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Sempre acreditando que incentivar a leitura e a educação é 
apostar no futuro, chegamos a 2013 com o objetivo de levar 
nossos livros a um número maior de leitores. O catálogo em 
suas mãos é um instrumento para aproximar os livros de seus 
públicos, sejam livreiros, professores ou leitores, que facilita a 
identificação de todas as informações importantes, como títu-
los, autores, ilustradores, faixa etária, prêmios e seleções. 

Dentre os lançamentos, há de novos nomes a autores já co-
nhecidos dos leitores. Conchas, de Hermes Bernardi Jr; Uma 
aventura no sonho, de Leo Cunha; o premiado O príncipe das 
nuvens, do francês Christophe Galfard; É assim que as coisas 
são?, de Pati Pitta, paradidático sobre a sexualidade e o estudo 
do corpo. Ainda entre os lançamentos, mais títulos da coleção 
Entre Nós e uma nova edição da coleção Medo. E muitos ou-
tros virão ao longo do ano. 

Ainda para aproximar os livros de seus públicos e orientar a 
formação de leitores, está no ar o nosso novo site. Nele apre-
sentamos todos os livros, autores, ilustradores, o catálogo digi-
tal e o Espaço do Educador, com materiais para os professo-
res como roteiros de leitura, práticas pedagógicas, links citados 
nos livros e atualizações. 

A formação de leitores, um dos pilares da Edelbra Editora, vem 
ocorrendo há oito anos através do Projeto Pequeno Escritor. 
Este ano o projeto conta com mais um tema, uma nova pro-
posta metodológica para formação de leitores e escritores 
fluentes e uma nova ferramenta interativa exclusiva para a pro-
dução dos livros.

Sim, acreditamos que incentivar a leitura e a educação é apos-
tar no futuro. Bem-vindo à Edelbra. Bem-vindo a uma empresa 
cheia de possibilidades e de responsabilidades.
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ProjEto PEquEno ESCritormatEriaiS Para o ProFESSor

No site www.edelbra.com.br há diversos materiais que com-
plementam os livros publicados pela editora. 

Seja para estudo ou para uso em sala de aula, a maior parte 
dos títulos de literatura possui roteiros de leitura, atividades 
didáticas ou práticas pedagógicas elaborados por especialistas. 
Já os títulos de formação de professores têm recursos como 
os links citados nos livros para facilitar a busca dos endereços 
indicados e conteúdos complementares.

Encontrar o que se procura é fácil: a busca pode ser feita por 
título, autor, tema, faixa etária ou categoria.

Ler e escrever são conquistas importantes na vida de uma 
criança. A criança que lê desenvolve a criatividade e a imagi-
nação, adquire conhecimentos, cultura e aprende valores. O 
desenvolvimento das competências de ler e escrever requer 
trabalho constante, comprometido com a melhor qualidade e 
capaz de competir com os inúmeros recursos da mídia e da co-
municação. Que tal se a criança visse seu nome escrito na capa 
de um livro? E se esse livro fosse realmente escrito por ela? 

É essa a ideia do Projeto Pequeno Escritor. Uma forma de 
levar às escolas a oportunidade de transformar suas crianças 
em autores de uma obra própria. Uma iniciativa que a Edelbra 
tomou para promover a criatividade, o interesse pela leitura e 
o aperfeiçoamento da escrita nos anos iniciais.

O Projeto Pequeno Escritor se propõe a auxiliar a escola no 
seu compromisso de desenvolver as competências de leitura 
e de escrita. Em 2013 são oferecidos cinco títulos, com te-
mas diferentes. Para subsidiar a atividade é apresentada uma 
metodologia de leitura e produção de textos e, à medida que 
a escola se engajar no projeto, terá acesso aos roteiros peda-
gógicos que subsidiam cada tema, bem como à ferramenta 
interativa para produção dos livros. Todo o processo tem o 
suporte de uma central pedagógica e, ao final do projeto, cada 
criança recebe seu livro personalizado.

Contato: (51) 2118-4403 | centralpedagogica@edelbra.com.br
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Um delicioso pomar de A a Z, onde as frutas se mis-
turam com a poesia. Aqui, o leitor encontra pencas 
de banana, favas de tamarindo, olhos de jamelão e 
até o bicho da goiaba. Uma salada de frutas colorida 
e divertida, com gosto de colhida do pé, ilustrada por 
Taline Schubach.

gênero: poesia
temas transversais: Pluralidade 
cultural - tradições culturais, 
características de grupos e regiões, 
culturas de origem
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Geografia, História
Palavras-chave: abecedário, frutas

• DICA PARA O PROfESSOR •
Organize os alunos em grupos e distribua fichas com nomes 
de frutas que não estão no livro. Peça que criem quadrinhas 
para essas frutas e ilustrem o pequeno poema. O resultado 

pode ser exposto em um varal ou em formato de livro.

» Selecionado «
- Catálogo de Bolonha - FNLIJ/2013

17,5 X 25,6 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref. 25.02.0065
ISBN 978-85-360-1150-9
Cod.: 9788536011509

5/8 anos

Gláucia de Souza | Ilustrações Taline Schubach

Um pomar de A a Z

gênero: poesia
temas transversais: Pluralidade 

cultural - tradições culturais, 
características de grupos e regiões, 

culturas de origem
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Geografia, História

Palavras-chave: abecedário, flores

17,5 X 25,6 cm
32 páginas
Capa Dura

Ref. 25.02.0064
ISBN 978-85-360-1154-7

Cod.: 9788536011547

• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha uma “oficina de flores”, pedindo aos alunos que 
confeccionem flores com papéis coloridos e materiais reci-
cláveis. Durante a montagem, estimule-os a dizer quais flores 
conhecem. Após essa atividade, apresente o livro.

» Selecionado «
- Catálogo de Bolonha - FNLIJ/2013

Neste jardim divertido e colorido, Gláucia de Souza 
leva o leitor para um passeio entre as flores. Nas qua-
drinhas estão o cravo apaixonado, o doce aroma da 
lavanda, o espelho do narciso, a rainha rosa, o xique-
xique do sertão. Um buquê de formas, cores, aromas 
e lembranças, ilustrado com delicadeza e muita cor 
por Taline Schubach.

5/8 anos

Gláucia de Souza | Ilustrações Taline Schubach

Um jardim de A a Z
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Peça aos alunos que elaborem, individualmente, um poema 

e/ou um trava-língua inspirado em sua letra favorita do  
alfabeto.

» Selecionado «
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2013

As poesias de Dilan Camargo brincam com a lingua-
gem, revelando sua natureza lúdica e sensível. As ilus-
trações de Jacobo Muñiz dialogam com o texto, crian-
do uma narrativa paralela, feita de imagem e emoção. 
Neste livro, o poeta apreende o mundo com palavras, 
números, letras, rimas, mente e coração. Afinal, de 
que mais precisa a poesia além de afeto e alfabeto?

gênero: Poesia
temas transversais: Ética - ética e 
moral
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Artes, 
Matemática
Palavra-chave: linguagem

21 X 28 cm
40 páginas
Capa Dura
Ref. 25.02.0062
ISBN 978-85-360-1151-6
Cod.: 9788536011516

7/9 anos

Dilan Camargo | Ilustrações Jacobo Muñiz

Com afeto e alfabeto

Um garoto, uma folha de grama falante e um pássaro 
decidem fazer uma jornada em busca de Deus. Eles 
ganham a companhia de um pato rabugento. No meio 
do percurso, deparam-se com um soldado. É então 
que algo muito bonito e estranho acontece. Louis 
Jensen, em seu estilo direto e sintético, oferece ao 
leitor um texto que, na contramão do pragmatismo 
e do fanatismo de tantas doutrinas religiosas atuais, 
valoriza o comportamento altruísta, a amizade, a ge-
nerosidade e a brandura – virtudes que provocam o 
júbilo dos que almejam um mundo melhor.

• DICA PARA O PROfESSOR •
Trabalhe com os significados simbólicos de cada um dos 
personagens que acompanham a jornada, levando os alunos a 
refletirem sobre o papel que cada um deles desempenhou e 
a importância que tiveram para que ela fosse cumprida.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - 
ética e moral, respeito mútuo, 

solidariedade, convivência
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavra-chave: solidariedade

21 X 28 cm
32 páginas
Capa Dura

Ref. 25.02.0038
ISBN 978-85-360-1147-9

Cod.: 978853601147-9

5/9 anos

Louis Jensen | Ilustrações Otto Dickmeiss | Tradução Eloísa Lemos Fochi

Uma jornada para Deus



Faixa indicada

la
n

Ça
m

En
to

 in
Fa

n
ti

l

10

Faixa indicada

la
n

Ça
m

En
to

 in
Fa

n
ti

l

11

17,5 X 25,6 cm
40 páginas
Capa Dura
Ref. 25.02.0068
ISBN 978-85-66470-02-4
Cod.: 9788566470024

• DICA PARA O PROfESSOR •
Distribua aos alunos material para que confeccionem um “es-

pelho”. Em vez de uma lâmina, os alunos farão um autorretrato. 
“Espelhos” prontos, os alunos poderão falar do que gostam 

quando se olham no espelho e do que não gostam.

Isabela não conhecia os sonhos comuns da sua idade, 
sonhos de menina. Suas noites seguiam outro roteiro: 
espelhos, espelhos, espelhos! Era tudo o que ela via. 
O problema não eram os espelhos, mas o que ela via 
refletido. Isa era bela no nome, mas não se achava 
bonita. Um dia, ela resolveu vencer o medo e embar-
car em uma aventura: precisava superar três grandes 
desafios para conhecer um sonho risonho. O que será 
que Isabela descobriu?

gênero: Texto em prosa:
pequena história
abordagem interdiciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências
temas transversais: Ética - ética e 
moral, respeito mútuo, convivência
Palavras-chave: autoimagem, 
autoestima

8/11 anos

Leo Cunha | Ilustrações Martina Schreiner

Uma aventura no sonho

8/11 anos

O menino que não queria ser príncipe
Georgina Martins | Ilustrações Laura Michell

Uma princesa que tem a cor da noite, um príncipe 
muito mal-educado e um menino que não queria ser 
príncipe de jeito nenhum são personagens de três his-
tórias encantadas. Histórias inventadas há muitos e 
muitos anos e que são contadas de bisavó para avó, 
de avó para mãe e de mãe para filho desde o tem-
po em que os animais falavam, as bruxas castigavam 
crianças sapecas, e as fadas as salvavam dos perigos e 
feitiços mais terríveis.

• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha uma atividade de motivação, solicitando aos alunos 
que listem as características dos contos de princesas e de 
príncipes. Após, pergunte como seria uma história de um 
menino que não quer ser príncipe de jeito nenhum.

» Selecionado «
- 50 melhores livros de 2012, Jornal O Estado de 
São Paulo
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2013

gênero: Conto
temas transversais: Ética - ética e 

moral, convivência, respeito mútuo, 
justiça, solidariedade

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, História

Palavra-chave: fantasia

17,5 X 25,6 cm
64 páginas
Capa Dura

Ref. 25.02.0063
ISBN 978-85-360-1152-3

Cod.: 9788536011523
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Num trabalho interdisciplinar com Artes, proponha a análise 

das ilustrações, que apresenta elementos ligados à cultura 
indígena, sobretudo no traço e no uso de cores fortes. 

Karu Taru tem só nove anos, e espera-o uma tarefa 
imensa: suceder o pajé da sua aldeia e conquistar a 
confiança de seu povo. Ele não entende por que foi 
escolhido para tamanha missão. Entre conversas com 
os pais, vivências com o velho sábio e uma incrível 
viagem ao mundo dos sonhos, Karu Taru faz grandes 
descobertas.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Pluralidade 
cultural - tradições culturais, 
características culturais de grupos e 
regiões, culturas de origem
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
História, Geografia, Artes
Palavra-chave: cultura indígena

21 x 28 cm
32 páginas
Capa Brochura
Ref.: 25.02.0067
ISBN: 978-85-360-1153-0
Cod.: 9788536011530

9/12 anos

Daniel Munduruku | Ilustrações Marilda Castanha

Nova edição

Karu Taru - o pequeno pajé

• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha um exercício de criação, pedindo aos alunos que 
elaborem, individualmente, um texto, em prosa ou poesia, a 
partir de um questionamento que os inquiete.

Por que os cabelos crescem? Por que o mar é salga-
do? Por que que eu sou eu? Neste livro, “porque sim” 
não é resposta. O autor mostra de um jeito muito di-
vertido que tudo tem explicação. Mas, prepare-se: ela 
pode ser lógica e objetiva e também repleta de ima-
ginação e poesia. O autor, o italiano Gianni Rodari, 
escolheu como profissão escrever para aqueles que 
não se cansam de perguntar. Trabalhando no jornal 
l’Unitá, entre 1955 e 1958, reuniu as perguntas que 
deram origem a este Livro dos porquês, enviadas por 
seus pequenos leitores.

gênero: Texto em prosa
temas transversais: Ética - ética e 

moral, convivência, respeito mútuo, 
justiça, solidariedade

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura,  Artes, 

Ciências, Geografia, História
Palavra-chave: curiosidade

17,5 X 25,6 cm
176 páginas

Capa Flexível
Ref. 25.03.0016

ISBN 978-85-360-1149-3 
Cod.: 9788536011493

8/12 anos

Gianni Rodari | Ilustrações Giulia Orecchia

O livro dos porquês
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha uma produção textual: que os alunos escrevam 

sobre qual é o paraíso deles

Vitória vai nascer de ostra. Luah, Estrela, Cauã, Diogo 
e Valentina pisam a areia todos os dias. Brincam com 
as ondas, recolhem conchas das redes de pesca e 
ficam felizes quando seus pais retornam a salvo do 
alto-mar. Esta história é sobre crianças que gostam 
de ouvir as histórias que lhes sopra o rei do mar. São 
pequenos respiros que parecem, às vezes, muito dis-
tantes de nós.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Ética - ética e 
moral, respeito mútuo, convivência
abordagem interdiciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Geografia, 
Artes.
Palavras-chave: sentimentos, 
irmãos, amigos, pais 

17,5 x 25,6 cm
64 páginas
Capa Dura
Ref: 25.01.0038
ISBN: 978-85-66470-00-0
Cod.: 9788566470000

9/12 anos

Hermes Bernardi Jr.

Conchas

• DICA PARA O PROfESSOR •
Após a leitura das histórias, peça que cada aluno escolha uma 
das bruxas e escreva a sua história, contando onde nasceu, 
como foi sua infância e sua adolescência e como era sua 
família.

Cuidado: nestas sete histórias tenebrosas, coisas es-
tranhas acontecem na hora mais escura da noite mais 
escura. São bruxas de todos os tipos, irmã gêmea de 
princesa, bruxa doida pra casar,  que faz as vezes de 
Papai Noel... As criancinhas são suas vítimas: reduzi-
das a ponto de se perder na própria cama ou levadas 
por portas suspeitas a universos incríveis.

gênero: Conto
temas transversais: Ética- ética e 

moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural- relações sociais

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, História

Palavras-chave: medo, bruxas

16 X 23 cm
72 páginas
Capa Dura

Ref. 25.03.0017
ISBN 978-85-360-1146-2

Cod.: 9788536011462

9/12 anos

Ernani Ssó | Ilustrações Eloar Guazzelli

No escuro - sete histórias tenebrosas de bruxa
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Caio Riter

A audição do Leão

A visão do Pavão

O tato do Gato

O paladar do Urso Polar

O olfato do Rato
Coleção Sentidos Rato vive intensas aventuras e aro-

mas até encontrar aquele que é o 
mais desejado. Ilustrações de Lúcia 
Brandão.

Sons graves, agudos, roucos e estri-
dentes perturbam o sono do assus-
tado Leão. Ilustrado por Isabel de 
Paiva.

Pavão enxerga tudo e além. Na lua, 
um sorriso; na sombra do chão, os 
olhos do bicho-papão.  O livro pos-
sibilita o trabalho com as cores e 
formas geométricas. Ilustrado por 
Martina Schreiner.

Urso Polar visita seus amigos e de-
gusta os mais diferentes sabores: 
doce, amargo, azedo, salgado... até 
ficar com a pança cheia! Ilustrado 
por Nilton Bueno.

Um gato muito esperto mete a mão 
na cumbuca e tenta adivinhar o que 
tem lá. A cada tentativa, uma sur-
presa para o leitor. Ilustrações de 
Fábio Sgroi.

16 X 23 cm
16 páginas

Grampeado
Ref. 25.02.0011

ISBN 978-85-360-1094-6
Cod.: 9788536010946

16 X 23 cm
16 páginas

Grampeado
Ref. 25.02.0015

ISBN 978-85-360-1092-2
Cod.: 9788536010922

16 X 23 cm
16 páginas

Grampeado
Ref. 25.02.0012

ISBN 978-85-360-1093-9
Cod.: 9788536010939

16 X 23 cm
16 páginas

Grampeado
Ref. 25.02.0013

ISBN 978-85-360-1091-5
Cod.: 9788536010915

16 X 23 cm
16 páginas

Grampeado
Ref. 25.02.0014

ISBN 978-85-360-1090-8
Cod.: 9788536010908

• DICA PARA O PROfESSOR •

Após o trabalho com a Coleção, pode-se criar um espaço 
sensorial e convidar a comunidade escolar para visitá-lo, 
explorando os sentidos através de materiais e atividades.

gênero: Texto em prosa - pequena história
temas transversais: Meio Ambiente - ecologia
abordagem interdiciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
Palavras-chave: sentidos, medos 

gênero: Texto em prosa - pequena história
temas transversais: Meio Ambiente - ecologia
abordagem interdiciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências, Matemática, Artes
Palavras-chave: sentidos, formas, cores

gênero: Texto em prosa - pequena história
temas transversais: Meio Ambiente - ecologia
abordagem interdiciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
Palavra-chave: sentidos

gênero: Texto em prosa - pequena história
temas transversais: Meio Ambiente - ecologia
abordagem interdiciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
Palavras-chave: sentidos, alimentos

gênero: Texto em prosa - pequena história
temas transversais: Meio Ambiente - ecologia
abordagem interdiciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
Palavra-chave: sentidos
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Numa atividade interdisciplinar, proponha aos alunos exercí-
cios envolvendo os números e as quatro operações básicas: 

adição, subtração, multiplicação, divisão.

4/6 anos

Nunca conte com ratinhos
Silvana D’Angelo | Ilustrações Luigi Raffaelli

21 x 21 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0018
ISBN: 978-85-360-1095-3
Cod.: 9788536010953

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência, solidariedade; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Matemática, 
Artes
Palavras-chave: números, animais

Neste livro, os ratinhos são convidados para contar 
uma história, mas, um a um, vão desistindo da em-
preitada: um ratinho perdeu o trem, outro foi visitar 
o primo no interior, outro ficou bravo porque não re-
cebeu um cartão de Natal. Uma história divertida que 
ensina a contagem regressiva.

» Selecionado «
- Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 
Complementar/2013

• DICA PARA O PROfESSOR •

Peça que os alunos recortem de jornais e de revistas situações 
que eles gostariam que mudassem e outras que permaneçam 
iguais. Os recortes podem ser montados em um cartaz e 
divididos em dois lados: Mudanças e Permanências.

Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas não 
tem jeito, a vida é cheia de mudanças. Mudança de 
tamanho, de escola, de casa, de amigos, de cidade... 
Quando nos acostumamos a ver e a sentir o mundo 
de um jeito, aí vem ela... MUdaNça! Você vai desco-
brir que elas acontecem com todo mundo e perceber 
que pode até se divertir com tantos acontecimentos.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência, solidariedade; 

Pluralidade cultural - tradições 
culturais, características culturais de 

grupos e regiões
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavras-chave: mudanças, 

emoções

26 x 26 cm
32 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0021
ISBN: 978-85-360-1101-1

Cod.: 9788536011011

4/6 anos

Ilan Brenman | Ilustrações Valeria Gallo

Mudanças
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Solicite que os alunos, em grupos, inventem uma cidade, cujo 
nome refira-se a algum sentimento humano. Os grupos defini-
rão as principais características da cidade: como é a vida nela? 

Como são seus habitantes?

» Selecionado «
- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 2010
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2008

Alegria era uma cidade triste. Até que um dia chega-
ram o palhaço Carambola e a bailarina Alice. A arte 
e a diversão tomaram conta de Alegria! Porém, sem 
querer, os dois causaram o maior rebuliço. “Quem é 
o melhor, o palhaço ou a bailarina?”, questionavam 
os fãs. O autor dessa história sempre quis escrever 
para crianças. A oportunidade surgiu ao ouvir as his-
tórias que sua colega, Sônia, inventava para seu filho. 
Antônio propôs-lhe uma parceria. E assim nasceu O 
palhaço e a bailarina.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência, solidariedade; 
Pluralidade cultural - tradições 
culturais, características culturais de 
grupos e regiões
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Artes
Palavra-chave: união

17,5 x 25 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0004
ISBN: 978-85-360-0934-6
Cod.: 9788536009346

4/8 anos

Antonio Carlos Viana e Sônia Maria Machado | Ilustrações Joana Lira

O palhaço e a bailarina

• DICA PARA O PROfESSOR •

Solicite aos alunos que registrem as características das 
pessoas, animais e objetos interessantes que eles encontram 
no caminho de casa à escola por alguns dias. Depois, peça 
que cada um desenhe o que registrou.

» Selecionado «
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2012

A traça foi passear de ônibus. Ela era muito peque-
nininha e ninguém a deixava ver a paisagem. Mas a 
traça não era trouxa e logo encontrou uma solução. 
Nestes poemas, é possível ver como a rotina pode ser 
atrapalhada para quem é menor do que os outros. O 
premiado autor, Luís Camargo, brinca com as possibi-
lidades sonoras e gráficas da linguagem, como só um 
livro de literatura infantil pode fazer.

gênero: Poesia
temas transversais: Ética - ética e 

moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Geografia, História

Palavra-chave: diferenças

17,5 x 25 cm
16 páginas

Grampeado
Ref.: 25.02.0010

ISBN: 978-85-360-1088-5
Cod.: 9788536010885

4/6 anos

Luís Camargo | Ilustrações Joãocaré

A traça travessa
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha uma oficina de poesia. As crianças, reunidas em pe-
quenos grupos, recebem envelopes com onomatopeias com 

as quais deverão criar pequenos poemas.

Este livro marca a estreia de Caio Riter na poesia. 
Tantos barulhos traz poemas cheios de ruídos, de di-
ferentes tipos e intensidades, que enchem a vida de 
som: barulhos da noite, da chuva, do jardim, dos ani-
mais, o tic-tac do relógio.

gênero: Poesia
temas transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais, tradições 
culturais; Meio ambiente - ecologia 
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Artes
Palavra-chave: sons

21 x 28 cm
48 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0020
ISBN: 978-85-360-1099-1
Cod.: 9788536010991

6/8 anos

Caio Riter | Ilustrações Martina Schreiner

Tantos barulhos

6/8 anos

• DICA PARA O PROfESSOR •

Após a leitura do livro, proponha a confecção de instrumentos 
musicais com materiais alternativos e sucata. Em seguida, é 
hora de cantar as cantigas acompanhadas pelos instrumentos.

Neste livro, o autor resgata as cantigas populares, que 
embalam uma ciranda de bichos coloridos e anima-
dos, ilustrados por Laura Castilhos. Ciranda cirandi-
nha, O cravo brigou com a rosa, Alecrim e Pirulito 
que bate, bate são algumas das músicas que fazem 
a bicharada rodar. O livro traz também as partituras 
das cantigas, permitindo o trabalho musical em sala 
de aula.

gênero: Texto em verso - cantigas
temas transversais: Pluralidade 

cultural - tradições culturais
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Artes

Palavras-chave: música, animais, 
tradições populares

21 x 28 cm
48 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0019
ISBN: 978-85-360-1100-4

Cod.: 9788536011004

Caio Riter | Ilustrações Laura Castilhos

A ciranda da bicharada
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Solicite que os alunos destaquem os diferentes elementos 

da cultura gaúcha citados no livro. Pode-se pedir que a turma 
organize um grande painel, cujo título seja: O Rio Grande do 

Sul na noite estrelada de Carlos Urbim.

Do pampa ao litoral, Carlos Urbim conta deliciosas 
histórias com lendas e tradições que refletem a alma 
do Rio Grande do Sul. Conheça a ovelhinha Alice, a 
prenda Rosa, a tartaruga Gabriela, o pavão Amoroso 
e muitos outros personagens que circulam Na noite 
estrelada. Tem até algumas mentirinhas de pescador, 
mas a verdade é que o encantamento está garantido.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Pluralidade 
cultural - tradições culturais, 
características culturais de grupos e 
regiões, culturas de origem; temas 
locais (Rio Grande do Sul)
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
História, Geografia, Artes
Palavra-chave: Lendas

17,5 x 25 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0003
ISBN: 978-85-360-0955-1
Cod.: 9788536009551

6/9 anos

Carlos Urbim | Fotografia Luiz Eduardo Achutti

Na noite estrelada

• DICA PARA O PROfESSOR •

Solicite que os alunos tragam para a aula o cacareco mais 
especial que possuem. Depois, que cada um escreva a 
história de seu cacareco em 1ª pessoa. Com esse material, é 
possível montar uma exposição.

» Selecionado «
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2008

Lu toma todos os cuidados do mundo para evitar que 
descubram seus segredos. Em compensação, a garota 
conhece os cacarecos que seus irmãos, Ilana e Dani, 
escondem dos outros. Mas nenhum deles segura o ca-
chorro Platão, que traça tudo que passa na sua frente. 
Nem os poemas da mãe dos meninos escapam. Leia 
o que acontece a essa turma quando Platão apronta 
mais uma das suas.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 

Artes
Palavra-chave: convivência

17,5 x 25 cm
32 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0001
ISBN: 978-85-360-0924-7

Cod.: 9788536009247

6/9 anos

Mirna Pinsky | Ilustrações Suppa

Cacarecos
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7/10 anos

• DICA PARA O PROfESSOR •
Peça aos alunos que dividam a sua vida em dois momentos: 

o do passado e o do presente, apontando fatos marcantes em 
sua história. Sugira que façam uma linha cronológica, mostran-

do esses momentos e imaginando o seu futuro.

Três pares de óculos? Um para ver o perto, outro para 
ver o longe e mais um para procurar os outros dois? 
Esses óculos surpreendentes, que mostram o passado, 
o presente e o futuro, trarão muita diversão e reflexão 
para quem ousar colocá-los. Nas palavras do autor, 
o premiado Bartolomeu Campos de Queirós: sonho, 
fantasia ou um não ter o que fazer? Leia e descubra.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Ética - ética 
e moral, convivência; Pluralidade 
cultural/relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavra-chave: percepções

17,5 x 25 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0006
ISBN: 978-85-360-0926-1
Cod.: 9788536009261

Bartolomeu Campos de Queirós | Ilustrações Suppa

Sei por ouvir dizer

» Selecionado «
- Prêmio Jabuti 2008 – Melhor Livro infantil
- Altamente Recomendável – FNLIJ/2007
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2008
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2009
- Prefeitura Municipal de Contagem 2009
- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 2009
- Programa Minha Biblioteca 2010 – SME-SP

ABC Procura-se
Gwénola Carrère

7/9 anos

19,3 x 27,7 cm
48 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0016 
ISBN: 978-85-360-1097-7

Cod.: 9788536010977

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência, solidariedade; 

Pluralidade cultural - relações sociais; 
Meio ambiente – ecologia

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 

Artes
Palavras-chave: animais, relações 

sociais

Um alfabeto de animais malucos e anúncios mirabo-
lantes. Pelos classificados, desfilam desejos e fanta-
sias, sonhos dourados, projetos impossíveis, planos 
para o futuro e grandes esperanças. O livro possibilita 
o trabalho com o abecedário através das especifici-
dades dos animais e de uma linguagem do cotidia-
no: os anúncios de jornal. Gwénola Carrère é autora e 
ilustradora deste livro, pelo qual foi agraciada com o 
prêmio CJ Picture Book 2009.

» Prêmios «
- Prêmio CJ Picture Book 2009

• DICA PARA O PROfESSOR •

Apresente aos alunos alguns acrósticos. Usando a técnica do 
Amigo Secreto, convide cada um a criar um acróstico com 
o nome do colega que lhe foi sorteado, destacando suas 
qualidades.
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Solicite que os alunos criem frases, tendo como modelo as da 
menina do livro, definindo sonhos ou pensamentos de forma 

a compará-los com animais.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história
temas transversais: Ética - ética e 
moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Artes
Palavras-chave: animais, emoções

Os pensamentos de Angélica são como os animais 
das fábulas: podem ser selvagens, tranquilos, mis-
teriosos. Entre a superfície e as profundezas, desli-
zam sentimentos e sensações, ideias e recordações. 
Giovanna Zoboli já teve seus livros reconhecidos por 
diversos prêmios, entre eles um dos mais importan-
tes do mundo – o Prêmio Andersen, que recebeu em 
2007 e em 2008. Ilustrado com gravuras de Francesca 
Bazzurro.

21 x 28 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.02.0017
ISBN: 978-85-360-1096-0
Cod.: 9788536010960

8/10 anos

Giovanna Zoboli | Ilustrações Francesca Bazzurro

Zoo secreto

» Selecionado «
- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 2012

• DICA PARA O PROfESSOR •

Solicite que os alunos confeccionem óculos cujas lentes 
sejam de papel celofane de diferentes cores. Peça que eles 
coloquem os óculos e passe a mostrar objetos de diferentes 
cores, perguntando-lhes de que cor é cada um.

Quase todo mundo consegue diferenciar verde de 
vermelho, mas Dadau não consegue. Quando o jogo 
é time verde contra time vermelho, ele passa a bola 
para o jogador errado. E sempre morde a parte bran-
ca e sem gosto da melancia, compra linha laranja no 
lugar da azul, acha complicado entender o semáforo. 
Dadau é um guri daltônico, mas como qualquer me-
nino da sua idade ele quer brincar, jogar bola e ajudar 
sua mãe nas compras. Ainda bem que ele é esperto e 
tem muitas ideias criativas para adaptar seus olhos a 
um mundo cheio de cores.

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - 
respeito mútuo, solidariedade; 

Pluralidade cultural - convivência 
com as diferenças; Saúde – 

autoconhecimento
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Matemática, Artes

Palavra-chave: diferenças

17,5 x 25 cm
32 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0007
ISBN: 978-85-360-1046-5

Cod.: 9788536010465

7/10 anos

Carlos Urbim | Ilustrações Cláudia Sperb

Um guri daltônico
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Cada aluno pensa em alguma atitude que o Papai Noel não 
teria, algo que não “tem a cara dele”. A partir disso, cria uma 

história e um desenho deste Papai Noel. A história é contada 
para a turma e o desenho é mostrado para todos.

Uma história de Natal que transcende a festa natalina 
e inspira crianças e adultos de todas as idades. Assim é 
Quando Papai Noel chorou, estreia de Alcione Araújo 
na literatura infantil, que mostra o que acontece em 
uma empresa que decide acabar com o amigo secreto 
de final de ano e fazer um Natal diferente.

gênero: Conto
temas transversais: Ética - 
solidariedade; Pluralidade cultural 
- relações sociais, características 
culturais de grupos
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, História, 
Geografia
Palavra-chave: Solidariedade

17,5 x 25 cm
16 páginas
Grampeado
Ref.: 25.02.0005
ISBN: 978-85-360-1041-0
Cod.: 9788536010410

8/12 anos

Alcione Araújo | Ilustrações Weberson Santiago

Quando Papai Noel chorou

• DICA PARA O PROfESSOR •

O personagem principal queria ser astro de rock e o livro 
conta a história dele. Divida a turma em grupos e proponha 
que cada grupo componha uma música contando a história 
das aventuras do rato roqueiro.

Churulim era um rato doidinho, que gostava de comi-
da gostosa, de brincar com pessoas e de rock. Elétrico 
e meio diabinho, vivia com sua família numa casa de 
gente muito legal. Mas gente não gosta de ratos e ele 
cresceu se safando de armadilhas e das investidas de 
um gato preguiçoso. Churulim se achava muito esper-
to e não se preocupava com nada. Para ele, o bom 
era fazer rir, dançar e cantar. O tempo foi passando, 
Churulim cresceu e começou a tomar jeito. O que será 
que aconteceu?

gênero: Texto em prosa - pequena 
história

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo; 

Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavras-chave: relações sociais e 

afetivas

17,5 x 25 cm
48 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0009
ISBN: 978-85-360-1087-8

Cod.: 9788536010878

8/11 anos

Elias José | Ilustrações Weberson Santiago

As aventuras do rato roqueiro
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha que os alunos apontem os papéis de Perséfone, 

Deméter e Hades para a formação das estações do ano, de 
acordo com os acontecimentos da história lida.

Quem raptou a filha da grande deusa? Dizem que foi 
o senhor das trevas, que vive no mundo subterrâneo, 
onde jamais chega a luz do sol. Deméter a procura por 
todos os lugares.  E seu desespero leva a terra a uma 
profunda tristeza. Flores e frutos param de crescer até 
que o rei dos deuses, Zeus, decide intervir para devol-
ver à mãe a jovem desaparecida e, à natureza, vigor e 
beleza. Mas o antigo equilíbrio é rompido: um tempo 
novo nasceu.

gênero: Conto
temas transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais, 
características culturais de grupos 
ou regiões
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, História, 
Geografia, Ciências
Palavra-chave: mitos

21 x 28 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.03.0011
ISBN: 978-85-360-1120-2
Cod.: 9788536011202

10+ anos

Massimo Scotti | Ilustrações Pia Valentinis

Um grão de Romã - como nasceram as estações

• DICA PARA O PROfESSOR •

Estimule os alunos a pensarem no que não se pode medir, 
as emoções. A partir dessa conversa, proponha que os alunos 
inventem uma medida capaz de medir emoções, sentimentos 
e sensações.

Quantos maravilhares cabem num maravilhão? Dois 
puxões de orelha compram uma macarronada? 
Quanto pesa uma lágrima? Neste livro, o italiano 
Gianni Rodari, considerado um dos maiores escritores 
de histórias infantis do século XX, reinventa os núme-
ros e a própria linguagem, revelando ao leitor o mun-
do sensível dentro da aparente frieza das tabuadas, 
réguas e medidas. Ilustrado por Alessandro Sanna, 
vencedor do prêmio Andersen (2009) e traduzido por 
Michele Iacocca.

gênero: Texto em verso
temas transversais: Ética - respeito 
mútuo, convivência, solidariedade; 

Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Matemática

Palavras-chave: números, 
linguagem

21 x 28 cm
32 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.02.0022

ISBN: 978-85-360-1121-9 
Cod.: 9788536011219

9/10 anos

Gianni Rodari | Ilustrações Alessandro Sanna

Inventando números
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16 X 23 cm
136 páginas
Capa Brochura
Ref.: 25.03.0018
ISBN 978-85-360-1156-1
Cod.: 9788536011561

• DICA PARA O PROfESSOR •
Como atividade de extrapolação, solicite que os alunos criem 
uma personagem que também irá narrar seu contato com os 
sete irmãos aventureiros. O professor fornece apenas a frase 

inicial da narrativa: “Eu vi os meninos Doutreleau”.

» Prêmios «
- 12/17 de littérature pour adolescents (Feira do Livro Brive), 1999
- Littérature de Jeunesse Lire à Limoges, 2000
- Liste d’honneur IBBY France pour le prix Hans Christian Andersen, 2000
- Sorcières, Romans 9/12 ans, 2000
- Pocket Jeunesse des libraires, 2005
- Mildred L. Batcheler Winner (États-Unis), 2007

Numa noite de tempestade, o pequeno Yann 
Doutreleau acorda seus seis irmãos mais velhos, to-
dos gêmeos. Ele avisa que devem fugir de casa, por-
que estão sob ameaça do pai violento. Sem titubear, 
os irmãos seguem Yann na escuridão chuvosa. E, as-
sim, começa uma marcante odisseia em direção ao 
oceano, bem como uma história inesquecível sobre 
fraternidade. Trata-se de uma releitura contemporâ-
nea do Pequeno polegar, de Charles Perrault.

gênero: Novela
temas transversais: Ética - ética e 
moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, História, 
Ciências
Palavras-chave: desafio, 
fraternidade

12+ anos

O menino oceano

15 X 23 cm
336 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.03.0020 

ISBN 978-85-360-1155-4
Cod.: 9788536011554

A ideia do livro surgiu quando o autor percebeu que, 
através de uma aventura de suspense e divertidos 
personagens, poderia chamar a atenção do jovem 
leitor para a ciência. O príncipe das nuvens participa 
do debate de uma das questões mais importantes do 
século 21: a proteção do meio ambiente. Ao final do 
livro um caderno dedicado a imagens de nuvens e 
corpos celestes.

» Prêmios «
- Melhor Livro de Ciências para Jovens Leitores do 
Ministério Francês de Educação e Pesquisa Superior, 2009
- Melhor livro para leitores de 12/14 anos - Foire du livre 
de Brive-la-Gaillarde, 2009 
- Vosges du jeune lecteur, 2010 
- Musée des Confluences, 2010
- Mais de 50 mil exemplares vendidos na França

gênero: Novela
temas transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais; Meio 

ambiente - ecologia
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências 
Palavras-chave: meio ambiente, 

nuvens, corpos celestes

10+ anos

Christophe Galfard | Ilustrações Vicent Dutrait | Tradutor Luciano Vieira Machado Jean-Claude Mourlevat | Tradutor Luciano Machado

O príncipe das nuvens
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• DICA PARA O PROfESSOR •
O narrador da história quer ser escritor. Estimule os alunos a 
pensarem e pesquisarem sobre a profissão que querem se-

guir, organizando uma espécie de dossiê sobre ela e, depois, 
expondo sua pesquisa aos colegas.

gênero: Texto em prosa: novela
temas transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais; Orientação 
Sexual - relações de gênero
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavra-chave: amizade

O Cata-Louco vai chegando, a galera vai entrando. 
São velhos conhecidos, amigos desde sempre.
Dentro do Cata-Louco, tudo é festa. 
Dentro do coração de cada um, tudo é novo, esquisi-
to, diferente. 
O texto de Jane Tutikian, com ilustrações de Ricardo 
T. Pires “Pirecco”, narra a travessia do ônibus escolar 
Cata-Louco, conduzida através do olhar sensível de 
um jovem, cujo maior desejo é ser escritor. Cada cole-
ga da turma que sobe no ônibus é motivo para que o 
narrador mergulhe em seu universo adolescente.

16 x 23 cm
64 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.03.0004
ISBN: 978-85-360-1047-2
Cod.: 9788536010472

10+ anos

Jane Tutikian | Ilustrações Ricardo T. Pires “Pirecco”

Por que não agora?

• DICA PARA O PROfESSOR •
Mostre aos alunos que o texto é todo narrado em primeira 
pessoa e, por isso, o leitor tem apenas uma visão sobre os 
acontecimentos. Selecione algumas situações e peça que os 
alunos as recontem a partir de outro ponto de vista.

Ao se despedir da mãe e entrar na escola, numa ma-
nhã igual a tantas outras manhãs, Júlia não imaginava 
que, em algumas horas, sua vida sofreria uma mudan-
ça tão terrível. Agora nada mais resta, a não ser fazer 
as escolhas acertadas e tomar as decisões que torna-
rão sua vida possível. Numa trajetória de tantas dores, 
de perdas, de busca de sentido e de autoconhecimen-
to, Júlia supera a dor e reaprende a viver. Sozinha.

gênero: novela
temas transversais: Ética - ética e 

moral, respeito mútuo, convivência
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura
Palavras-chave: perdas, 

adolescência

16 x 23 cm
104 páginas

Capa Brochura
ISBN: 978-85-360-1148-6

Cod.: 9788536011486

Capa cor creme
Ref.: 25.03.0019

Capa cor aqua
Ref.:  25.03.0021

14+ anos

Márcia Leite

Sozinha
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Para motivar a leitura, leia alguns pequenos textos como se 

fossem notícias de jornal. Os alunos deverão dizer se tais notí-
cias são falsas ou verdadeiras. Ou seja, se aquela notícia “deu 

no jornal” ou não.

» Selecionado «
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2010 e 
2011
- Altamente Recomendável – FNLIJ/2008
- Catálogo de Bolonha – FNLIJ/2008
- Prefeitura Municipal de Contagem 2010
- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 2010

Uma menina mimada insiste que seu pai compre uma 
casa de boneca, mas aquela não é uma casinha qual-
quer. Um filho descobre o grande segredo de seu pai 
desaparecido. Para onde vão os anos velhos? Pode 
o amor resistir a uma cobrança de pênalti? Essas e 
outras histórias convidam para a leitura de Deu no 
Jornal, um livro de contos com personagens inco-
muns e desfechos inesperados.

gênero: Crônicas
temas transversais: Ética - ética e 
moral, convivência, respeito mútuo, 
justiça, solidariedade; Pluralidade 
cultural - relações sociais, trabalho 
e consumo, convivência com as 
diferenças
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Sociologia e 
Filosofia, Ciências
Palavras-chave: contos, notícias

16 x 23 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.03.0002
ISBN: 978-85-360-0948-3
Cod.: 9788536009483

10/14 anos

Deu no jornal
Moacyr Scliar | Ilustrações Titi Juchem

• DICA PARA O PROfESSOR •

O trabalho com a lenda pode render atividades 
interdisciplinares com a disciplina de História, abordando a 
preservação da memória oral da cidade ou do bairro, a partir 
de registros daquilo que os mais idosos contam.

Psiu. Silêncio. 
Muito silêncio.
Está ouvindo?
Oh, é ela, a Degolada.
Ela vem chegando, a Maria Degolada vem bem deva-
garzinho. Mal não causa, mas e o medo?
A história da Maria Degolada é de arrepiar até os mais 
corajosos.  Este livro, ilustrado por Joãocaré, apresen-
ta Maria Francelina Trennes, jovem muito alegre, que 
adorava dançar e namorar. Porém, o namoro com o 
soldado Bruno a levará ao encontro de acontecimen-
tos trágicos que acabarão por torná-la uma lenda: a 
Maria Degolada.

gênero: Texto da tradição popular
temas transversais: Pluralidade 

cultural - tradições culturais, 
características culturais de grupos e 

regiões
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, História, 
Geografia, Artes

Palavras-chave: lendas e costumes

16 x 23 cm
44 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.02.0008
ISBN: 978-85-360-1050-2

Cod.: 9788536010502

10/13 anos

Maria degolada, santa assombrada
Caio Riter | Ilustrações Joãocaré
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Nas três histórias, a narradora fala diretamente com o leitor. 

Desafie os alunos a falar com a autora das histórias e contar-
lhe uma história de uma assombração. Como ela seria?

Minhas assombrações
Angela-Lago

11+ anos

16 x 23 cm
48 páginas
Capa Brochura
Ref.: 25.03.0005
ISBN: 978-85-360-1040-3
Cod.: 9788536010403

gênero: Contos
temas transversais: Ética - 
convivência; Pluralidade cultural - 
relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Artes
Palavra-chave: Imaginação

Quem não tem assombrações daquelas que não con-
ta pra ninguém, mas de repente se pega pensando 
nelas e morrendo de medo? Este livro é cheio de as-
sombrações verdadeiras. A partir das clássicas ilustra-
ções de Albrecht Dürer (1471-1528) e Hans Holbein 
(1497-1543), Angela-Lago cria histórias sentimen-
tais, sofridas, divertidas, sempre filtradas pelo véu do 
sobrenatural. Se você não acredita, comece a leitu-
ra agora mesmo. Mas espere um pouquinho, pense 
bem... você tem coragem?

» Selecionado «
- Finalista do Prêmio Jabuti Juvenil 2010
- Altamente Recomendável – FNLIJ/2011
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2011

• DICA PARA O PROfESSOR •

Defina uma situação para um texto, como uma notícia que 
envolva vários personagens. Solicite que cada um escreva um 
texto considerando o ponto de vista de um dos personagens, 
tendo como exemplo a estrutura narrativa do livro.

Garotos e garotas passam por uma fase incrível de 
descobertas e incertezas, paixões avassaladoras, fes-
tas, o último dia de aula, encontros e desencontros, a 
sensação de que o mundo não os entende e de que 
nem eles mesmos se entendem. Fica ficando é um 
livro que aborda o universo adolescente em que me-
ninos e meninas podem descobrir que as perguntas 
e respostas de um são, às vezes, as mesmas pergun-
tas e respostas do outro. Será que alguém vai ficar 
ficando?

gênero: Novela
temas transversais: Pluralidade 

cultural - relações sociais; Orientação 
sexual - relações de gênero

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências

Palavra-chave: Adolescência

16 x 23 cm
64 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.03.0003
ISBN: 978-85-360-0932-2

Cod.: 9788536009322

11+ anos

Jane Tutikian | Ilustrações Paulo Cabral

Fica ficando
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» Selecionado «
- Finalista do Prêmio Jabuti Juvenil 2012
- Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE/2013

• DICA PARA O PROfESSOR •
Solicite que os alunos leiam os poemas de Augusto dos Anjos, 
poeta que Dora tem como leitura de cabeceira, relacionando-

os com a história, e digam por que esse é o poeta preferido 
da personagem.

Desde o dia em que nasceu, uma sexta-feira 13 de 
agosto, Dora vive atormentada pela morte do pai e 
pelo que entende como abandono por parte da mãe, 
que vê uma vez por ano, no dia de seu aniversário. Ao 
completar 15 anos, situações estranhas vão levá-la a 
desvendar todo o mistério que envolve essas situa-
ções. Descobre também que ela mesma não é quem 
pensa ser, e isso traz muita angústia, mas revela as 
respostas de que necessita para compreender como 
viverá dali para a frente.

gênero: Novela
temas transversais: 
Ética/ética e moral, convivência; 
Pluralidade cultural/relações sociais
abordagem interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e Literatura, 
Ciências, Geografia, História
Palavra-chave: descobertas

16 x 23 cm
152 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.03.0007
ISBN: 978-85-360-1106-6
Cod.: 9788536010066

16 x 23 cm
152 páginas
Capa Brochura
Ref.: 25.03.0022
ISBN: 978-85-360-1163-9 
Cod.:  9788536011639

12+ anos

Caio Riter | Ilustrações Mateus Rios

A filha das sombras

• DICA PARA O PROfESSOR •

Mostre que a dor do lobisomem é retratada através dos sonetos 
e trabalhe a ideia da arte como expressão através da qual o 
artista revela sua visão do mundo. Proponha que apresentem 
músicas que poderiam “combinar” com as situações do livro.

Um lobisomem que vaga pelos subterrâneos há mais 
de 300 anos e uma falange que quer caçá-lo a qual-
quer preço são o fio condutor da história. Ao longo 
dessa perseguição, vai se revelando ao leitor toda a 
angústia de Dimitri, a criatura que, embora jamais 
perdendo a condição humana, vive atormentada por 
seu lado brutal e incontrolável. E é através de sonetos 
escritos nas paredes do subterrâneo fétido em que 
habita, que o lobisomem revela toda a sua dor.

gênero: Novela
temas transversais: Ética - ética e 

moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Geografia, História

Palavra-chave: identidade

16 x 23 cm
152 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.03.0006
ISBN: 978-85-360-1105-9

Cod.: 9788536011059

16 x 23 cm
152 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.03.0023

ISBN: 978-85-360-1162-2 
Cod.:  9788536011622 

12+ anos

Luiz Antonio Aguiar | Ilustrações Angelo Abu

Coleção Medo

Sonetos nas trevas - Coleção Medo
Coleção Medo
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• DICA PARA O PROfESSOR •
Proponha que os alunos pesquisem notícias que envolvam 
a terra: poluição, agricultura, seca, etc. Após o contato com 
esses textos, peça que os alunos respondam à pergunta: O 

que a terra está falando?

» Selecionado «
- Altamente Recomendável - FNLIJ/2012
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2013

Da tradição oral judaica, este conto traz à tona os te-
mas da propriedade e do direito. Guerras, revoltas, 
lutas e brigas, tudo em nome da terra. Mas o que 
ela diria, se lhe perguntassem a quem pertence? Ilan 
Brenman é doutor pela Faculdade de Educação da 
USP e autor de mais de 30 títulos infantis e juvenis. 
Ilustrações de Anuska Allepuz.

gênero: Conto
temas transversais: Ética - ética e 
moral, respeito mútuo, convivência, 
justiça, solidariedade; Pluralidade 
cultural - relações sociais, 
características culturais de grupos 
ou regiões
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Geografia, 
História, Ciências, Artes
Palavras-chave: ética e justiça

21 x 28 cm
32 páginas
Capa Dura
Ref.: 25.03.0010
ISBN: 978-85-360-1098-4
Cod.: 9788536010984

12+ anos

Ilan Brenman | Ilustrações Anuska Allepuz

O que a terra está falando?

• DICA PARA O PROfESSOR •

Proponha que os alunos pensem sobre sua própria vida, sobre 
as transformações que enfrentam – as crises da adolescência 
– e que solução mágica poderia ajudá-los a viver essas 
mudanças.

Isa é uma adolescente como qualquer outra. Até que 
um encontro inusitado – realidade ou alucinação? – 
vira sua vida de cabeça para baixo. Confusa e inse-
gura, por vezes muito assustada, a personagem vai 
buscando as respostas de que precisa para encontrar 
sua verdadeira essência. Seria mesmo ela uma fada? 
Poderia continuar vivendo sua vida “normal” ou te-
ria de abandonar tudo e rumar para Avalon? Ao leitor 
cabe acompanhar e emocionar-se com as descober-
tas de Isa.

gênero: Novela
temas transversais: Ética - ética e 

moral, respeito mútuo, convivência; 
Pluralidade cultural - relações sociais
abordagem interdisciplinar: Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências, 
Geografia

Palavra-chave: identidade

16 x 23 cm
144 páginas
Capa Dura

Ref.: 25.03.0009
ISBN: 978-85-360-1107-3

Cod.: 9788536011073

16 x 23 cm
144 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.03.0024

ISBN: 978-85-360-1164-6 
Cod.: 9788536011646

Flávia Côrtes | Ilustrações Amanda Grazini

Senhora das névoas

12+ anos

Coleção Medo
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Faixa indicada

Luiz Vilela | Ilustrações Weberson Santiago

• DICA PARA O PROfESSOR •
Geralmente, uma das características do conto é a oposição 

de forças, que serão responsáveis pela tensão necessária ao 
gênero. Solicite que os alunos identifiquem as forças que se 

opõem em cada um dos contos lidos.

Uma briga de namorados, a redescoberta das brin-
cadeiras da infância e a perplexidade diante da mor-
te são algumas das situações apresentadas por Luiz 
Vilela nestes contos. Ao lê-los, é possível que você se 
identifique com alguns dos personagens, com o que 
eles dizem e com o que eles fazem. Mesmo que isso 
não aconteça, suas histórias o deixarão, com certeza, 
profundamente emocionado.

gênero: Contos
temas transversais: Ética - ética 
e moral, convivência, respeito 
mútuo, justiça, solidariedade; 
Pluralidade cultural - relações sociais, 
convivência com as diferenças; Meio 
ambiente
abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Sociologia, 
Filosofia
Palavras-chave: relacionamento, 
amor, morte

16 x 23 cm
96 páginas
Capa Brochura
Ref.: 25.03.0012
ISBN: 978-85-360-0913-1
Cod.: 9788536009131

Amor e outros contos

12+ anos

» Selecionado «
- Progama Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2010
- Programa Sala de Leitura 2013 – FDE, Governo do 
Estado de São Paulo

• DICA PARA O PROfESSOR •

Explorando a leitura, realize um minissarau em sala de aula, 
no qual cada aluno deverá apresentar o poema que mais lhe 
tocou, lendo-o ou declamando-o, e expor suas impressões 
sobre o mesmo.

» Selecionado «
- Programa Sala de Leitura 2013 – FDE, Governo do 
Estado de São Paulo

Alugo Palavras é história, é poesia e é pessoal. Ao 
contar essa história, Miguel Sanches Neto usa a po-
esia e não larga o fio condutor – a memória que re-
lembra a sua trajetória. Trajetória que faz deste um 
livro magnífico sobre a criação e sobre o modo como 
as palavras se oferecem ao ser humano, povoam seu 
imaginário e fazem dele um artista. Alugo Palavras é 
a história de uma vida. A vida por trás destes poemas 
é a de um jovem que frequentou as palavras e mudou 
o seu destino.

gênero: Poesia
temas transversais: Ética - ética 
e moral, convivência; Pluralidade 

cultural - relações sociais, culturas 
de origem

abordagem interdisciplinar: Língua 
Portuguesa e Literatura, Ciências, 

História, Geografia
Palavra-chave: Superação

14 x 21 cm
109 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.01.0001

ISBN: 978-85-360-1085-4
Cod.: 9788536010854

12+ anos

Miguel Sanches Neto | Ilustrações Carlos Dala Stella

Alugo palavras
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gênero: texto em prosa: pequena 
história

temas transversais: Saúde; 
Orientação Sexual - corpo humano, 

relações de gênero
abordagem interdisciplinar:  Língua 

Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavra-chave: corpo humano

4/8 anos

Elle e Lui são crianças saudáveis com dúvidas perti-
nentes sobre a sistemática das coisas. Que coisas são 
essas? Como o ser humano se mantém, cresce, se de-
senvolve, se reproduz... Elle e Lui só querem saber o 
que todo mundo sabe e por isso, buscam na estante 
de livros as respostas para as questões que os inquie-
tam. É assim que as coisas são? é uma obra que bus-
ca dar voz à singela e delicada inquietação existencial 
infantil num texto que busca ser objetivo, simples e 
verdadeiro.

17,2 X 25 cm
48 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.05.0001 

ISBN 978-85-66470-01-7
Cod.: 9788566470017

Pati Pitta | Ilustrações Claúdio Martins

É assim que as coisas são?
Faixa indicada

Coleção Vida
6/9 anos

As dúvidas das crianças são muitas, e quando elas iniciam a jornada no universo 
da leitura, descobrem que o conhecimento está mais perto do que imaginavam. 
Com texto objetivo e de fácil compreensão, esta coleção responde muito do que 
as crianças querem saber.

21 x 28 | 16 páginas | grampeado | gênero: Textos em prosa: pequenas histórias; Palavras-chave: conceitos iniciais

ISBN: 978-85-360-0960-5
Cod.: 9788536009605

ISBN: 978-85-360-0959-9
Cod.: 9788536009599

O livro dos astros O livro da flora e da fauna

ISBN: 978-85-360-0962-9
Cod.: 9788536009629

O livro das letras

ISBN: 978-85-360-0963-6
Cod.: 9788536009636

O livro da saúde O livro dos sexos

ISBN: 978-85-360-0965-0
Cod.: 9788536009650

ISBN: 978-85-360-0958-2
Cod.: 9788536009852

O livro dos alimentos
abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
temas transversais: 
Saúde - autocuidado

O livro dos números

ISBN: 978-85-360-0961-2
Cod.: 9788536009612

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa
e Literatura

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
temas transversais: 
Meio ambiente - 
ecologia

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa 
e Literatura, 
Matemática

abordagem 
interdisciplinar:
Língua Portuguesa 
e Literatura, 
Ciências

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
temas transversais: 
Meio ambiente - 
ecologia

O livro dos ventos

ISBN: 978-85-360-0967-4
Cod.: 9788536009674

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e 
Literatura, Geografia
temas transversais: 
Meio ambiente - 
ecologia

abordagem 
interdisciplinar: 
Língua Portuguesa e 
Literatura, Ciências
temas transversais: 
Saúde - autocuidado

• DICA PARA O PROfESSOR •

Coloque cartazes de papel pardo no chão e sobre eles 
deitam-se um menino e uma menina. faz-se o contorno 
dos corpos e oriente os alunos, divididos em dois grupos, a 
desenharem os órgãos internos.
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Vivi - a gaivota que 
não podia ver O porquinho Beto

temas transversais: 
Pluralidade cultural - 
convivência com diferenças

temas transversais: 
Pluralidade cultural - trabalho; 
Ética e moral 

temas transversais: Ética - 
convivência

temas transversais: Ética - 
solidariedade

O tesouro enterrado

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

temas transversais: Saúde - 
autocuidado

Esporte é saúde Os briguentos Fazer o bem faz bem A insônia do coelho

As frutas mágicas

temas transversais: Saúde - 
autocuidado

temas transversais: Ética - 
convivência

Um amigo muito 
especialUm raio de solViagem em busca do sol Quem lê, viaja

temas transversais: Ética - 
solidariedade

temas transversais: 
Pluralidade cultural - 
convivência com diferenças

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

temas transversais: Ética - 
convivência

Coleção Histórias que Vovó Contava

Comida de macaco O sapo Cururu O macaco bombeiro

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

temas transversais: Ética - 
ética e moral

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

Jota bebe o que 
não deveRogério salva o rio Tuiuiú faz fumaça

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

temas transversais: Saúde - 
autocuidado; Ética e moral 

temas transversais: Saúde - 
autocuidado

Calica no mundo da lua

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo, 
justiça

Dino contra as drogas

Trabalho em equipeSilva vira ator Um túnel no bosque

temas transversais: Ética - 
ética e moral

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

Preguiça está com 
fome

temas transversais: Ética - 
ética e moral

temas transversais: Saúde - 
autocuidado

Faixa indicada 4/8 anos

24 livros | 17,2 x 21,4 cm | 16 páginas | grampeado | ref.:25.02.0023
gênero: Texto em prosa: pequenas histórias
abordagem interdisciplinar: Língua Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavras-chave: atitudes, normas e valores

ISBN: 978-85-360-0980-3
Cod.: 9788536009803

ISBN: 978-85-360-0984-1
Cod.: 9788536009841

ISBN: 978-85-360-0988-9
Cod.: 9788536009889

ISBN: 978-85-360-0981-0
Cod.: 9788536009810

ISBN: 978-85-360-0985-8
Cod.: 9788536009858

ISBN: 978-85-360-0989-6
Cod.: 9788536009896

ISBN: 978-85-360-0982-7
Cod.: 9788536009827

ISBN: 978-85-360-0986-5
Cod.: 9788536009865

ISBN: 978-85-360-0990-2
Cod.: 9788536009902

ISBN: 978-85-360-0983-4
Cod.: 9788536009834

ISBN: 978-85-360-0987-2
Cod.: 9788536009599

ISBN: 978-85-360-0991-9
Cod.: 9788536009919

ISBN: 978-85-360-0992-6
Cod.: 9788536009926

ISBN: 978-85-360-0996-4
Cod.: 9788536009964

ISBN: 978-85-360-1000-7
Cod.: 9788536010007

ISBN: 978-85-360-0993-3
Cod.: 9788536009933

ISBN: 978-85-360-0997-1
Cod.: 9788536009971

ISBN: 978-85-360-1001-4
Cod.: 9788536010014

ISBN: 978-85-360-0994-0
Cod.: 9788536009940

ISBN: 978-85-360-0998-8
Cod.: 9788536009988

ISBN: 978-85-360-1002-1
Cod.: 9788536010021

ISBN: 978-85-360-0995-7
Cod.: 9788536009957

ISBN: 978-85-360-0999-5
Cod.: 9788536009995

ISBN: 978-85-360-1003-8
Cod.: 9788536010038
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Faixa indicada 4/8 anos

26 livros | 21 x 17 cm | 24 páginas | brochura | ref.:25.02.0025
gênero: Texto em prosa: pequenas histórias
abordagem interdisciplinar: Língua Portuguesa e Literatura, Ciências
Palavras-chave: conceitos iniciais, valores

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo 

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo, 
solidariedade 

A de Amizade

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

E de Estação

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

I de Inverno

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo, 
solidariedade

B de Brincadeira

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo, 
solidariedade

F de Família

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

J de Jardim

temas transversais: 
Saúde - autoconhecimento e 
autocuidado

C de Corpo Humano

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo 

G de Gratidão

K de Kiwi e a aventura 
das frutas

temas transversais: Ética - 
convivência, solidariedade 

L de Letra

D de Diversão

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo, 
solidariedade 

H de Herói

temas transversais: Ética - 
solidariedade, justiça

Temas Transversais: Pluralidade 
cultural - características culturais de 
grupos e regiões

Y de Yanomami e outros 
povos indígenas

Temas Transversais: Meio 
ambiente - ecologia

Z de Zoológico

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

M de Mês

Temas Transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

Q de Quarto

Temas Transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo; 
Pluralidade cultural - relações 
sociais

U de União

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

N de Nascimento

Temas Transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo 

R de Rua

Temas Transversais: Meio 
ambiente - ecologia

V de Verão

temas transversais: Ética - 
convivência, respeito mútuo

O de Ouvir

Temas Transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais

S de Semana

Temas Transversais: 
Pluralidade cultural - relações 
sociais

W de Web

Temas Transversais: 
Pluralidade cultural - consumo

X de Xícara

P de Primavera

temas transversais: Meio 
ambiente - ecologia

T de Tempo

Temas Transversais: Pluralidade 
cultural - relações sociais

ISBN: 978-85-360-1017-5
Cod.: 9788536010175

ISBN: 978-85-360-1019-9
Cod.: 9788536010199

ISBN: 978-85-360-10182
Cod.: 9788536010182

ISBN: 978-85-360-1020-5
Cod.: 9788536010205

ISBN: 978-85-360-1008-3
Cod.: 9788536010083

ISBN: 978-85-360-1012-0
Cod.: 9788536010120

ISBN: 978-85-360-1016-8
Cod.: 9788536010168

ISBN: 978-85-360-1024-3
Cod.: 9788536010243

ISBN: 978-85-360-1027-4
Cod.: 9788536010274

ISBN: 978-85-360-1007-6
Cod.: 9788536010076

ISBN: 978-85-360-1011-3
Cod.: 9788536010113

ISBN: 978-85-360-1015-1
Cod.: 9788536010151

ISBN: 978-85-360-1023-6
Cod.: 9788536010236

ISBN: 978-85-360-1028-1
Cod.: 9788536010281

ISBN: 978-85-360-1006-9
Cod.: 9788536010069

ISBN: 978-85-360-1010-6
Cod.: 9788536010106

ISBN: 978-85-360-1014-4
Cod.: 9788536010144

ISBN: 978-85-360-1022-9
Cod.: 9788536010229

ISBN: 978-85-360-1026-7
Cod.: 9788536010267

ISBN: 978-85-360-1030-4
Cod.: 9788536010304

ISBN: 978-85-360-1005-2
Cod.: 9788536010052

ISBN: 978-85-360-1009-0
Cod.: 9788536010090

ISBN: 978-85-360-1013-7
Cod.: 9788536010137

ISBN: 978-85-360-1021-2
Cod.: 978853601021-2

ISBN: 978-85-360-1025-0
Cod.: 9788536010250

ISBN: 978-85-360-1029-8
Cod.: 9788536010298
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O livro coloca o jovem no centro das transformações 
da sociedade contemporânea. A partir desse ponto de 
vista, trata das trajetórias, dos territórios, das culturas 
e das políticas públicas relacionadas à juventude, ca-
tegoria social que se consolidou durante o século XX 
e que, no século XXI, vem influenciando mudanças 
nas relações em família, na escola, no consumo, na 
cultura, na política. A escola é entendida como lugar 
privilegiado para a construção de aprendizagens sig-
nificativas, e os educadores, como interlocutores in-
dispensáveis para a preparação de jovens para a vida. 
No livro, a teoria está aliada à prática, e ambas são 
enriquecidas com referências diversificadas e atuais, 
incluindo músicas, livros, filmes, sites, vídeos e arte 
urbana.

17 X 21 cm
144 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.06.0001 
ISBN: 978-85-360-1157-8
Cod.: 9788536011578

Ana Mariza Filipouski, Maria Denise Crespo Nunes

Juventudes: diálogos e práticas

Esta obra oferece aos professores alternativas para 
a formação do leitor, sugerindo projetos de trabalho 
para a disciplina de Língua e Literatura Portuguesa 
que tenham o texto literário como foco e ofereçam 
temas e assuntos de interesse dos jovens. A intenção 
é apresentar oportunidades de construção de apren-
dizagens significativas através do desenvolvimento de 
competências e habilidades que deem importância à 
cultura letrada na contemporaneidade, preparando-
os para uma atuação comprometida, responsável e 
criativa frente à vida social.

» Selecionado «
- Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE do 
Professor/2011

21 x 28 cm
144 páginas

Capa Brochura
Ref.: 25.04.0001

ISBN: 978-85-360-1049-6
Cod.: 9788536010496

Ana Mariza Filipouski, Diana Maria Marchi

A formação do leitor jovem: temas e gêneros da literatura

gênero: Teórico-metodológico
Palavras-chave: formação de 
leitores, práticas pedagógicas

gênero: Obra de referência
Palavras-chave: juventude, relações 
sociais
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Coordenação Ana Mariza Filipouski e Diana Maria Marchi

Coleção Entre Nós

O livro discute a alfabetização na escola contemporâ-
nea, considerando as variadas culturas escritas pelas 
quais as crianças transitam. Sugere práticas pedagógi-
cas que possibilitam aliar oralidade, leitura e escrita à 
compreensão das estruturas linguísticas e às funções 
sociais da língua para ensinar a ler e produzir diferen-
tes gêneros textuais.

• Por onde andam as discussões sobre alfabetização?
• Práticas pedagógicas
• Alfabetização e avaliação

21 X 28 cm
160 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0010 
ISBN: 978-85-360-1129-5
Cod.: 9788536011295

Luciana Piccoli, Patrícia Camini

Práticas pedagógicas em ALFABETIZAçãO: 
espaço, tempo e corporeidade

» Selecionado «
- Recomendado pelo Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa/2013 – Ministério da 
Educação, na categoria Alfabetização e Letramento

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais

Dados técnicos da coleção Entre Nós
17 livros | 21 x 28 cm | Capa Flexível | Ilustrações Eloar Guazzelli

Entre Nós é uma coleção de livros que propõe aos pro-
fessores fortalecer relações de parceria em torno de 
objetivos comuns, estabelecendo “nós” que os auxi-
liem a enfrentar os desafios da escola contemporânea. 

Atenta ao seu tempo, a coleção apresenta discussões 
teóricas e práticas pedagógicas que qualificam o dia 
a dia da sala de aula, possibilitando ressignificar a es-
cola e estreitar relações entre o conhecimento siste-
matizado, a vida de cada um, a cultura e a sociedade.

EDUCAÇÃO PARA A VIDA:
o que a escola tem a ver com isso?
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21 X 28 cm
152 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0024

ISBN: 978-85-360-1130-1
Cod.: 9788536011301

Este livro tem como objetivo subsidiar professores, de 
modo a contribuir para o desenvolvimento do pen-
samento lógico-matemático dos alunos e favorecer a 
compreensão de conhecimentos sistematizados em 
diferentes componentes curriculares. Inclui sugestões 
de atividades, jogos e fichas didáticas, bem como for-
mas de registro promotoras do desenvolvimento de 
habilidades relacionadas a ler, a escrever e a resolver 
problemas – competências desenvolvidas na educa-
ção básica.

• As primeiras aprendizagens matemáticas
• Práticas pedagógicas
• Avaliação do ensino e das aprendizagens

Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos

Práticas pedagógicas em ALFABETIZAçãO 
MATEMÁTICA: espaço, tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais

A obra privilegia diferentes linguagens (Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro) e o componente curricular é 
valorizado como campo de conhecimento, de cons-
trução social e cultural. São apresentadas sugestões 
de trabalho que envolvem o desenho, o movimento 
do corpo, a sonoridade e a representação de cenas 
dramáticas, favorecendo o exercício de uma metodo-
logia que abrange aspectos relativos a produzir, apre-
ciar, contextualizar e compreender arte como constru-
ção social e cultural.

• Artes, criança e a escola
• Práticas pedagógicas
• Como avaliar em Artes?

21 X 28 cm
144 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0012
ISBN: 978-85-360-1124-0
Cod.: 9788536011240

Carlos Roberto Mödinger, Cristina Bertoni dos Santos, Flavia Pilla do Valle, 
Luciana Gruppelli Loponte

Práticas pedagógicas em ARTES: espaço, tempo e 
corporeidade

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais
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Neste livro, o estudo das metamorfoses biológicas e 
culturais pelas quais o corpo passa auxilia a constru-
ção da autoestima da criança. São também apresen-
tadas questões relativas à Natureza, que apostam na 
capacidade de o educador valorizar o que as crianças 
já sabem e as encanta no mundo natural e, a partir 
disso, propor diferentes formas de aprendizagem fun-
damentadas na ludicidade.

• O ensino de Ciências e a criança contemporânea
• Práticas pedagógicas
• Como avaliar Ciências nos anos iniciais?

21 X 28 cm
112 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0011

ISBN: 978-85-360-1123-3
Cod.: 9788536011233

Eunice Aita Isaia Kindel

Práticas pedagógicas em CIêNCIAS: espaço, 
tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais

Neste livro, a Educação Física é definida como disci-
plina que tem especificidade, conhecimentos e sabe-
res indispensáveis no processo de escolarização dos 
anos iniciais. São sugeridos diferentes percursos cur-
riculares (concretizados em mapas de competências 
e de conteúdos) e exemplificadas algumas práticas 
pedagógicas em torno dos temas caracterizadores da 
coleção.

• Escola e Educação Física nos anos iniciais: especifici-
dade e conhecimentos
• Práticas pedagógicas
• Avaliar em Educação Física

21 X 28 cm
144 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0015
ISBN: 978-85-360-1131-8
Cod.: 9788536011318

Fernando Jaime González, Maria Simone Vione Schwengber

Práticas pedagógicas em EDUCAçãO FíSICA: 
espaço, tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais
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21 X 28 cm
112 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0023

ISBN 978-85-360-1128-8
Cod.: 9788536011288

Práticas pedagógicas em GEOGRAFIA: espaço, 
tempo e corporeidade
Dakir Larara Machado Da Silva, Ligia Beatriz Goulart, Maíra Suertegaray 
Rossato, Nelson Rego

Este livro apresenta propostas de práticas pedagógicas 
e reflexões metodológicas para o ensino e a aprendi-
zagem de temas e conceitos relacionados ao espaço, 
ao tempo e à corporeidade. As propostas  apresenta-
das, focadas no conhecimento geográfico, incluem, de 
maneira fundamental, o lúdico e a  curiosidade, mos-
trando que a formação da cidadania e o prazer de en-
sinar e de aprender podem, e devem, caminhar juntos.

• Tornando a Geografia atrativa
• Práticas pedagógicas
• Avaliar com significado em Geografia

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais

Práticas pedagógicas em HISTóRIA: espaço, 
tempo e corporeidade

Carmem Zeli de Vargas Gil, Dóris Bittencourt Almeida

Este livro procura instigar o leitor a refletir acerca dos 
significados das aulas de História nos anos iniciais e 
apresenta  práticas centradas na cultura, valorizando  
saberes, lugares e  celebrações. Ao sugerir percursos 
que buscam desenvolver as competências do pen-
sar historicamente, destaca a relevância de ensinar 
História para as crianças.

• A professora dos anos iniciais e a História
• Práticas pedagógicas
• Avaliação em História

21 X 28 cm
128 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0014
ISBN: 978-85-360-1127-1
Cod.: 9788536011271

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais
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Este livro discute o ensino de Matemática e propõe 
soluções que ampliam a eficácia das aprendizagens 
nessa etapa da vida dos alunos em que se constroem, 
ampliam e consolidam conceitos de base da compe-
tência matemática. Sugere práticas que, partindo de 
conhecimentos já construídos, indicam um fazer ma-
temático fundamentado na leitura, na escrita, na ludi-
cidade e na construção coletiva.

• Ensino e aprendizagem de Matemática
• Práticas pedagógicas
• Ensino, aprendizagem e avaliação em Matemática

21 X 28 cm
120 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0013

ISBN: 978-85-360-1125-7
Cod.: 9788536011257

Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos

Práticas pedagógicas em MATEMÁTICA: espaço, 
tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós – Anos Iniciais

Neste livro você encontrará subsídios para o planeja-
mento didático em Arte, com exemplos práticos que 
abrangem quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro. Sem desconhecer especifici-
dades de cada linguagem, as diferentes atividades en-
volvem a produção artística, a apreciação, a contextu-
alização e a compreensão das artes como construção 
cultural e social.

• O que significa ensinar artes na escola hoje?
• Práticas pedagógicas: Identidades (Riso é coisa sé-
ria!) e Ambiente (A arte do lixo!)
• Desafios da avaliação em artes

21 X 28 cm
168 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0006
ISBN: 978-85-360-1116-5
Cod.: 9788536011165

Carlos Roberto Mödinger, Flavia Pilla do Valle, Júlia Maria Hummes, Luciana 
Gruppelli Loponte, Maria Isabel Petry Kehrwald, Sandra Rhoden

ARTES visuais, dança, música e teatro: práticas 
pedagógicas e colaborações docentes

Coleção Entre Nós – Anos Finais
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As discussões deste livro procuram responder a uma 
questão central: que conhecimentos em Ciências são 
importantes para nossos alunos hoje? Através de pro-
postas pedagógicas que dão destaque a questões da 
atualidade, aliadas ao desejo de construir um ensino 
de Ciências significativo, são apresentadas sugestões 
que problematizam o fazer pedagógico e investem no 
protagonismo dos alunos contemporâneos.

• O ensino de Ciências na escola contemporânea
• Práticas em Ciências: realizando o currículo para a vida
• Tipos, instrumentos e critérios de avaliação

21 X 28 cm
128 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0003

ISBN: 978-85-360-1112-7
Cod.: 9788536011127

Eunice Aita Isaia Kindel

A docência em CIêNCIAS NATURAIS: construindo 
um currículo para o aluno e para a vida

Coleção Entre Nós – Anos Finais

21 X 28 cm
208 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0002
ISBN: 978-85-360-1111-0
Cod.: 9788536011110

A partir do entendimento de que Educação Física é 
um componente curricular da educação básica, a pro-
posta do livro é demarcar a finalidade desta disciplina 
na escola, explicitar as competências e conteúdos a 
serem ensinados e exemplificar como é possível arti-
cular conhecimentos específicos com eixos temáticos 
interdisciplinares. Busca oferecer ferramentas para de 
algum modo lidar com os afazeres da Educação Física 
na escola: planejar, ensinar, partilhar.

• Qual a função deste componente curricular na esco-
la brasileira hoje?
• Identidades e Ambiente nas aulas de Educação 
Física: possibilidade didáticas
• Avaliar para ensinar e aprender

Fernando Jaime González, Alex Branco Fraga

Afazeres da EDUCAçãO FíSICA na escola: 
planejar, ensinar, partilhar

Coleção Entre Nós – Anos Finais
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Propõe reflexões metodológicas sobre o ensino de 
Geografia e encaminha possibilidades de comunica-
ção entre o professor, o aluno, os diferentes campos 
do conhecimento e o lugar de aprendizagem. Valoriza 
a leitura do espaço geográfico em diferentes escalas, 
construindo, assim, os conceitos que estruturam seu 
campo de conhecimento. O engajamento nesta pro-
posta responde aos desafios que os alunos enfrentam 
na sociedade atual, explorando atividades reflexivas e 
de construção de ideias.

• A Geografia no currículo escolar: desafios da 
contemporaneidade
• Projetos para ler e compreender o mundo
• Avaliação da aprendizagem em projetos de ensino

21 X 28 cm
28 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0004

ISBN: 978-85-360-1113-4
Cod.: 9788536011134

Roselane Zordan Costella, Neiva Otero Schäffer

A GEOGRAFIA em projetos curriculares: ler o lugar 
e compreender o mundo

Coleção Entre Nós – Anos Finais

O que significa ensinar História na escola hoje? Que 
atividades contribuem para o desenvolvimento de 
competências e habilidades em História? Essas ques-
tões são discutidas e exemplificadas com práticas 
pedagógicas que, transversalizadas pelos temas da 
coleção, dão destaque à memória, às ancestralidades 
africanas e indígenas e ao patrimônio cultural. As au-
toras procuram instigar outros olhares, desnaturalizar 
estereótipos e provocar questionamentos acerca de 
tantas histórias silenciadas.

• Ensinar e aprender História na escola brasileira
• Reflexões e proposições pedagógicas: memória, an-
cestralidade e patrimônio cultural
• Avaliação em História

21 X 28 cm
168 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0005
ISBN: 978-85-360-1114-1
Cod.: 9788536011141

Carmem Zeli de Vargas Gil, Dóris Bittencourt Almeida

A docência em HISTóRIA: reflexões e propostas 
para ações

Coleção Entre Nós – Anos Finais
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21 X 28 cm
216 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0007

ISBN: 978-85-360-1117-2
Cod.: 9788536011172

Por meio da discussão de exemplos concretos, o livro 
oferece subsídios para a reflexão sobre planejamento 
didático em Língua Portuguesa e Literatura. Ao tratar 
de outras prioridades que não a lista de conteúdos e 
outros modos de dar uma direção às aulas, mostra 
que é possível manter a sistematicidade, tão forte-
mente associada ao espaço e aos tempos da escola, 
sem abrir mão da meta principal do ensino da língua: 
o letramento para a maior participação social.

• A função do componente curricular de Língua 
Portuguesa e Literatura na escola brasileira hoje
• Planos de trabalho
• Ensino e avaliação: um exemplo de planejamento 
didático

Luciene Juliano Simões
Ana Mariza Filipouski, Diana Maria Marchi, Joice Welter Ramos

Leitura e autoria: planejamento em LíNGUA 
PORTUGUESA e LITERATURA

Coleção Entre Nós – Anos Finais

Que experiências significativas podem ser vividas na 
aula de Inglês como Língua Adicional na escola regu-
lar? Atentos às diretrizes curriculares e ao vivenciado 
na formação de educadores, os autores sugerem ca-
minhos para inspirar sua discussão com colegas sobre 
como definir objetivos de ensino, planejar projetos 
colaborativos e avaliar de modo a promover a apren-
dizagem, o protagonismo e a participação crítica, cria-
tiva e atuante dos alunos na vida contemporânea.

• As Línguas Adicionais na formação do cidadão
• A construção de boas práticas: O projeto Bem na foto
• A avaliação como aliada da aprendizagem

21 X 28 cm
176 páginas
Capa Flexível
Ref.: 25.04.0008
ISBN: 978-85-360-1118-9
Cod.: 9788536011189

Margarete Schlatter, Pedro de Moraes Garcez

LíNGUAS ADICIONAIS na escola: aprendizagens 
colaborativas em INGLêS

Coleção Entre Nós – Anos Finais
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MATEMÁTICA: reflexões no ensino, reflexos na 
aprendizagem
Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos

21 X 28 cm
172 páginas

Capa Flexível
Ref.: 25.04.0009

ISBN: 978-85-360-1119-6
Cod.: 9788536011196

O que significa ensinar Matemática na escola hoje? 
Este livro se propõe a refletir sobre uma forma de 
aprender matemática que possibilite compreender o 
mundo, contribuindo para a formação individual pelo 
desenvolvimento da competência de resolução de 
problemas. Apresenta práticas que podem ser tam-
bém exploradas em parceria com outras disciplinas, 
amplia a significação dos conteúdos abordados e, ao 
mesmo tempo, dá sentido ao estudo da matemática 
para a vida.

• Aprender Matemática, compreender o mundo e 
construir-se como cidadão
• Práticas interdisciplinares e a competência Matemática
• O ensino de Matemática e a avaliação

Coleção Entre Nós – Anos Finais

alcione araújo (Januária/MG, 1945 - Belo 
Horizonte, MG, 2012). Autor, diretor, roteirista de ci-
nema e de teatro, romancista, dramaturgo, ensaísta 
e cronista. Escreveu também seriados e minisséries 
para emissoras de televisão do Brasil e do exte-
rior. Ganhou diversos prêmios, entre eles o Jabuti. 
Quando Papai Noel Chorou é seu primeiro livro 
infantojuvenil.

alex Branco Fraga é professor de Educação 
física pelo IPA, mestre e doutor em Educação 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UfRGS. É professor da Escola de Educação física 
e do Programa de Pós-Gradu ação em Ciências do 
Movimento Humano da UfRGS. Entre outras produ-
ções, é autor do Referencial Curricular de Educação 
Física do Estado do Rio Grande do Sul (2009).

ana Maria Beltrão Gigante é licenciada em 
Ciências pela PUCRS e em Matemática pela 
faculdade de Educação, Ciências e Letras (fAPA/
RS). Mestre em Educação pela PUCRS. Atuou, des-
de 1969, como professora da educação infantil e 
anos iniciais, professora de Matemática nos anos 
finais do ensino fundamental e no ensino médio 
em escolas das redes pública e privada. É coautora 
do Referencial Curricular de Matemática do Estado 
do Rio Grande do Sul (2009).

ana Mariza Filipouski é professora, doutora em 
Teoria Literária pela PUCRS. Atuou na profissão 
desde a educação básica até a universidade. Na 
UfRGS, entre outras atividades, dedicou-se à pes-
quisa e à formação de professores. Atualmente, é 
uma das diretoras da GIPE – Gestão e Inovação em 
Projetos Educativos. Participou da coordenação dos 
Referenciais Curriculares do Estado do Rio Grande 
do Sul e dos Cadernos de Professor e de Aluno que 
os instrumentalizam.

angela Lago é mineira. Possui diversas obras con-
tendo ilustrações e textos próprios e ilustrou livros 
para outros autores brasileiros e estrangeiros. Seus 
livros já foram traduzidos e publicados em diver-
sos países. Com suas belas imagens, já conquis-
tou o Prêmio Jabuti, o Prémio Iberoamericano de 
Ilustración, da Espanha e o Prêmio Octogone de 
Ardoise, de Paris, entre outros.

antonio Carlos viana nasceu em Aracaju, no 
Sergipe. É professor, doutor em Literatura Comparada, 
tradutor e um consagrado contista que estreou na li-
teratura infantil com O Palhaço e a Balarina.

Bartolomeu Campos de Queirós é mineiro, tem 
mais de 40 livros publicados no Brasil e vários de-
les traduzidos. Recebeu importantes prêmios literá-
rios, como o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do 
Livro; o Diploma de Honra da IBBY – International 
Board on Books for Young People; o Prêmio Ibero-
americano SM de Literatura Infantil e Juvenil e foi 
finalista do Prêmio Hans Christian Andersen 2010.

Caio Riter é escritor, professor e jornalista nascido 
em Porto Alegre (RS). Mestre e doutor em Literatura 
Brasileira, ministra oficinas de criação literária e pos-
sui mais de 30 obras publicadas, entre livros infan-
tis, juvenis e de contos. Recebeu diversos prêmios 
literários, como o Açorianos de Literatura e AGES.

Carlos Roberto Mödinger é licenciado em 
Educação Artística, com habilitação em Artes 
Cênicas, pela UfRGS. Mestre em Teoria da 
Literatura pela PUCRS. Professor Assistente no cur-
so Graduação em Teatro/Licenciatura da UERGS. 
Professor de teatro da fundação Municipal de Artes 
de Montenegro e ator.

Carlos Urbim é gaúcho e atua como profissional de 
comunicação desde 1968. Em 1984 lançou seu pri-
meiro livro – Um Guri Daltônico – e não parou mais. 
Com quase 25 anos de carreira, publicou livros in-
fantis e sobre a história rio-grandense, entre eles Os 
Farrapos e Rio Grande do Sul – Um Século de História.

Carmem Zeli de vargas Gil é mestre e doutora 
em Educação pela UfRGS. Professora Adjunta da 
faculdade de Educação da UfRGS. Tem experiência 
na área de História, com ênfase no ensino de História. 
Desenvolve pesquisas nos temas: juventudes e edu-
cação, patrimônio cultural e ensino de História.

Christophe Galfard frequentou a École Centrale, 
na frança, e prosseguiu seus estudos em 
Cambridge, na Inglaterra, onde obteve doutora-
do em física teórica sob a orientação de Stephen 
Hawking. Especialista em buracos negros e na 

Catálogo de autores



74 75

origem do Universo, Christophe Galfard escreveu 
com Lucy e Stephen Hawking George e o segredo 
do universo, traduzido para mais de 35 línguas.

Cristina Bertoni dos Santos é doutora em 
Educação Musical pela UfRGS. Professora da 
UERGS e do IPA. Professora de Artes (Música) no 
Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre 
(RS). Professora em cursos de formação continua-
da nas Prefeituras de Estância Velha, São Leopoldo, 
Cachoeira do Sul e Montenegro (RS).

dakir Larara Machado da Silva é professor do 
curso de Geografia da ULBRA. Bacharel em Geografia 
pela UfRGS. Doutor em Geografia pela UfRGS. 
Atuou no ensino fundamental na rede privada e tem 
publicações na área de ensino de Geografia.

daniel Munduruku é natural de Belém (PA). É 
graduado em filosofia, tem licenciatura em História 
e Psicologia e é doutorando em Educação na 
Universidade de São Paulo. É autor indígena conhe-
cido nacional e internacionalmente. Vários de seus 
livros receberam prêmios no Brasil e no exterior. 
foi o primeiro autor brasileiro a ganhar o prêmio 
Unesco de literatura infantojuvenil.

diana Marchi é professora, mestre e doutora 
em Teoria Literária pela PUCRS. Dedicou-se à for-
mação de professores no Núcleo de Integração 
Universidade e Escola da UfRGS. Em 2001, rece-
beu o Prêmio Açorianos de Ensaio Literário pelo 
livro Literatura infantil gaúcha: uma história pos-
sível. Atualmente, é uma das diretoras da GIPE. 
Participou da coordenação dos Referenciais curricu-
lares do Estado Rio Grande do Sul e dos Cadernos 
de Professor e de Aluno que os instrumentalizam.

dilan Camargo nasceu em Ijuí (RS), mas viveu a 
infância e juventude em Uruguaiana, no extremo 
sul do Brasil. Já publicou vários livros de poesia para 
crianças, jovens e adultos. Escreve também letras 
de música, peças de teatro e contos.

dóris Bittencourt almeida é doutora em 
Educação pela UfRGS (2007). Professora Adjunta 
da faculdade de Educação da UfRGS. Tem expe-
riência na área de Educação, com ênfase no en-
sino da História e em fundamentos da Educação. 
Desenvolve pesquisas nos temas: memórias do-
centes/discentes, história de vida, educação rural 
e culturas escritas.

elias José (Santa Cruz da Prata/MG, 1936 - 
Santos/SP, 2008). Além de escritor, foi professor 
de Literatura Brasileira e de Teoria da Literatura na 
faculdade de filosofia de Guaxupé (fAfIG). Com 
a obra Inquieta Viagem ao Fundo Poço, ganhou o 
Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Tem 
contos e poemas traduzidos e publicados em várias 
línguas e representou inúmeras vezes o Brasil em 
feiras de livros internacionais.

ernani Ssó nasceu em Bom Jesus (RS). Escritor e 
tradutor, sempre gostou de boas histórias, mas só 
teve acesso aos livros na escola primária. Tentou ser 
jornalista, mas o que quis mesmo foi ser escritor, 
então abandonou a faculdade. Escreve para crian-
ças e adultos e tem mais de vinte livros publicados.

eunice aita isaia Kindel é professora adjunta do 
Departamento de Ensino  e Currículo da faculdade 
de Educação da UfRGS, Área Ensino de Ciências. 
Licenciada e bacharel em Ciências Biológicas e 
doutora em Educação pela UfRGS.

Fernando Jaime González é professor de Educação 
física pelo Instituto del Profesorado en Educación 
física (1990) Córdoba, Argentina, mestre em Ciência 
do Movimento Humano pela UfSM (1996), doutor 
em Ciência do Movimento Humano pela UfRGS 
(2010). É professor da UNIJUÍ. Entre outras produ-
ções, é autor do Referencial Curricular de Educação 
Física do Estado do Rio Grande do Sul (2009).

Flávia Côrtes é escritora e especialista em 
Literatura infantil e juvenil. Tem diversos livros 
publicados e ministra oficinas para professores 
e também para crianças. Representou o Brasil na 
Espanha na exposição “A imagem do medo”.

Flavia Pilla do valle é Especialista em Análise 
do Movimento Corporal pelo Laban/Bartenieff 
Institute of Movement Studies (LIMS/NY); mestre 
em Dança pela New York University e doutoranda 
em Educação pela UfRGS. Professora do curso 
de graduação em Dança, na Escola Superior de 
Educação física da UfRGS.

Georgina Martins nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro. É Especialista em Teoria e Crítica da Literatura 
Infantil e Juvenil, professora da faculdade de Letras 
da Universidade federal do Rio de Janeiro e diretora 
de Produção Cultural da mesma universidade.

Gianni Rodari (1920-1980), escritor e jornalista 
italiano, é considerado um dos mais importantes 
autores de livros infantis do século XX. foi vence-
dor do Prêmio Hans Christian Andersen em 1970 
e suas obras já foram traduzidas para diversas lín-
guas. foi editor da revista semanal para crianças Il 
Pioniere, em Roma, nos anos 1950, quando publi-
cou seus primeiros livros, Il libro delle filastrocche e 
Il romanzo di Cipollino.

Giovanna Zoboli nasceu em 1962 em Milão,  
Itália. Já trabalhou como redatora, curadora e edito-
ra e já escreveu poesia, contos, histórias e novelas 
para crianças e adultos. Seus livros foram reconhe-
cidos com diversos prêmios, entre eles um dos 
mais importantes do mundo – o Prêmio Andersen, 
que recebeu em 2007 e em 2008.

Gláucia de Souza nasceu no Rio de Janeiro, onde 
passou sua infância e adolescência. Atualmente, 
mora em Porto Alegre, onde é professora de Língua 
Portuguesa e Literatura. É formada em Letras e pos-
sui mestrado em Educação. Gosta muito de poesia 
e é autora de mais de 15 livros infantis.

Gwénola Carrère nasceu em Genebra em 1977 
e cresceu entre Viena e Bruxelas, onde estudou 
ilustração e vive até hoje. Trabalha como professo-
ra, designer e ilustradora de livros para crianças e 
adultos. Suas ilustrações foram apresentadas em 
exposições na Europa, na China e no Japão e ela 
ganhou o prêmio CJ Picture Book 2009 com a obra 
ABC Procura-se.

Hermes Bernardi Jr. é natural de Santiago (RS). 
Iniciou a carreira literária em 1998, quando lançou 
Abecedário Alegre do Porto, edição financiada pelo 
fumproarte/SMC. Tem vários títulos infantis e ju-
venis publicados. Estudou desenho e pintura no 
Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Ministra 
oficinas sobre a palavra e a imagem no livro infantil.

ilan Brenman nasceu em Israel. É graduado em 
Psicologia, mestre e doutor em Educação pela 
Universidade de São Paulo (USP). Escritor, pales-
trante, consultor e contador de histórias, tem mais 
de 30 livros publicados.

Jane Tutikian é mestre em Literaturas de Língua 
Portuguesa e doutora em Literatura Comparada pela 
UfRGS. É ganhadora de diversos prêmios literários, 
dentre eles, o Prêmio Jabuti, o Prêmio Erico Verissimo 

e o Prêmio Alejandro Jose Cabassa, da União Brasileira 
de Escritores.

Jean-Claude Mourlevat nasceu na frança, em 
1952. Depois lecionar alemão durante alguns anos, 
voltou-se para a sua paixão: o teatro. Trabalhou ini-
cialmente como ator, em seguida como professor 
de teatro, depois como diretor. Passado algum tem-
po, começou a escrever livros para jovens, roman-
ces para adultos, além de dedicar-se à tradução.

Joice Welter Ramos é professora de Língua 
Portuguesa, licenciada em Letras pela UfRGS e 
com pesquisas na área da educação, lecionou em 
escolas públicas de Canoas e em escolas particu-
lares, tanto no ensino fundamental como no en-
sino médio. foi coordenadora da área de Língua 
Portuguesa dos Colégios Leonardo da Vinci e 
farroupilha, ambos em Porto Alegre.

Júlia Maria Hummes é mestre em Educação 
Musical pela UfRGS. Professora adjunta e diretora 
da fundação Municipal de Artes de Montenegro. 
Tem experiência na área de educação musical, 
atuando principalmente nos temas ensino de mú-
sica e produção artística. Membro da comissão 
do fUMPROCULTURA e secretária do Conselho 
Municipal de Cultura de Montenegro/RS.

Leo Cunha nasceu em Bocaiúva (MG). Graduado 
em Jornalismo pela PUC-Minas  e doutor em Artes/
Cinema pela Universidade federal de Minas Gerais. 
Publicou mais de 40 livros infantis e juvenis, além 
de crônicas e traduções. Desde 1997, é professor 
universitário no curso de Jornalismo do Centro 
Universitário de Belo Horizonte.

Ligia Beatriz Goulart é professora dos cursos de 
Geografia e Pedagogia da faculdade Cenecista de 
Osório. Professora aposentada do Colégio Aplicação 
− UfRGS. Licenciada e doutora em Geografia 
(UfRGS) na área de Ensino. Atuou no ensino bási-
co, na rede pública e privada durante 30 anos. Tem 
publicações na área de ensino de Geografia.

Louis Jensen nasceu na Dinamarca, em 1943. 
Arquiteto e urbanista de formação, publica livros 
infantis e juvenis desde os anos 1980. Considerado 
por público e crítica como um contador de histórias 
de estilo inovador, sua obra é marcada pela lingua-
gem direta, em narrativas inteligentes, sensíveis e 
poéticas. foi vencedor do Nordic Children’s Book 
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Prize (1996) e finalista do Prêmio Hans Christian 
Andersen, em 2010.

Luciana Gruppelli Loponte é licenciada em 
Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas, 
pela UfPEL, mestre em Educação pela UNICAMP e 
doutora em Educação pela UfRGS. Professora ad-
junta do Departamento de Ensino e Currículo da 
faculdade de Educação da UfRGS, com pesquisas 
nas áreas de arte e educação, formação docente, for-
mação estética e relações entre gênero e educação.

Luciana Piccoli é licenciada em Pedagogia e 
Doutora em Educação pela UfRGS. Professora 
Adjunta do Departamento de Ensino e Currículo da 
faculdade de Educação desta mesma universidade. 
Tem experiência na área de Linguagem com ênfase 
em Alfabetização. Desenvolve pesquisas sobre al-
fabetização, práticas de leitura e escrita, aquisição 
e ensino da linguagem. Atuou como professora na 
Educação Básica nas redes pública e privada.

Luciene Juliano Simões é professora Associada 
na UfRGS. Licenciada em Letras na UfRGS em 
1988, mestre e doutora pela PUCRS na área de 
Linguística Aplicada. Deu aulas de português e de 
Inglês em escolas públicas e privadas e ingressou 
no ensino superior em 1993. É uma das autoras 
da proposta curricular de Língua Portuguesa e 
Literatura nos Referenciais curriculares do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Luís Camargo nasceu em São Paulo e é um presti-
giado autor e ilustrador de livros infantis. formado em 
Artes Plásticas, já fez cenários, roupas e iluminação para 
o teatro, dirigiu várias peças infantis e trabalhou como 
professor, tanto de crianças como de adultos. Já publi-
cou 17 livros infantis e conquistou um Prêmio Jabuti.

Luiz antonio aguiar é escritor com livros publi-
cados no Brasil e no exterior. Mestre em Literatura 
Brasileira, está envolvido com vários trabalhos liga-
dos à literatura de horror, entre eles a qualificação 
de professores de sala de leitura.

Luiz vilela é um dos mais importantes contistas do 
país. Começou a escrever contos para jornais e revis-
tas aos 13 anos. Aos 24, publicou seu primeiro livro 
– Tremor de Terra – com o qual ganhou o Prêmio 
Nacional de ficção. Já foi ganhador do Prêmio Jabuti 
e teve seus textos adaptados para o teatro, o cinema 
e a televisão e traduzidos para várias línguas.

Márcia Leite nasceu em São Paulo. É escritora, 
educadora e editora. Publicou diversos títulos para 
crianças e jovens, além de escrever contos e ro-
teiros para televisão e livros didáticos na área de 
Língua Portuguesa. foi vencedora do Prêmio Nestlé 
de Literatura Brasileira na categoria Juvenil.

Margarete Schlatter é professora de estágio de 
docência em inglês como língua adicional e coorde-
nadora do Programa de Português para Estrangeiros 
na UfRGS. Coordenou a Comissão Técnica do 
Exame de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros Celpe-Bras e é uma das autoras da 
proposta curricular de Língua Estrangeira Moderna/
Espanhol e Inglês dos Referenciais Curriculares do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Maria denise Crespo Nunes é professora, espe-
cialista em Educação Sexual (UDESC) e mestre em 
Ensino a Distância/Mídia e Conhecimento (UfSC). 
Atua na área de formação de professores, educado-
res sociais e jovens, onde desenvolve metodologias 
e elabora materiais didáticos.

Maria isabel Petry Kehrwald é licenciada em 
Artes Plásticas pela feevale, especialista em Artes 
Plásticas: suportes científicos e práxis pela PUCRS, 
mestre e doutora em Educação pela UfRGS. 
Professora na fundação Municipal de Artes de 
Montenegro. Atua nas áreas de artes visuais e edu-
cação, com ênfase nos temas: processo criativo, 
leitura de imagem, projetos integrados, cultura, prá-
ticas de ensino e formação docente.

Maria Simone vione Schwengber é doutora em 
Educação pela UfRGS. Professora do Programa do 
Mestrado em Educação nas Ciências e Professora do 
curso de Educação física da UNIJUÍ. Seus interesses 
e temas de pesquisa estão voltados para a discus-
são no campo da Educação física, infância/corpos e 
estudos de gênero.

Maira Suertegaray Rossato é professora de 
Geografia do Departamento de Humanidades no 
Colégio Aplicação da UfRGS, onde atua nos anos 
iniciais do ensino fundamental e no 6o e 7o anos. 
Doutora em Geografia pela UfRGS na área de 
Climatologia e tem publicações direcionadas ao 
ensino de Geografia e na área de literatura infantil.

Massimo Scotti nasceu em Milão em 1961. É dou-
tor em Literatura Comparada pela Universidade de 

Nápoles. Publicou seu primeiro livro para crianças, Alla 
conquista del passato, em 1994, em parceria com 
Giovanna Zoboli. Seus textos e pesquisas dedicam-se 
principalmente aos mitos e à literatura de viagem.

Miguel Sanches Neto é natural de Bela Vista do 
Paraíso (PR). Estreou com Inscrições a Giz (1991), 
vencedor do Prêmio Nacional Luís Delfino de 
Poesia. É também autor de romances e de obras 
infantojuvenis. Cronista da Gazeta do Povo, rece-
beu os prêmios Cruz e Souza (2002) e Binacional 
das Artes e da Cultura Brasil-Argentina (2005).

Mirna Pinsky é paulista, mestre em Teoria Literária 
pela Universidade de São Paulo e já lançou mais de 
40 livros para o público infantojuvenil no Brasil e no 
exterior. Ganhadora duas vezes do Prêmio Jabuti, 
Mirna é uma das principais escritoras do país.

Moacyr Scliar (Porto Alegre/RS, 1937-2011). Tem 
mais de 74 livros publicados em diversos gêneros. 
Suas obras fazem sucesso no Brasil e no exterior e já 
foram adaptadas para cinema, teatro e televisão. foi 
ganhador do Prêmio Jabuti e do Prêmio José Lins do 
Rego, da Academia Brasileira de Letras, entre outros. 

Monica Bertoni dos Santos é licenciada 
em Matemática pela fAPA/RS, especialista em 
Educação Matemática e mestre em Educação em 
Ciências e Matemática pela PUCRS, onde atua 
como professora da faculdade de Matemática. Até 
2001, atuou como professora na educação básica. 
É coautora do Referencial Curricular de Matemática 
do Estado do Rio Grande do Sul (2009). 

Neiva otero Schäffer é licenciada em Geografia 
e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela 
faculdade de Arquitetura da UfRGS. Professora apo-
sentada do curso de Geografia da UfRGS e do Colégio 
Estadual Júlio de Castilhos. Coautora do livro Ler e 
Escrever: compromisso de todas as áreas, Geografia 
em sala de aula – práticas e reflexões, entre outros.

Nelson Rego é professor no Departamento e 
no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UfRGS. Atua na formação de professores para o 
ensino de Geografia. Doutor em Educação pela 
UfRGS. Publicou diversos livros e artigos relaciona-
dos à Geografia e à Educacão.

Pati Pitta é natural de Taquara (RS). Possui gradua-
ção em Letras pela UNISINOS e mestrado e doutorado 

em Teoria da Literatura pela PUCRS. Concentra seus 
estudos nas áreas de Literatura Infantil, História da 
Literatura, Artes e Estudos de Gênero.

Patrícia Camini é mestre e doutoranda em 
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