - A global perspective

Ofélia García | Wiley-Blackwell | 481 páginas

Bilíngue

García examines languages and bilingualism as individual and societal phenomena, 

presents program types, variables, and policies in bilingual education, and concludes 

by looking at practices, especially pedagogies and assessments. Questioning 

assumptions regarding language, bilingualism and bilingual education, this book 

proposes a new theoretical framework and alternative views of teaching and 

assessment practices.

British And American Short Stories

D H Lawrence | Pearson English |  88 páginas

Bilíngue

Contemporary / British English These stories paint colourful pictures of life in 

Britain and America in the past. We meet some unusual people. There's the 

dreamy boy who wakes up one day to find a bird making a nest in his hair! And 

there's the man who tries to catch a ghost. This Pack contains a Book and MP3

Brown Bear, Brown Bear, what do you see

Bill Martin Jr |  Henry Holt | 26 páginas

Bilíngue

A big happy frog, a plump purple cat, a handsome blue horse, and a soft yellow duck--

all parade across the pages of this delightful classic children's book, Brown Bear, 

Brown Bear, What Do You See? Children will immediately respond to Eric Carle's flat, 

boldly colored collages. Combined with Bill Martin's singsong text, they create 

unforgettable images of these endearing animals.

Bugs in a Blanket

Beatrice Alemagna | Phaidon Press | 45 Páginas

Bilíngue

Little Fat Bug has never met another bug before and he is in for a big surprise.



Chicka Chicka Boom Boom

Bill Martin Jr. and John Archambault | Beach Lane books | 40 Páginas

Bilíngue

In this lively alphabet rhyme, all the letters of the alphabet race each other up the 

coconut tree. Will there be enough room? Oh, no--Chicka Chicka Boom! Boom!

Do you want to be my friend

Eric carle |  Harper Collins | 40 páginas

Bilíngue

This is a simple and nearly wordless picture book for children to explore in a variety of 

ways. Shared with little ones, the bright pictures showing a small gray mouse's search 

for the perfect pal help introduce colors, animals, and sounds. Many preschoolers will 

also be drawn to the idea of looking for a friend.

Does a kangaroo have a mother too

Eric Carle | Harper Collins | 32 páginas

Bilíngue

Does a Kangaroo Have a Mother, Too? answers curious kids who wonder whether 

lions, bears, and monkeys have mothers, too. Bright collage illustrations and simple 

text reinforce the theme that everyone has a mother, and every mother loves her child.

Dr Jekyll and Mr Hyde

R. L. Stevenson | Macmillan Education | 64 páginas

Bilíngue

Um renomado advogado de Londres começa a estranhar o comportamento de seu 

cliente, Dr. Jekyll. Suas observações o levam a ligar o nome de Jekyll, um gentleman, 

ao do estranho Mr Hyde. Qual seria a ligação entre esses dois homens?

Dr. Seuss's ABC

Dr. Seuss | Random House | 63 páginas

Bilíngue

Arguably the most entertaining alphabet book ever written, this classic Beginner Book 

by Dr. Seuss is perfect for children learning their ABCs. Featuring a fantastic cast of 

zany characters--from Aunt Annie's alligator to the Zizzer-Zazzer-Zuzz, with a lazy lion 

licking a lollipop and an ostrich oiling an orange owl--Dr. Seuss's ABC is a must-have 

for every young child's library.



Dream Big, Little one a dragon tails and fiery stories book

Megan Pitts |  Independently Published | 32 paginas

Bilíngue

Dream Big, Little One: Let the stars pull you up. You can go far if you never give up. 

Sophia, the Astronaut: Sophia wants to be an astronaut. Can girls be astronauts too?

Duck, death and the tulip

Wolf Erlbruch | Gecko press | 32 Páginas

Bilíngue

In a strangely heart-warming story, a duck strikes up an unlikely friendship with 

Death. Death, Duck and the Tulip will intrigue, haunt and enchant readers of all ages. 

Simple, warm, and witty, this book deals with a difficult subject in a way that is elegant, 

straightforward, and life-affirming.

Educar la invisible

José García de Castro | Mensajero | 271 páginas

Direção Acadêmica 

Para educar a niños, adolescentes y jóvenes no basta con dominar unas buenas 

metodologías. En este libro, José Gracía de Castro tiende un puente entre la 

experiencia espiritual de san Ignacio en los Ejercicios Espirituales y los métodos de 

enseñanza y aprendizaje en los centros educativos, contribuyendo así a fortalecer la 

identidad pedagógica de educadores e instituciones.

El león y el ratón y otras fábulas de Esopo

Dorling Kindersley Publishing | El Ateneo | 31 páginas

Diversos

Narradas por Doris Orgel e ilustradas por Bert Kitchen

Emma

Jane Austen | Hub Editorial | 111 páginas 

Livre Acesso

Emma Woodhouse Is Beautiful, Rich, Intelligent And A Snob. She Says She Will Never 

Marry, But Loves Matchmaking And Is Determined To Find A Suitable Husband For 

Her Friend Harriet Smith. However, Her Imagination Often Leads Her To Make 

Mistakes, Creating Problems For Both Her And The People Around Her. Jane Austen 

Describes The Social Values Of Her Time And The Novel Is Full Of Comical Moments 

As Emma Causes One Disaster After Another. Jane Austen Once Described Emma As 

A Character? Whom No One But Myself Will Much Like?.



Escape of Marvin the Ape

Caralyn Buehner | Puffin Books | 32 páginas 

Bilíngue

When Marvin the Ape makes a break from the zoo, he heads straight downtown to the 

heart of the action, where he discovers everything the big city has to offer.

Giraffes can't dance

Giles andreae | Scholastic | 28 páginas

Bilíngue

Giraffes Can't Dance is a touching tale of Gerald the giraffe, who wants nothing more 

than to dance. With crooked knees and thin legs, it's harder for a giraffe than you would 

think. Gerald is finally able to dance to his own tune when he gets some encouraging 

words from an unlikely friend.

Go, Dog, Go!

Philip D. Eastman | Random House | 64 páginas

Bilíngue

Reading goes to the dogs in this timeless Beginner Book edited by Dr. Seuss. From big 

dogs and little dogs to red, green, and blue dogs, dogs going up and dogs going fast ... 

who knew dogs were so busy? And laughter will ensue at the repeated question "Do 

you like my hat?" Like P. D. Eastman's classic Are You My Mother? Go, Dog. Go! has 

been a go-to favorite for over fifty years, leaving audiences of all breeds wagging their 

tails with delight.

Goldilocks and the three bears

Annie Hughes | Pearson Education | 16 páginas

Bilíngue

Os leitores de histórias em inglês da Pearson apresentam histórias favoritas de todos 

os tempos cuidadosamente escritas e classificadas em quatro níveis de idioma para 

jovens aprendizes de inglês.

Happy to be nappy

Bell Hooks | Disney | 28 Páginas

Bilíngue

Happy with hair all short and strong. Happy with locks that twist and curl.

Just all girl happy! Happy to be nappy hair!



Harry Potter and the sorcerer's stone

J. K. Rowling | Scholastic Paperbacks | 320 páginas

Bilíngue

Harry Potter has no idea how famous he is. That's because he's being raised by his 

miserable aunt and uncle who are terrified Harry will learn that he's really a wizard, just 

as his parents were. But everything changes when Harry is summoned to attend an 

infamous school for wizards, and he begins to discover some clues about his illustrious 

birthright.

Hello, World! Weather

Jill McDonald | Penguin Random House | 24 Páginas

Bilíngue

Hello, World! is a series designed to introduce first nonfiction concepts to babies and 

toddlers. Told in clear and easy terms and featuring bright, cheerful illustrations, Hello, 

World! makes learning fun for young children. Each sturdy page offers helpful prompts 

for engaging with your child ("Look out the window. What is the weather like today?") 

plus simple scientific facts (Mornings are cooler than afternoons because the sun 

doesn't shine overnight.) It's a perfect way to bring science and nature into the busy 

world of a toddler, where learning never stops.

Here we are - notes for living on planet earth

Oliver Jeffers | Harper Collins | 48 páginas

Bilíngue

Oliver Jeffers, arguably the most influential creator of picture books today, offers a 

rare personal look inside his own hopes and wishes for his child--and in doing so 

gifts children and parents everywhere with a gently sweet and humorous missive 

about our world and those who call it home.

Holiday Colors and Lights

Stacy McPherson | Cengage Learning | 16 páginas

Biblioteca Central

Our World é uma série primária de seis níveis em inglês americano que usa conteúdo 

divertido e fascinante da National Geographic, com imagens e vídeos impressionantes, 

para dar aos jovens alunos o idioma inglês, as habilidades e o conhecimento 

essenciais de que precisam para entender o mundo.

LMNO Peas

Keith Baker | Little Simon | 40 páginas

Bilíngue

Get ready to roll through the alphabet with a jaunty cast of extremely cute and busy 

little peas in this Classic Board Book edition of Keith Baker's hit concept book. This 

fresh and fun alphabet book features bright colors, bouncy rhyming text, and silly pea 

characters who highlight the wide variety of interests, hobbies, and careers that make 

the world such a colorful place!



Man from the South and other stories

Roald Dahl | Pearson English | 60 páginas 

Bilíngue

Contemporary / British EnglishRoald Dahl is the master of the unexpected. Things are 

not always what they seem and nobody should be trusted. In this collection of his short 

stories we learn some strange lessons about the dangerous world we live in. But yo

Martin Louther King

Coleen Degnan-Veness | Pearson English | 47 páginas

Bilíngue

Martin Luther King had a dream. He wanted blacks and whites to live together happily. 

But in America in the 1950s and 1960s, all men were not equal. King led peaceful 

protests against the government and won changes for the blacks of America. But has 

King’s dream really come true today?

Murder on the orient express

Agatha Christie | Pearson English | 40 páginas

Bilíngue

A train journey from Turkey to France is dalayed by thick snow. So when a 

passenger on the train is found murdered in his bed, it is the perfect opportunity 

for Agatha Christie''s famous detective, Hercule Poirot, to prove his ability and 

solve the crime using the power of his brain.

My fair lady

Alan J Lerner | Pearson English | 60 páginas

Bilíngue

Contemporary / British EnglishMy Fair Lady is the story of a poor young flower-seller 

and a professor who doesn

Orientaciones éticas para tiempos inciertos

Marciano Vidal García | Desclée De Brouwer | 426 páginas

Biblioteca Central

A juicio de muchos, corren malos tiempos para la moral, sobre todo para la moral 

católica. Son tiempos inciertos. A pesar de ello, o precisamente por eso, cobra mayor 

importancia la reflexión ética en estos momentos. El presente libro tiene el coraje de 

replantear los valores evangélicos para una cultura de la secularidad y para una 

sociedad guiada por el principio de la laicidad.



Para compreender la pedagogia ignaciana

José Maía Guibert | Mensajero | 144 páginas

Bilíngue

La pedagogía ignaciana ha entusiasmado durante siglos a docentes y alumnos, y ha 

generado numerosas redes de centros que materializan su modelo de enseñanza en 

muchos países y culturas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué anima y estimula a la/los 

educadoras/es? ¿Qué motiva a los estudiantes y sus familias? ¿Por qué ha tenido 

éxito? Este libro profundiza en el movimiento educativo vinculado con los jesuitas, 

partiendo del contenido de las Constituciones de la Compañía de Jesús relacionado 

con la educación. En ellas se encuentran el alma de la pedagogía ignaciana, su 

inspiración, sus estrategias y sus métodos.

Rip Van winkle and the legend of sleepy hollow

Washington Irving | Pearson English | 28 páginas

Bilíngue

Classic / American English Rip Van Winkle walks into the mountains one day and 

meets some strange old men. He comes home twenty years later. One dark night, 

Ichabod Crane is riding home and sees a man on a black horse behind him. The man 

has no head. Are there ghosts in these stories? What do you think?

San Francisco Story

John Escott | Pearson English | 16 páginas 

Bilíngue

Ben has a job in Mr. Tyson’s store. Then Mr. Tyson finds money in Ben’s bag. “Get out 

of my store!” Mr. Tyson says. But is Ben the thief? There is an earthquake in the city -

and Mr. Tyson gets his answer.

Sense and Sensibility

Jane Austen | Penguin Readers | 48 páginas

Bilíngue

Elinor And Marianne Dashwood Are Two Very Different Sisters. Marianne Loves 

Excitement And Always Shows Her Feelings, Elinor Is Quiet And Has More Good 

Sense. They Both Fall In Love And Both Suffer Broken Hearts. Will They Ever Find...

Stories From Shakespeare 

William Shakespeare | Pearson English | 60 páginas

Bilíngue

These are the stories of some of Shakespeare’s most famous plays. We travel to 

Venice, Greece, Denmark and Rome, and meet many different people. There is a 

greedy money-lender, a fairy king and queen, some Roman politicians and a young 

prince who meets the ghost of his murdered father.



Stranger Than Fiction Urban Myths  

Phil Healey  | Pearson English | 60 páginas

Bilíngue

Contemporary / British EnglishA man fell from a very tall building. Why didn

The adventures of tom sawyer    

Mark Twain | Macmillan Education | 64 páginas

Bilíngue

Tom Sawyer mora com sua Tia Polly em St. Petersburg, Missouri. Tom e seu amigo 

Huckleberry Finn estão sempre metidos em confusões. Este livro é a adaptação das 

aventuras de um jovem órfão que vivia na região do Rio Mississípi em 1844.

The black cat and other stories

Edgar A Poe | Pearson English | 60 páginas

Bilíngue

Classic / British English Are you brave enough to read four of Poe's famous horror 

stories? Edgar Allan Poe wrote strange stories about terrible people and evil 

crimes. Don't read this book late at night! Book and MP3 pack.

The book with no pictures

B. J. Novak | Dial Books | 48 páginas

Bilíngue 

You might think a book with no pictures seems boring and serious. Except . . . here’s 

how books work. Everything written on the page has to be said by the person reading it 

aloud. Even if the words say . . .

The canterville ghost and other stories

Oscar Wilde | Macmillan Education | 72 páginas

Bilíngue

Três contos de um dos mais perspicazes e populares escritores do século XIX. – Sir 

Simon é um fantasma que assombra sua antiga casa há centenas de anos. Um dia, a 

casa é compradapor um americano e o fantasma fica muito irritado, pois não consegue 

assustá-lo. – Hughie Erskine ama Laura Merton. Mas ele é pobre e não pode casar-se 

com ela. Um dia, Hughie conhece um mendigo que muda sua vida. – Poderia uma 

simples leitura de mãos em uma festa levar à tragédia?



The Day The Crayons Quit

Drew Daywalt | Philomel Books | 30 páginas

Bilíngue 

Poor Duncan just wants to color. But when he opens his box of crayons, he finds only 

letters, all saying the same thing: His crayons have had enough! They quit! Beige 

Crayon is tired of playing second fiddle to Brown Crayon. Black wants to be used for 

more than just outlining. Blue needs a break from coloring all those bodies of water. 

And Orange and Yellow are no longer speaking—each believes he is the true color of 

the sun.

The Family Book

Todd Parr | Little, Brown Books for Young Readers | 32 páginas

Bilíngue

The Family Book celebrates the love we feel for our families and all the different 

varieties they come in. Whether you have two moms or two dads, a big family or a 

small family, a clean family or a messy one, Todd Parr assures readers that no matter 

what kind of family you have, every family is special in its own unique way.

The Feelings Book

Todd Parr | Little, Brown Books for Young Readers | 24 páginas

Bilíngue

Sometimes I feel silly.

Sometimes I feel like eating pizza for breakfast.

Sometimes I feel brave.

Sometimes I feel like trying something new...

The five people you meet in heaven

Mitch Albom | Pearson English | 93 páginas

Bilíngue

.Eddie goes to heaven, where he meets five people who were unexpectedly 

instrumental in some way in his life.While each guide takes him through heaven, Eddie 

learns a little bit more about what his time on earth meant, what he was supposed to 

have learned, and what his true purpose on earth was.Throughout there are dramatic 

flashbacks where we see scenes from his troubled childhood, and with his first and 

only love, his wife Marguerite.

The Giraffe's neck

Marion Cruz  | Libretos | 24 páginas

Bilíngue

"Este é um ótimo livro para crianças de todas as idades. Um ótimo livro para quem 

está aprendendo inglês! The Giraffe's neck é divertido de ler do começo ao fim. 

Quando você terminar de ler os poemas, ficará querendo mais.



The Gruffalo

Julia Donaldson | Puffin Books | 26 páginas

Bilíngue

A mouse is taking a stroll through the deep, dark wood when along comes a hungry 

fox, then an owl, and then a snake. The mouse is good enough to eat but smart enough 

to know this, so he invents . . . the gruffalo!

The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big Hungry Bear

Don Wood | Child's Play International | 32 páginas

Bilíngue

First published in 1984, a picture book in which the Little Mouse will do all he can to 

save his strawberry from the Big, Hungry Bear, even if it means sharing it with the 

reader.

The Napping house

Audrey Wood | HMH | 32 páginas

Bilíngue

A cozy bed, a snoring granny, a dreaming child, a dozing dog, a snoozing--WAIT! 

There's a surprise in store, and little ones will want to discover it over and over again. 

So pull on your sleeping cap and snuggle in for a timeless cumulative tale that's truly 

like no other. Don and Audrey Wood's beloved picture book has sold more than one 

and a half million copies.

The pigeon has feelings, too

Mo Willems | Hyperion | 10 Páginas

Bilíngue

How does it feel to be a Pigeon? Well, the bus driver is trying to get him to act happy, 

but as we all know, this is one bird that is not going to be told what to do! Throughout 

this hilarious board book, Pigeon runs through his signature gamut of emotions while 

attempting to thwart his old nemesis.

The room in the tower and other ghost stories

Pearson Education | 44 páginas

Bilíngue

Classic / British English Three stories, three ghosts. A young woman marries an older 

man. His first wife is dead. Or is she ...? Why does a dead man walk through his house 

each night? An old woman has a house with a tower. Why does she visit a young man 

in his dreams?



The secret knowledge of crown-ups

David Wisniewski | HarperTrophy | 48 páginas

Bilíngue

Um guia estimulante para o mundo secreto compartilhado por adultos convida os 

jovens leitores a explorar verdades nunca antes suspeitadas, revelando as reais 

razões pelas quais os adultos dizem às crianças o que fazer.

The snail and the whale

Julia Donaldson | Puffin Books | 32 Páginas

Bilíngue

When a tiny snail meets a humpback whale, the two travel together to far-off lands. It's 

a dream come true for the snail, who has never left home before. But when the whale 

swims too close to shore, will the snail be able to save her new friend?

The tale of Peter Rabbit

Beatrix Potter | Warne | 72 páginas

Bilíngue

The Tale of Peter Rabbit is the original classic by Beatrix Potter. The Tale of Peter 

Rabbit was first published by Frederick Warne in 1902 and endures as Beatrix Potter's 

most popular and well-loved tale.

The time Machine

H. G. Wells | The Classics | 128 páginas

Bilíngue

Na English scientist regaleshis dinner guests with the tale of his travels to the year

802,701, where he discovers that the human race has evolved into two distinct

societies.

The tiny seed

Eric Carle | Little Simon | 32 Páginas

Bilíngue

In autumn, a strong wind blows flower seeds high in the air and carries them far across 

the land. One by one, many of the seeds are lost -- burned by the sun, fallen into the 

ocean, eaten by a bird. But some survive the long winter and, come spring, sprout into 

plants, facing new dangers -- trampled by playing children, picked as a gift for a friend. 

Soon only the tiniest seed remains, growing into a giant flower and, when autumn 

returns, sending its own seeds into the wind to start the process over again



The Very Hungry Caterpillar - a Pull Out Pop Up

Eric Carle | Puffin Books | 16 páginas

Bilíngue 

"In the light of the moon a little egg lay on a leaf." The classic children's story, now in in 

a unique miniature pop-up version. The Very Hungry Caterpillar is a classic children's 

story, an essential addition to every nursery library. A bright and beautiful fold-out pop-

up book that follows the Very Hungry Caterpillar's journey from tiny caterpillar to 

beautiful butterfly. Based on the classic picture book. This stylish concertina book, 

contained within a neat slipcase, makes the perfect gift for little readers

The Woman in White

Wilkie Collins | Oxford University Press | 168 páginas

Bilíngue

The woman in white first appears at night on a lonely heath near London and is next 

seen at a grave-side in Cumberland. Who is she? Where has she come from, and what 

is her history? She seems alone and friendless, frightened and confused. And it seems 

she knows a secret – a secret that could bring ruin and shame to a man who will do 

anything to keep her silent.

There was an old lady who swallowed a fly

Pam Adams | Child's Play Internationa | 16 Páginas

Bilíngue

Forty years after its first publication this much-loved Child's Play classic is as popular 

as ever. Ingenious die-cut holes bring this iconic nursery rhyme to life, and Pam 

Adams' fabulous illustrations lend humour and vibrancy to the proceedings. Bouncy 

images, innovative die cutting and favourite rhymes make Books with Holes a must for 

every child. Available in three formats, suitable for babies, toddlers, pre-schoolers and 

the nursery or classroom.

Waiting is not easy!

Mo Willems | Hyperion Books | 59 páginas

Bilíngue

Gerald and Piggie are best friends. In Waiting Is Not Easy!, Piggie has a surprise for 

Gerald, but he is going to have to wait and wait, and then wait some more until he can 

find out what it is.

When I Was Born

Isabel Minhos Martins | Tate Publishing | 32 páginas

Bilíngue

All children love to hear the story of how they arrived in the world. When I Was 

Born revisits the adventure of discovering the world for the first time. Breathing, seeing, 

hearing, tasting, and touch are encountered afresh in this beautifully illustrated, poetic 

tale, reintroducing readers to the richness and delight of life. Children and adults alike 

will love award-winning illustrator Madalena Matoso's colorful and touching images, 

accompanied by a text that is ideal for reading aloud.



Where the Wild Things Are

Maurice Sendak | HarperTrophy | 48 páginas 

Bilíngue

Where the Wild Things Are is fifty years old! Let the wild rumpus with Max and all the 

wild things continue as this classic comes to life as never before with new 

reproductions of Maurice Sendak's artwork. Astonishing state-of-the-art technology 

faithfully captures the color and detail of the original illustrations.

Who wants to be a star

Margaret Iggulden | Pearson Education | 20 páginas

Bilíngue

Well-written stories entertain us, make us think, and keep our interest page after 

page. Pearson English Readers offer teenage and adult learners a huge range of 

titles, all featuring carefully graded language to make them accessible to learners of all 

abilities.


