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Esta apostila é de propriedade do Instituto Brasil Solidário - IBS e encontra-se protegida por 
direitos autorais.

Sua reprodução com objetivo de multiplicação das ações do Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE - é permitida, porém sempre preservando os direitos autorais e nunca 
para fins comerciais.

Nenhuma parte desta apostila pode ser reproduzida para venda ou distribuída comercial-
mente, nem poderá ser modificada ou incorporada em qualquer outro trabalho, publicação 
ou meio eletrônico.

Só é permitido o uso do conteúdo do material para fins educacionais. Sempre que houver 
citação ou reprodução de parte ou totalidade do conteúdo, deverá ser citada a fonte. 

Nenhuma outra licença ou direitos relacionados com esta apostila são concedidos sem a au-
torização expressa do Instituto Brasil Solidário.

Um dos primeiros passos para transformar 

a escola em uma verdadeira comunidade de 

leitores é contar com um bom acervo.
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O Instituto Brasil Solidário - IBS dispõe de um acervo literário diversificado mínimo, com cerca de 
200 títulos destinados à Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, que contemplem 
as práticas literárias de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o interesse dos 
alunos, com o objetivo de garantir frequência à biblioteca escolar e formação do leitor literário. 

Além de constituir cada acervo de diferentes categorias de livro e diferentes gêneros, procu-
ramos ainda selecionar os livros pelo critério de sua qualidade:
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• Qualidade textual, que 
se revela nos aspectos éti-
cos, estéticos e literários, 
na estruturação narrati-
va, poética ou imagética, 
numa escolha vocabular 
que não só respeite, mas 
também amplie o repertó-
rio linguístico de crianças 
na faixa etária correspon-
dente à Educação Infantil; 

• Qualidade temática, 
que se manifesta na di-
versidade e adequação 
dos temas, e no aten-
dimento aos interesses 
das crianças, aos dife-
rentes contextos so-
ciais e culturais em que 
vivem e ao nível dos 
conhecimentos prévios 
que possuem;

• Qualidade gráfica, que 
se traduz em um projeto 
gráfico capaz de motivar e 
enriquecer a interação do 
leitor com o livro: qualidade 
estética das ilustrações, ar-
ticulação entre texto e ilus-
trações, e uso de recursos 
gráficos adequados à crian-
ça na etapa inicial de inser-
ção no mundo da escrita. 

Foi ainda critério para constituição dos acervos a seleção, entre as obras consideradas de qua-
lidade, as obras literárias, compostas por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, 
biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de álbum ficcional 
e não ficcional e livros de história em quadrinhos, de modo a atender a crianças e adolescentes 
em variados níveis tanto de compreensão dos usos e funções da escrita quanto de aprendizagem 
da língua escrita, possibilitando assim formas diferentes de interação com o livro, seja pela via da 
leitura autônoma pela criança (de livros só de imagens ou de livros em que a imagem predomina 
sobre o texto, estando este reduzido a poucas palavras), seja pela leitura mediada pelo professor.

Com a correta utilização das obras, é possível expandir o conhecimento dos estudantes, ampliar 
seus horizontes e fazê-los sentir a necessidade de acessar outras estações, como bibliotecas públi-
cas. “Também é possível valorizar a produção própria dos alunos, que vão ser representados entre 
os autores tradicionais, e estimular a leitura pelo prazer, nas atividades em rodas de leitura”.
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Para o Instituto Brasil Solidário é importante a qualidade dos livros que formam este acervo, que 
informações vão estar à disposição para pesquisa e leitura dos usuários, e como esses títulos se 
relacionam ao projeto pedagógico da escola, assim o IBS pensa ainda no equilíbrio destas ações.

“Principalmente em escolas públicas de regiões mais carentes, é interessante saber o que 
o aluno quer ler, mesmo que a obra faça parte da chamada literatura de massa. Em muitos 
casos, a família não tem dinheiro para comprar um livro novo e essa será a única chance 
de ele ter acesso ao livro. É claro que, na estante da biblioteca ou sala de leitura, ao lado de 
títulos como o Harry Potter ou Crepúsculo, precisam estar obras expressivas da literatura 
brasileira e internacional. Ouvir os professores ajuda também a escolher os títulos mais 
adequados à etapa de aprendizado das crianças e jovens”.

(Maria José Nóbrega doutora em letras pela Universidade de São Paulo)

Para apoiar e orientar o trabalho de escolha de educadores de todo o país, a equipe do IBS 
organizou este “Caderno” com indicações de um conjunto de títulos selecionados para cada 
tipo de leitor (pré leitor, iniciantes, autônomos, experientes e jovens leitores). São 200 obras 
de alta qualidade estética e literária selecionados pelo IBS. 

Neste “Caderno”, você vai encontrar livros de diferentes editoras, autores, ilustradores, proje-
tos gráficos, gêneros e temáticas, que certamente irão contribuir para a ampliação de repertó-
rio e formação de leitores de qualidade. Todos os títulos do “Caderno” estão indicados confor-
me o tipo de leitor (pré leitor, iniciante, autônomo, experiente e jovens leitores) e ano escolar. 

Além disso, todas as obras vêm acompanhadas de resenhas. Tudo feito para orientar e faci-
litar a escolha dos mesmos pelos educadores e pelos alunos. Esperamos que você aproveite 
nossa seleção e que conte sempre com a nossa ajuda para levar as melhores experiências de 
leitura para seus alunos em 2020!
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1. LIVROS PARA PRÉ - LEITOR

 Seleção de livros para crianças que estão na Creche e na Pré - Escola.

2. LIVROS PARA LEITORES INICIANTES 

 Seleção de livros para crianças que estão nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

3. LIVROS PARA LEITORES AUTÔNOMOS 

 Seleção de livros para crianças que estão nos 3º e 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

4. LIVROS PARA LEITORES EXPERIENTES 

 Seleção de livros para crianças nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

5.  LIVROS PARA LEITORES JOVENS

 Seleção de livros para os anos de maturidade ou “desenvolvimento da esfera estético-
-literária da leitura” (de 14 a 17 anos). Desenvolvimento dos valores e projeto de vida.

O que você vai encontrar neste caderno?

Dos 2 aos 6 anos

Nessa idade as crianças devem ter a leitura infantil como grande aliada para diferenciar o 
mundo externo do interno. Nesse período eles devem ajudá-las a entender a diferença entre 
o seu “mundinho mágico” e a realidade, por meio de gravuras de objetos comuns no seu dia 
a dia.

Ainda não é a hora certa de contar uma história muito longa, já que nem sempre elas conse-
guem acompanhar o princípio-meio-fim. É, sim, o momento de apostar em cenas individuais 
que chamem a atenção dos pequenos por meio de jogos de ritmos e dos sons dos versos, 
sempre com muitas texturas e cores.

Tipos de leitura para cada idade
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Dos 6 aos 9 anos

Agora, a criança está extremamente susce-
tível à fantasia. Por isso, deve-se investir 
em leituras mágicas, que a deixe maravilha-
da e aguce ainda mais a sua imaginação. É 
o momento certo para ler fábulas, lendas e 
contos e começar a estimulá-la por meio de 
poesias, cantigas e até mesmo de trava-lín-
guas. A dica é fazer um cantinho da leitura 
na sala de aula e/ou em casa para que ela se 
acostume com a atividade.

Dos 9 aos 12 anos

Aqui, a criança começa finalmente a se 
orientar no mundo concreto. Nessa fase, não 
se deve deixar totalmente de lado a leitura 
fantasiosa, mas sim ligá-la intimamente ao 
ambiente em que o pequeno vive, aproxi-
mando-a do seu cotidiano. Para isso, aposte 
em aventuras, ficções científicas, enigmas e 
narrativas ligadas à exploração.

Dos 12 aos 14 anos

Agora na pré-adolescência, a criança come-
ça a ter consciência da sua própria persona-
lidade. Nessa etapa, é ainda mais importan-
te atentar-se aos tipos de leitura para cada 
idade. Nessa fase, eles se interessam por 
histórias sensacionalistas, mas também 
estão começando a apreciar enredos senti-
mentais. Aposte ainda em aventuras e jogos 
de RPG.

Dos 14 aos 17 anos

É quando o adolescente descobre seu mundo interior e começa a escolher seus tipos de li-
vros preferidos, conforme molda e percebe as principais características de sua personalida-
de. Justamente por isso é importante que ele ajude a escolher as obras, já que pode preferir 
desde romances até livros de terror, passando pelo RPG, pelos quadrinhos e pelas aventuras.

ATENÇÃO

Essas categorizações por faixa etária não 
significa queaquele livro se restringe àquela 

idade, e sim que pede uma determinada 
fluência leitora (lembrando que essa 
fluência não está necessariamente 

relacionada ao texto escrito).

IMPORTANTE

Estimule atividades de leitura em todas as 
idades. Ler livros é aprender, é conhecer, é 
viajar, é se divertir. A leitura infanto juvenil 
é uma das grandes contribuições que você 
pode dar para a educação de seus alunos, 
filhos e principalmente para você, professor 
“Mediador da Leitura Literária!
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Livro bom é para todas as idades?

E, já que estamos falando sobre o tema 
das faixas etárias, impossível não dis-
correr sobre esta afirmativa genérica: “li-
vro bom é para todas as idades”. De fato, 
alguns livros considerados infantis pos-
suem características que conversam com 
leitores de todas as idades, sejam crianças 
ou adultos. Eles trazem muitas camadas 
de leitura, figuras de linguagem, sensi-
bilizam de diferentes modos leitores de 
diferentes idades e repertórios, sem apre-
sentar barreiras que tornariam a leitura 
obscura a leitores menos experientes.

Acolher em vez de afastar

Nessa busca pela aproximação, o caminho 
no IBS tem sido não apenas dar acesso a 
literatura infantil e juvenil de qualidade, 
mas também oferecer material de apoio 
aos professores, com informações sobre 
a leitura compartilhada, práticas leitoras, 
competência leitora e o universo da leitu-
ra em geral.

Nosso objetivo é auxiliar professores, me-
diadores da leitura e contadores de histó-
rias a ultrapassarem esse obstáculo ini-
cial, oferecendo acesso a livros infantis e 
juvenis com potência para os sensibiliza-
rem, para que esses adultos possam, com 
gosto, aos poucos e conforme suas possibilidades, ler com e para seus alunos , realizar indi-
cações literárias, fazer disso um prazer rotineiro, e então conhecê-los melhor em diversos 
aspectos, como na competência linguística. E só assim entender melhor as obras com maior 
potencial para encantar aquela criança.

Na prática, não importa se você chama de 0 a 2 anos, 0 a 5 ou se chama de pré leitor. Se 
não tiver contato com a criança, se não a conhecer a fundo, nunca será totalmente certeiro 
nas indicações de obras. Por outro lado, quem é totalmente certeiro, se estamos adultos e 
crianças em constante transformação? O que se pode fazer enquanto projeto é oferecer um 
acervo e uma biblioteca diversificada, com temas e gêneros diversos, autores de diferentes 
origens, pensando em diferentes perfis de competência leitora, para que a criança experi-
mente mundos que ultrapassem a barreira do conhecido, do “gosto” e “não gosto”, amplian-
do seu repertório de leitura. Seu repertório de mundo. E, sim, isso já é muito.

Essa é a proposta: acolher e auxiliar nessa experiência, conversar caso a caso. Afinal, cada 
criança é única! Cada professor é único! Mas todos têm Direito à Literatura.

Vamos ler? Desejamos excelentes leituras para todos!

Juntos Construímos!
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2 a 6 anos

Nessa idade as crianças devem ter a leitura como aliada para diferenciar o mundo 
externo do interno, entender a diferença entre o seu “mundinho mágico” e a reali-
dade, por meio de gravuras de objetos comuns no seu dia a dia.

Eu queria ter
de: Giovanna Zoboli
Ilustrações: Simona Mulazzani
Editora: WMF Martins Fontes
Silencioso como um tigre, rápido como uma lebre, atento como um ve-
ado… quem nunca desejou possuir as habilidades de alguns animais? 
Em Eu queria ter…, texto e imagem convidam o leitor a olhar atenta-
mente a natureza e descobrir a beleza que há nos outros seres com os 
quais dividimos o planeta. As imagens que preenchem as páginas com 
desenhos e cores são verdadeiras pinturas! Por meio delas, é possível 
observar as singularidades de cada animal em destaque e se surpre-
ender com os pequenos detalhes que ampliam a compreensão do tex-
to. Um livro para ver, rever e se surpreender a cada leitura!
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Seleção de livros ideal para crianças que estão na creche e na pré-escola

Animais
de: Arnaldo Antunes
Ilustrações: Grupo Xiloceasa
Editora: Editora 34
O que as palavras e os bichos têm em comum? Acima de tudo, uma 
grande vontade de se divertir. Foi isso que Arnaldo Antunes e Zaba 
Moreau descobriram quando começaram a compor os micros poemas 
deste livro. Em Animais, cada página traz uma palavra inventada que 
condensa uma multiplicidade de sentidos. Acompanhando a brinca-
deira, os jovens artistas do Grupo Xiloceasa realizaram cerca de trin-
ta gravuras em madeira e combinaram letras de formas e tamanhos 
diferentes para ilustrar poeticamente esse zoológico fantástico.
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Telefone sem fio
Criado por: Ilan Brenman e Renato Moriconi
Editora: Companhia das Letrinhas
Os personagens desse livro de imagem são bem conhecidos das 
crianças: o rei, o pirata, a vovozinha, o caçador e até um cachor-
ro. Todos parecem se divertir com uma antiga brincadeira cujo 
nome dá título à essa obra. O que será que o bobo da corte contou 
ao rei? Será o mesmo que o cachorro quis dizer a ele? Isso cabe 
ao leitor imaginar e construir diferentes narrativas a cada nova 
leitura. As ilustrações, inspiradas em pinturas de grandes retra-
tistas do Renascimento, como os italianos Paolo Uccello (1397-
1475), Pierro della Francesa (1415-1492) e o alemão, Hans 
Holbein (1497/8-1543), são um convite ao encantamento e à 
educação do olhar. Com uma narrativa visual circular, os autores 
Ilan Brenman e Renato Moriconi construíram um livro que convi-
da ao jogo e desperta a imaginação de adultos e crianças.

Bárbaro
Escrito e ilustrado por:  
Renato Moriconi
Editora: Cia. Das Letras
Neste livro-imagem, um viking muito corajoso, depois de enfrentar pe-
rigos pra lá de assustadores, encontra um inimigo ainda mais poderoso 
que todos os outros. Quem será esse tirano? Será ele capaz de arruinar 
a expedição? Era uma vez um bravo guerreiro que montou em seu lindo 
cavalo e saiu em uma perigosíssima jornada. Ele lutou contra serpen-
tes e gigantes de um olho só, sobreviveu a flechadas, enfrentou leões 
monstruosos e plantas carnívoras, até que... Ué, ele de repente parou 
no meio do caminho e começou a chorar! Para saber o motivo da tristeza 
repentina do nobre cavaleiro, as crianças terão de chegar ao final des-
ta história criativa e divertida de Renato Moriconi, contada apenas com 
ilustrações.

A casa sonolenta
de: Audrey Wood
Ilustrações: Dom Wood
Editora: Ática
Esta história, escrita por Audrey Wood que tem como cenário uma 
casa sonolenta com uma cama aconchegante, onde todos estão 
sempre dormindo. As repetições no texto dão o tom sonolento, que 
é interrompido por uma pulguinha acordada. E agora o que será que 
aconteceu com os personagens desta história?
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Bruxa, Bruxa venha a minha festa
de: Arden Druce
Ilustrações: Pat Ludlow
Editora: Brinque Book
Uma garota pede para que toda a sorte de seres assustadores 
compareça a sua festa. E lá vão Bruxa, Gato, Espantalho, Coru-
ja, Árvore, Duende, Dragão, Pirata, Tubarão, Cobra, Unicórnio, 
Fantasma, Babuíno, Lobo e... epa! Chapeuzinho Vermelho? Uma 
história diferente e criativa que mostra a fidelidade da amizade 
infantil.

Este Chapéu não é meu
de: Jon Klassen
Editora: WMF  
Martins Fontes
Um peixinho minúsculo rouba 
um chapéu minúsculo de um 
peixe enorme. Este é o tema de 
Este chapéu não é meu, de Jon 
Klassen. Com poucas palavras e 
belíssimas ilustrações, o autor 
mais uma vez mostra seu senso 
de humor sarcástico e, no fun-
do, implacavelmente realista.

Então quem é?
Escrito por: Christina Dias
Ilustrado por: Rafael Antón
Editora: FTD
Quem nunca se divertiu brincando com charadas, levante a mão! 
Nesse livro, o leitor é convidado a descobrir quem são os perso-
nagens que aparecem a cada página, a partir das pistas ofereci-
das pelo texto e pela imagem. Será um cachorro? Um gato? Uma 
tartaruga? Um peixe? Se não, então quem é? Para encontrar a 
resposta certa a essa pergunta, o pequeno leitor deverá ficar 
atento aos detalhes escondidos no texto e nas belíssimas ima-
gens que conferem expressividade e movimento a cada um dos 
personagens. Afinal, às vezes, nem tudo é o que parece…
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O que é preciso?
de: Gianni Rodari
Ilustrações: Silvia Bonanni
Editora: MOV palavras
O que é preciso para que as coisas sejam o que são? Neste livro, o 
famoso e premiado escritor italiano Gianni Rodari explora a relação 
entre um simples objeto que faz parte do cotidiano de uma casa e to-
dos os elementos da natureza responsáveis direta ou indiretamente 
pela sua existência. Com um texto conciso e poético, o autor desa-
fia a curiosidade dos pequenos leitores, convidando-os a participar 
da leitura e antecipar os elementos que serão apresentados a cada 
página. Chama a atenção o trabalho primoroso de Silvia Bonanique 
utiliza colagens para criar ilustrações repletas de cores e referências, 
tornando a experiência da leitura um delicioso jogo de descobertas.

Até as princesas soltam pum
de: Ilan Brenman
Ilustrações:  Ionit Zilberman
Editora: Brinque Book
Laura é uma garotinha (como toda criança) bem curiosa e uma das 
questões que mais a intrigam (e a seus colegas de escola também) 
é saber se as princesas soltam ou não pum. Ela recorre ao pai para 
esclarecer dúvida tão perturbadora, que, por sua vez, recorre ao 
antigo ‘’livro secreto das princesas’’ e, com ele, confirmação: ‘’sim, 
Cinderela, Branca de Neve e até a Pequena Sereia sempre solta-
ram pum!’’. Mesmo diante da realidade, Laura sabe que as prince-
sas dos contos de fadas continuam a ser as mais lindas princesas...

E o dente ainda doía
de: Ana Terra
Editora: DCL
Jacaré gosta de tomar banho de sol, folgado e largado. Mas este não 
conseguia descansar com uma tremenda dor de dente que lhe deu. Ah, 
coitado do jacaré! Vieram coelhos, sapos, ratos, tatus, toupeiras, pati-
nhos e outros bichos para ajudar. Mas, e o dente? O dente ainda doía! 
Descubra como essa história vai acabar, brincando com os números!
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História em 3 atos
de: Bartolomeu Campos De Queirós
Editora: Global
Bartolomeu Campos de Queirós, uma das mais importantes vozes 
da produção cultural para crianças e jovens da atualidade, nesta 
História em 3 Atos – o ato do gato; o ato do pato; o ato do rato – cria 
uma maneira alegre, dinâmica e lúdica de brincar com as palavras. 
No primeiro ato o gato vê o pato, / tem um susto, / cai o G./ o pato 
vê o gato, / tem um susto, / perde o P/ O P se esconde no pé do pato. 
/ O G se esconde na garra do gato. / O gato que é ato procura o G./ 
O pato que é ato procura o P. (…) no segundo ato o gato vira pato. 
Surgem, assim, durante a leitura, novas possibilidades linguísti-
cas com o acréscimo ou eliminação de uma letra. O gato come o 
R do rato e vira grato. O rato sem R vira ato. A criança é levada a 
interagir com o texto e a descobrir o prazer estético das palavras.

Flicts
Escrito e ilustrado por: Ziraldo
Editora: Melhoramentos
Tudo tem cor. O mundo é feito de cores, mas nenhuma é Flicts. Uma 
cor rara, frágil, triste, que procurou em vão um  amigo entre outras 
cores, que não encontrou um lugar para  ficar. Abandonada, Flicts 
olhou para longe, para o alto, e subiu, para finalmente encontrar-se.
* Prêmio Andersen 2004 – da Revista Andersen e Libreria dei Raga-
zzi, Milão

Lá e aqui
de: Carolina Moreyra
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Pequena Zahar
Uma pequena obra-prima que transborda de emoção, destinada 
a leitores de todas as idades. A escritora Carolina Moreyra aborda 
com rara delicadeza um assunto difícil: a separação dos pais. Com 
o traço simples e característico de Odilon Moraes - ilustrador pre-
miado que vem desenhando a mais fina literatura infanto juvenil 
- imagem e texto se unem em Lá e Aqui para contar que a sepa-
ração, aos olhos de uma criança, pode ser vivida de uma maneira 
positiva, sem no entanto menosprezar o sofrimento inicial.



Acervo IBS14

O homem que amava caixas
Escrito e ilustrado por: Stephen Michael King
Editora: Brinque Book
Este livro fala de maneira simples e bonita sobre o relaciona-
mento entre pai e filho. Com ilustrações alegres e muita sensi-
bilidade, ‘O Homem que Amava Caixas’ conta a história de um 
homem que era apaixonado por caixas e por seu filho. O único 
problema é que, como muitos pais, ele não sabia como dizer ao 
filho que o amava.

Monstro das Cores
Escrito e ilustrado por: Anna Llenas
Editora: Aletria
O monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma 
bagunça com suas emoções e agora precisa desembolar tudo. 
Será capaz de pôr em ordem a alegria, a tristeza, a raiva, o 
medo e a calma? A história estimula as crianças a identificar 
as diferentes emoções que sentem, como alegria, tristeza, 
raiva, medo e calma, através de cores. Por sua história cati-
vante, “O monstro das cores” tornou-se o livro de cabeceira de 
milhares de famílias e educadores. O conto facilita o diálogo 
com as crianças e convida o mediador literário a lhes fazer 
perguntas, a escutá-las, a entender o que sentem, com o que 
se identificam no livro e se agora, após a leitura, se sentem ca-
pazes de ajudar os colegas em alguma situação (raiva e medo, 
por exemplo) retratada pelo monstrinho.

Gente pequena, gente grande
de: Aurelie Romain
Ilustrações:  Stephanie Vander 
Meiren
Editora: Saber e Ler
Ao longo dos anos, um mundo inteiro 
cresce com você, de página em pági-
na, acumulando, da infância ao en-
tardecer da vida, descobertas, praze-
res, surpresas, lembranças, emoções.
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6 a 9 anos

Agora, a criança está extremamente suscetível à fantasia. Por isso, deve-se inves-
tir em leituras mágicas, que a deixe maravilhada e aguce ainda mais a sua imagina-
ção. É o momento certo para ler fábulas, lendas e contos e começar a estimulá-la por 
meio de poesias, cantigas e até mesmo de trava-línguas. A dica é fazer um cantinho 
da leitura na sala de aula e/ou em casa para que ela se acostume com a atividade.

Nuno e as coisas incríveis
Escrito e ilustrado por: André Neves
Editora: Jujuba
O que é mais potente: o texto ou a imagem? Onde moram as coisas incrí-
veis: nas letras ou nas cores? Neste livro, André Neves arrisca algumas 
respostas para essas perguntas por meio da história do pequeno Nuno: 
um menino sensível que possui um talento muito especial. Dando vida 
a toda a expressividade do seu traço e força do seu texto, o autor cria 
uma narrativa poética sobre as diferentes linguagens com as quais nos 
expressamos. O resultado é uma obra que possibilita muitas leituras e 
que parece nos instigar a descobrir como podemos apresentar ao mun-
do as coisas incríveis que todos nós somos capazes de criar.
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Leitores que ainda necessitam de ajuda para ler e estão começando a se aventurar na leitura

Malvina
de: André Neves
Editora: DCL
O que seria mais útil que um aparador de sorvete ou um guarda-chuva para 
não molhar os sapatos? Talvez uma máquina fabulosa de despreocupação 
para a gente grande não ocupar demais a cabeça com tantos problemas, as-
suntos e complicações... E Malvina resolveu um dia inventar tal máquina para 
ajudar a mãe. Mas aí um inesperado acontece... onde foram parar suas ideias? 
Para você que gosta de histórias, brincadeiras, desenhos e, sobretudo, inven-
ções, André Neves apresenta Malvina, uma menina cheia de imaginação.
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Lua noite e dia
de: André Neves e Fábio Monteiro
Editora: Paulinas
Lua, noite, dia, narrativas que se entrelaçam por meio de fios que 
perpassam a imaginação e a fantasia. Na primeira narrativa, a noite 
e o dia se perdem e se encontram o tempo todo na obra, ora parecem 
distantes, ora o encontro os aproxima, criando uma circularidade 
brincante, um jogo poético e um dinamismo à história. A segunda 
narrativa traz ao leitor uma certa nostalgia dos tempos de outrora e 
um encantamento que se expande por meio da afinada poesia tex-
tual. As narrativas de imagem construídas ludicamente surpreen-
dem a todo momento dando ritmo, cor, movimento, emoção, apre-
sentando um texto que a sensibilidade do leitor codifica e amplia.

A Caligrafia de Dona Sofia
Escrito e ilustrado por: André Neves
Editora: Paulinas
Dona Sofia é uma senhora muito especial e simpática. Professora 
aposentada, mora sozinha e adora ler, especialmente poesia. Tan-
to que decorou todas as paredes de sua casa com os poemas de que 
mais gosta, para que não ficassem escondidos nos livros e ela pu-
desse relê-los a qualquer momento. Quando não havia mais espaço 
nas paredes, resolveu fazer cartões poéticos que seu amigo, o car-
teiro Ananias, passou a distribuir entre os moradores da cidade. Aos 
poucos, a poesia vai tomando conta da vida de todos, descortinando 
um mundo secreto, repleto de sabedoria, luz e sensibilidade. O livro, 
como as paredes da casa de Dona Sofia, também é todo “ilustrado” 
com muitos poemas de diversos autores, despertando no leitor o de-
sejo de conhecer mais esse universo tão rico de imagens e sonorida-
des. Um trabalho artístico delicado, que convida a ler e reler, inúme-
ras vezes, sempre descobrindo novos detalhes.

O colecionador de chuvas
de: André Neves
Editora: Paulinas
Numa cidade em que a chuva demora a molhar a terra, um meni-
no aspira por colecionar gotas de chuva. Lá o sol brilha forte todos 
os dias, clareando as ideias do menino e assim ele se prepara para 
armazenar as gotas da chuva, gotas de todos os tipos que houver. 
No dia que a chuva caiu, os moradores comemoraram e saíram à rua 
junto com o menino. E quando a chuva cessou deixou ao menino as 
lembranças de felicidade, as gotas de sonhos que, como chuva re-
frescante, trazem esperança e renovam a vida.
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Obax
Escrito e ilustrado por: André Neves
Editora: Brinque Book
Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha 
sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece, enquanto os ho-
mens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésti-
cos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio, e 
o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para com-
partilhar boas histórias. Texto encantador que ressalta a natureza 
criativa do imaginário infantil. Com ilustrações que mostram toda 
a magia e o colorido da savana africana, a obra remete à cultura de 
grupos étnicos do oeste africano, povos que, apesar das dificulda-
des oferecidas pela paisagem árida, exaltam alegria através das 
cores. O autor recebeu vários prêmios no Brasil, entre eles: Prêmio 
Luís Jardim, Prêmio Jabuti e Prêmio Açorianos. E, na Itália, recebeu 
o Prêmio Speciali, do Concurso Lucca Comics e Games.

Menina bonita do laço de fita
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Claudius
Editora: Ática
Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelho branco, que 
deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe per-
gunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue 
todos os “conselhos” da menina, mas continua branco.

Dinheiro Compra Tudo?
Educação Financeira Para Crianças
de: Cássia D’Aquino
Editora: Moderna
Onde é fabricado o dinheiro? As moedas têm sempre o mesmo for-
mato? Qual a maior cédula do mundo? Afinal, dinheiro compra ou 
não felicidade? As respostas para essas e outras perguntas estão 
reunidas neste livro. Além de aprender um montão de novidades, os 
alunos poderão rir com as anedotas, desvendar truques de mágica, 
aprender a plantar dinheiro e fabricar as moedinhas mais saborosas 
do mundo!
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Fábulas palpitadas
de: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Em “Fábulas palpitadas”, o leitor vai encontrar treze bons motivos para 
se divertir com as fábulas recontadas em versos encharcados do hu-
mor irreverente que é a marca, não de uma lágrima, mas de muito riso, 
de Pedro Bandeira. Das treze, doze são de Esopo. Se pelas suas contas 
ainda falta uma fábula, atento leitor, você está certo: trata-se de uma 
criada pelo próprio Pedro Bandeira, que não ia deixar de pôr sua colher 
nesse caldeirão milenar de fábulas. Mas ainda há mais convidados: 
Avelino Guedes, Elisabeth Teixeira, Openthedoor e Rogério Borges, 
que também participaram com suas pinceladas de cores e leveza.

Faz muito tempo
de: Ruth Rocha
Ilustrações: Helena Alexandrino
Editora: Moderna
O título desse livro não é exagero. A história que ele conta se pas-
sou há mais de quinhentos anos. Nela, Pedrinho, um menino por-
tuguês que adorava o mar, vira marinheiro e sai pelo mundo num 
navio. Naquela época ninguém sabia o que existia do outro lado 
do oceano. Mas Pedrinho iria descobrir. Embarcando nessa aven-
tura deliciosa, cheia de noites de lua cheia e tempestades — sem 
falar no povo diferente e simpático que os portugueses encon-
tram quando pisam em terra firme —, o jovem leitor tem a opor-
tunidade de reviver, na pele do personagem principal, o aconteci-
mento fundador do nosso país: o descobrimento do Brasil.

Flora
de: Bartolomeu Campos De Queirós
Ilustrações: Ellen Pestili
Editora: Global
Cada livro de Bartolomeu Campos de Queirós é sempre um gran-
de encontro. Um encontro entre sentimentos e emoções, entre 
palavras e imagens poéticas, entre imaginação e realidade. O lei-
tor, independentemente de sua idade, é convidado a desvendar os 
segredos das coisas mais simples ou a descobrir situações novas, 
inusitadas. Neste livro não poderia ser diferente. A menina Flora, a 
protagonista, observa, contempla, admira, respeita e vivencia zelo-
samente o ciclo da vida. Surpreende-se diante da força da natureza 
e da importância da terra para cada novo período de gestação. Flora 
guardava uma paixão secreta pelas sementes. Debruçava sobre os 
grãos buscando adivinhar o depois. Sabia morar em cada semente 
uma floresta, árvore, galho, folha, fruto. Era preciso apenas paciên-
cia para outras vidas serem reinventadas. Cada texto desse escritor 
mineiro é sempre um convite ao prazer de ler. Ler com a alma, com o 
coração, com os olhos sensíveis aos mistérios da vida.
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Menino inteiro
de: Bartolomeu Campos De Queirós
Ilustrações: Walter Ono
Editora: Global
Uma criança estava para nascer. Um nascimento muito espera-
do! Amor, zelo e carinho habitavam o coração dos pais. Alegria, 
euforia e felicidade emergiam da natureza, que também se pre-
parava para a chegada daquela nova vida. Chegado o dia, nas-
ceu um menino. Uma história criada por Bartolomeu Campos de 
Queirós é sempre para ser lida, relida, contada e recontada. De-
pois da chegada do menino, os moradores da cidade descobriram 
que as árvores estavam mais verdes, as flores mais encarnadas, 
as águas mais cristalinas, os trovões mais delicados, o infinito 
mais compreendido. Tudo, naquela pequena vila, mudou sem 
violência e guerra. E os habitantes encontravam-se nas ruas e 
trocavam muitos bons-dias, boas-tardes, boas-noites. O meni-
no crescia fraterno, solidário, coração aberto. Porém, um dia… O 
certo é que o menino nasceu e partiu. Deixou um recado para ser 
lido no cosmo infinito, no espelho da água, no silêncio da pedra…

Meu avô africano
de: Carmen Lúcia Campos
Ilustrações: Laurent Cardon
Editora: Panda Books
O garoto Vítor Iori descobre que a vinda dos africanos para o Bra-
sil foi bem diferente da dos imigrantes europeus. Ele aprende com 
seu avô Zinho a história de seus antepassados, como era a vida 
no período da escravidão, a origem de seu próprio nome e desco-
bre a importância de preservar as raízes de seu povo. Com a ajuda 
de sua tia e de seu avô, Vítor apresentará na escola um trabalho 
que será uma verdadeira aula sobre a riqueza da cultura africana.

Ganhei um dinheirinho
de: Cássia D’Aquino
Editora: Moderna
Ao preparar as crianças para lidar com dinheiro, estamos ensinan-
do a elas não apenas a administração de finanças, mas, principal-
mente, educando-as a ser capazes de conter impulsos imediatis-
tas, a lidar com a percepção de seus desejos e com os limites para 
a realização desses desejos. Assim, já adultas, serão capazes de 
assumir as rédeas de uma vida independente.
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Os sábados são como um grande balão vermelho
Escrito e ilustrado por: Liniers
Editora: V&R
É sábado de manhã. E Matilda está ansiosa para mostrar à sua irmã 
Clementine todas as coisas especiais que podem acontecer neste dia. 
Mas, uma chuva repentina aparece. E talvez seus planos tenham que 
mudar… neste premiado livro, o argentino Liniers coloca todo seu ta-
lento e sensibilidade a serviço de narrar uma história sobre o amor, a 
cumplicidade e tudo o que pode tornar única nossa experiência de con-
viver e de apresentar o mundo a quem amamos.

A bruxa e o espantalho
Ilustrações: Gabriel Pacheco
Editora: Jujuba
Um céu, que à primeira vista parece bastante 
sombrio, reserva muitas surpresas para aque-
les que estiverem atentos aos detalhes, como 
alguns personagens dessa história. Nas primei-
ras páginas, uma bruxa voando em um monoci-
clo tem o seu passeio modificado pelo encontro 
com um passarinho. Esse pequeno personagem 
irá acompanhá-la por toda a narrativa, promo-
vendo um encontro inesperado com um espan-
talho bastante observador. E desse encontro 
todos sairão modificados. Inclusive o leitor.

111 poemas para crianças
de: Sérgio Capparelli
Ilustrações: Ana Gruszynski
Editora: L&PM
111 poemas para crianças é uma antologia que reúne textos de Sér-
gio Capparelli, selecionados pelo próprio autor, oferecendo um am-
plo panorama da produção de um dos maiores poetas da infância 
brasileira. Os textos são agrupados de acordo com tema ou tipo de 
linguagem predominante: dos que versam sobre animais e nature-
za, aos que se destacam pelo jogo com as palavras ou se caracte-
rizam como poemas visuais. São muitos os caminhos pelos quais 
o leitor pode percorrer a leitura dessa obra. Uma coisa é certa: seja 
qual for o poema escolhido, a brincadeira com a linguagem estará 
sempre garantida.
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A bruxa Salomé
de: Audrey Wood
Ilustrada por: Dom Wood
Editora: Ática
Esta história, escrita por Audrey Wood, nos revela um amor incondicional 
materno e a importância de se ouvir os conselhos e obedecê-los, quando 
eles vêm daqueles que zelam por nós.  A pobre mãe disse às crianças para 
não abrirem a porta para ninguém. Mas não contava com a bruxa Salo-
mé, que, muito esperta, usou o truque do pé... É bastante interessante a 
estratégia da mulher para vencer o desafio proposto pela Bruxa Salomé: 
relacionar o que as crianças haviam pedido à comida que foram transfor-
madas. Vale folhear as páginas do livro, que é referência na Literatura In-
fanto-Juvenil, além de ser belamente ilustrado. Tradução de Gisela Maria 
Padovan - Prêmio Monteiro Lobato de melhor livro traduzido para criança.

O príncipe que bocejava
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Taline Shubach
Editora: Cia. das Letras
A liberdade e a autonomia são temas comuns nas histórias infanto juve-
nis de Ana Maria Machado, uma das autoras mais consagradas do país. 
Com fórmula semelhante à de A princesa que escolhia, ela conta neste 
livro como um príncipe, a partir de suas próprias escolhas, se tornou ca-
paz de conhecer o mundo e ser feliz. O príncipe dessa história se prepa-
rou toda a vida para ser rei. Desde pequeno aprendeu a se portar bem à 
mesa, a não descer pelo corrimão da escadaria e a assistir aos desfiles e 
paradas em silêncio. Teve acesso às melhores bibliotecas e aos melhores 
programas de computador, além de ter estudado com os melhores pro-
fessores e se tornado um ótimo cavaleiro. Quando cresce, ele se torna 
um rapaz encantador e todas as moças suspiram por ele. Em mais um 
relançamento do catálogo infantil de Ana Maria Machado, a autora revi-
ve e atualiza o mundo mágico dos contos de fadas, cuja moral da história 
não deixa dúvidas: o poder de escolher é fundamental para ser feliz.

Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias
de: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani e Alberto Llinares
Editora: Moderna
Situações do cotidiano ganham encanto nas palavras de Ruth Ro-
cha, que inova a maneira de contar histórias. Os personagens dos 
três contos deste livro são crianças que vivem no espaço urbano. 
Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e vivacidade: 
Marcelo cria palavras novas; Teresinha e Gabriela acabam se iden-
tificando, apesar das diferenças; Caloca compreende a importância 
da amizade.
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Histórias de bichos brasileiros
de: Vera do Val
Ilustrações: Geraldo Valério
Editora: WMF Martins Fontes
Nesse livro Vera do Val resgata histórias que fizeram parte da memó-
ria de infância de muitos adultos. Todas têm em comum a presença de 
animais representando diferentes comportamentos humanos e dese-
jando sobreviver na selva, onde prevalece a lei do mais forte. Para ven-
cer seus predadores, os pequenos animais só podem contar com sua 
inteligência e esperteza. As ilustrações belíssimas de Geraldo Valério 
conferem ainda mais brasilidade às narrativas, remetendo à nossa cul-
tura por meio do uso de cores contrastantes e de figuras compostas 
por formas geométricas.

Histórias de Willy
Escrito e ilustrado por: Anthony Browne
Editora: Pequena Zahar
Uma celebração mágica das histórias e do poder da imaginação 
por um dos mais premiados autores-ilustradores de sua geração. 
Toda semana, Willy atravessa uma porta e embarca em aventu-
ras emocionantes, inspiradas nos mais conhecidos clássicos da 
literatura mundial. Onde será que ele vai parar hoje? Na toca de 
um coelho cheia de objetos curiosos ou talvez a bordo de um na-
vio pirata, cara a cara com o Capitão Gancho? Que tal ir junto com 
ele? Com seu estilo único, Browne introduz o pequeno leitor a 10 
histórias clássicas da literatura infanto juvenil: Robinson Cru-
soé; A ilha do tesouro; Robin Hood; O isqueiro mágico; Peter Pan; 
Alice no País das Maravilhas; As aventuras de Pinóquio; O Mági-
co de Oz; Rapunzel; O vento nos salgueiros. Anthony Browne é 
vencedor do cobiçado Prêmio Hans Christian Andersen, o mais 
importante da literatura infanto juvenil mundial.

Logo ali
Escrito e ilustrado por: CibèleYoung
Editora: Paz e Terra
É hora de ir para a escola, mas o pequeno Frederico não pare-
ce disposto a seguir em frente. Para conseguir levá-lo junto 
consigo, sua irmã, Violeta, precisará usar muito a imaginação 
e criar enredos fantásticos a partir de pequenos objetos que 
surgem no percurso. É esse o mote do livro Logo ali. Nele, o jogo 
de faz de conta está em todos os detalhes: desde as histórias 
inventadas pelas crianças, até as ilustrações que se modificam 
a cada página, agregando cores e novos elementos que mistu-
ram ficção e realidade. E enquanto acompanha os pequenos 
em seu caminho, o leitor se torna cúmplice da brincadeira e 
descobre que, muitas vezes, a imaginação e a vontade de estar 
junto podem levar aos lugares e aventuras mais incríveis.
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Meu primeiro livro de contos de fadas
de: Mary Hofmann
Ilustrações: Julie Downing
Editora: Companhia das Letrinhas
As páginas de “Meu primeiro livro de contos de fadas”, ricamente 
ilustradas e coloridas por Julie Downing, ajudam o leitor a entrar no 
universo do mundo maravilhoso dos contos de fadas. Histórias euro-
peias tradicionais e amplamente conhecidas, como “Cinderela”, “Ra-
punzel”, “A Bela e a Fera”, mesclam-se a contos menos conhecidos do 
público brasileiro, como “A mulher do pescador” e “Diamantes e Sa-
pos”. Os recontos de Mary Hofmann não são de um único autor e, ao 
final, apresenta-se, além de uma pequena biografia de cada escritor, 
a respectiva autoria de cada texto.

A grande fábrica de palavras
de: Agnes De Lestrade
Ilustrações: Valeria Docampo
Editora: Aletria
Existe um país onde as pessoas quase não falam. Nesse estra-
nho país, é preciso comprar palavras para poder pronunciá-las. 
O pequeno Philéas precisa de palavras para abrir seu coração à 
doce Cybelle. Mas como fazê-lo se tudo o que ele tem vontade de 
dizer à Cybelle custa uma fortuna? Um texto cheio de lirismo de 
Agnès de Lestrade, ilustrado com talento por Valeria Docampo. 
Uma ode à magia das palavras em uma linda história de amor. 
A publicação original da editora belga Alice Jeneusse Editions já 
ganhou tradução em oito países e finalmente chega ao Brasil.

O que me diz, Louise?
de: Slade Morrison E Toni Morrison
Ilustrações: Shadra Strickland
Editora: Globinho
O dia é cinzento, o tempo está fechado, mesmo assim Louise se enche 
de coragem. Veste a capa de chuva amarela, abre o guarda-chuva e 
sai arrastando seu carrinho de mão pelas ruas. Quando a chuva desa-
ba de vez e a escuridão do céu faz o medo crescer, Louise chega ao seu 
destino, o refúgio onde nunca se sente só nem desamparada: a biblio-
teca. Uma tocante homenagem ao poder transformador dos livros. 
Evocando memórias da escritora, uma devoradora de livros desde a 
infância humilde, a história de Louise celebra a leitura e a imaginação 
como instrumentos para a criança entender os próprios sentimentos 
em relação ao mundo. As delicadas ilustrações em aquarela e guache 
de Shadra Strickland sublinham o caminho de descoberta da garota – 
das sombras do dia chuvoso para o mundo de luz, ideias e aprendiza-
do que se abre na biblioteca. Ao voltar para a rua, Louise encontra um 
mundo transformado. Ou terá sido ela que se transformou?
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Palhaço, macaco, passarinho
de: Eucanaã Ferraz
Ilustrações: Jaguar
Editora: Cia. das Letras
Palhaço é palhaço, macaco é macaco, passarinho é passarinho. Mas 
será que existe alguma coisa em comum entre eles? O poeta Euca-
naã Ferraz acha que sim. E, ainda por cima, acredita que todo mundo 
tem um pouco dos três. A partir desses personagens, e de estruturas 
frasais simples, Eucanaã cria uma espécie de jogo de sintaxe em que 
a cada página palavras são trocadas de maneira a criar novos senti-
dos. Os versos guardam uma simplicidade próxima da fala, ao mesmo 
tempo que incorporam os princípios da linguagem poética: ritmo e 
imagem. Realidades visíveis alternam-se com a abstração - presente 
nos sentimentos e afetos.

A arca de Noé
de: Vinicius de Moraes
Ilustrações: Nelson Cruz
Editora: Cia. das Letras
“Arca de Noé” é também o título do primeiro poema desse livro. O Con-
junto é formado por 32 poemas, a maioria sobre bichos, e inclui os que 
constam dos discos Arca de Noé 1 e 2. Alguns foram musicados pelo 
próprio Vinicius de Moraes (1913-80) e se tornaram clássicos da MPB 
para crianças. (Um bom exemplo é o daquela casa “muito engraçada” 
que “não tinha teto/ não tinha nada”.) Todos são poemas feitos para ler, 
aprender de cor ou cantar. Prêmio Jabuti 1992 de Melhor Produção Edi-
torial de Obra em Coleção.

Ou Isto, ou Aquilo
de: Cecília Meireles
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Global
Publicado pela primeira vez em 1964, o livro é um clás-
sico da literatura infantil brasileira. E desde seu lança-
mento, vem conquistando gerações de leitores. A au-
tora convida as crianças a se aproximarem da poesia, 
brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, 
as rimas e a musicalidade. Cecília Meireles resgata o 
universo infantil permeado por perguntas imprevisí-
veis, monólogos, comparações incomuns, fantasia e 
imaginação. Ela cria um universo encantador, a partir 
de recursos que o gênero e a língua lhe proporcionam.
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A árvore generosa
Escrito e ilustrado por: Shel Silverstein
Editora: Cia. Das Letras
Neste clássico da literatura infantil, um menino e uma árvore têm 
uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brin-
ca em seus galhos e descansa sob sua sombra. Porém, à medida que 
vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a ár-
vore, mesmo com poucos recursos, mas cheia de amor, continua a 
fazer tudo o que ele quer. Todos os dias um menino vai até uma árvo-
re para se pendurar em seus galhos, comer suas maçãs e descansar 
sob sua sombra. O menino ama a árvore; e ela, feliz, a ama também. 
Porém, à medida que o tempo passa, o garoto cresce e começa a de-
sejar mais do que a simples companhia de sua amiga para brincar e 
repousar. Ele passa a querer dinheiro, uma casa, uma esposa... E a 
árvore, sem muitos recursos para ajudá-lo, mas disposta a qualquer 
coisa para vê-lo feliz, vai se desfazendo aos poucos, mostrando que, 
pelo amor do menino, pode abrir mão de sua própria vida.

O pacto do bosque
de: Gustavo Martín Garzo
Ilustrações: Beatriz Martín Vidal
Editora: Pulo do Gato
As famílias que experimentam a rotina de ler ou contar histórias to-
das as noites antes de dormir sabem que, no momento em que se diz 
as palavras mágicas “Era uma vez”, instaura-se um pacto em que tudo 
é possível: até mesmo lobos e coelhos serem amigos. Nesse belíssimo 
livro, o espanhol Gustavo Martín Garzo faz uma grande celebração do 
encantamento e da magia que se estabelece nesse bosque encantado 
pelo qual caminham todos os leitores que têm diante de si uma boa 
história. As ilustrações de Beatriz Martín Vidal constroem cenários 
sombrios iluminados por pequenos detalhes coloridos que mostram 
que é possível haver beleza mesmo nas mais escuras travessias.

Versos para os pais lerem aos filhos em noites de luar
de: José Jorge Letria
Ilustrações: André Letria
Editora: Peirópolis
Poemas são uma das formas mais bonitas de organizar as pa-
lavras para dizer aquilo que queremos. E nada melhor do que 
utilizá-los para aproximar ainda mais a família nos momentos 
que antecedem a hora de dormir. É essa a proposta de José Jorge 
e André Letria nesse livro. Por meio de belíssimos versos e ima-
gens, pai e filho brincam com a linguagem criando pequenos 
poemas que encantam leitores de todas as idades, despertan-
do o desejo de guardá-los na memória e também no coração.
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A princesa que não queria aprender a ler
Escritor por: Heloisa Prieto
Editora: FTD
Conheça a história de Rosa, uma linda princesa que adorava cantar 
pelos jardins do palácio em que vivia ao lado de seus pais, o rei Tancre-
do e a rainha Serena. Só que, embora fosse muito meiga e inteligente, 
Rosa se recusava a aprender a ler. Seus pais tentavam de tudo, mas 
não tinha jeito: a garota não queria saber de livros! Mas o passeio com 
seu gato Chiado e o encontro com a bruxa Serpentina fazem Rosa mu-
dar de ideia.

O menino do dedo verde
de: Maurice Druon
Ilustrações: Walter Lara
Editora: Jose Olympio (Record)
Um clássico da literatura para crianças e jovens em todo o mundo. Era uma 
vez Tistu...um menino diferente de todo mundo. Com uma vidinha inteira-
mente sua, o pequeno de olhos azuis e cabelos loiros, deixava impressões 
digitais que suscitavam o reverdecimento e a alegria. As proezas de seu 
dedo verde eram originais e um segredo entre ele e o velho jardineiro, Bi-
gode, para quem seu polegar era invisível e seu talento, oculto, um dom do 
céu. Até o final surpreendente e singelo.

Entre nuvens
Escrito e ilustrado por: André Neves
Editora: Paulinas
Essa é a história de uma menina que sonhava em ser como um pássaro 
para poder ter uma nuvem só para ela. “Ela pensava: ‘Lá em cima, al-
guma coisa existe. Deuses, fadas, anjos ou gente de verdade’.” Porém, 
na cidade em que vivia, ninguém tinha tempo para sonhar. A menina 
resolve subir na montanha mais alta daquele lugar para poder pegar 
uma nuvem. Nessa montanha vivia um menino. Ele não achava a me-
nor graça em olhar o céu, mas achava o sorriso da menina a coisa mais 
bela do mundo. E para vê-la sorrir para sempre, ele deu o melhor pre-
sente que ela poderia imaginar...

Caixa mágica de surpresa
de: Elias José
Editora: Paulus
Este livro é, de fato, uma caixa mágica de surpresa de onde surgem as his-
tórias de animais, pessoas e situações, por meio da poesia com muito ritmo, 
som, imagens e rimas.
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9 a 12 anos

Aqui, a criança começa finalmente a se orientar no mundo concreto. Nessa fase, 
não se deve deixar totalmente de lado a leitura fantasiosa, mas sim ligá-la intima-
mente ao ambiente em que o pequeno vive, aproximando-a do seu cotidiano. Para 
isso, aposte em aventuras, ficções científicas, enigmas e narrativas ligadas à ex-
ploração.

Contos de Bichos do Mato
de: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
Este livro traz 24 fábulas do folclore brasileiro com animais de nossa fau-
na. Elas resgatam a moral das narrativas populares e mostram de maneira 
divertida o poder da inteligência sobre a força.
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Leitores que já são capazes de ler e compreender algumas obras sem ajuda

Bisa Bia, Bisa Bel
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Mariana Newlands
Editora: Salamandra
Este livro conta a história de uma menina que, no convívio imaginá-
rio com sua bisavó e sua bisneta, aprende a conviver consigo mesma. 
Três tempos e três vivências que se cruzam e se completam numa só 
pessoa, a menina Isabel. O diálogo de Isabel - ou melhor, de Bel - com 
sua avó - Bisa Bia - e, depois, com sua futura bisneta é uma mistu-
ra encantadora do real e do imaginário, levando o leitor a perceber as 
mudanças no papel da mulher na sociedade. Esse diálogo fica ainda 
mais divertido quando surge uma terceira ‘voz’: a Neta Beta, uma me-
nina do futuro, que fala de muitas mudanças que ainda estão por vir.
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Histórias para brincar
de: Gianni Rodari
Ilustrações: Andrés Sandoval
Editora: Editora 34
20 histórias divertidas. Cada uma com 3 possibilidades de final 
diferente. Escolha o seu favorito! Essa é brincadeira neste livro de 
um dos grandes escritores da literatura infanto juvenil contem-
porânea: Gianni Rodari. Abusando da imaginação e do nonsense, 
o autor cria pequenos contos que divertem, ao mesmo tempo em 
que nos fazem pensar sobre grandes questões humanas como 
o medo, a mentira e os relacionamentos entre as pessoas, por 
exemplo. O caráter inusitado dos finais propostos para algumas 
histórias, são uma verdadeira homenagem à criatividade e à fan-
tasia! Impossível não se sentir inspirado a criar os próprios desfe-
chos ou mesmo conhecer quais deles eram os favoritos do autor.

Com quantos pingos se faz uma chuva?
de: Maria Amália Camargo
Ilustrações: Ionit Zilberman
Editora: Ozé
A chuva, que aparece no título e na capa, com certeza vai molhar muita 
gente! Basta apenas abrir e chacoalhar as páginas para logo, logo, ter a 
cabeça cheia de perguntas… será possível responder a todas elas? Tal-
vez a graça seja justamente deixar que os pingos caiam livremente e 
esperar que esse chuvisco de divertidas questões nos ajude a aguçar 
ainda mais nosso olhar pelo mundo. Preparado para tomar esse banho?

Era uma vez Irmãos Grimm
de: Kátia Canton
Editora: DCL
Kátia Canton, uma das maiores estudiosas de contos de fadas do país, 
reconta nesta coletânea algumas das mais famosas histórias reco-
lhidas pelos Irmãos Grimm. Com uma narrativa fluida e envolvente, a 
autora apresenta ao leitor suas versões dos contos Rapunzel, Branca 
de Neve, O Príncipe e o Sapo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e 
Cinderela. Baseada nos textos originais, Kátia traz em suas histórias 
passagens pouco conhecidas por grande parte dos leitores, revelan-
do algumas das mudanças sofridas por esses clássicos ao longo do 
tempo. As ilustrações, construídas a partir de diferentes técnicas 
por vários artistas, trazem novas representações para as narrativas 
tão presentes no imaginário coletivo dos povos ocidentais. Uma co-
letânea indispensável à biblioteca dos leitores autônomos!
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A pedra do meio-dia ou Artur e Isadora
de: Bráulio Tavares Ilustrações: Cecília Esteves
Editora: 34
Quem lê A pedra do meio-dia ou Artur e Isadora se apaixona! Uma 
história de fantasia, aventura e romance contada de uma manei-
ra excepcional: em forma de cordel. Seus versos se encadeiam em 
uma estrutura rítmica cativante, que deixa o leitor com vontade 
de quero mais quando termina a leitura. Seguindo os moldes do 
cordel tradicional, está incrível história conta as aventuras do 
jovem Artur, que ao encontrar Isadora, segue com ela em busca 
da pedra do meio-dia, que foi roubada por um gigante. Juntos en-
frentam muitos perigos com coragem e inteligência. Cecília Este-
ves completa a obra com suas lindíssimas ilustrações que pare-
cem xilogravuras.

Pequenas armaduras
Escrito e ilustrado por: Janaina Tokitaka
Editora: Ozé
Neste livro, Janaina Tokitaka explora com maes-
tria texto e imagem, construindo uma obra que 
convida a muitas leituras. Cada página guarda um 
poema cujo título é sempre o nome de um animal. 
O jogo de palavras proposto pela autora brinca com 
as semelhanças e diferenças entre as pequenas 
armaduras desses bichos e as nossas que nos pro-
tegem, mas muitas vezes, também nos impedem 
de voar. Chama a atenção a beleza das ilustrações 
que dialogam com cada um dos poemas, abrindo 
espaço para que o leitor preencha as páginas com 
as imagens que surgirem ao longo da leitura.

Escrito e desenhado por Enriqueta
Escrito e ilustrado por: Liniers
Editora: Vergara & Ribas
O que pode acontecer quando a menina Enriqueta-uma das mais ado-
radas personagens das tirinhas argentinas -ganha uma caixa de lápis 
de cor? A resposta a essa pergunta será descoberta por todos os lei-
tores que se aventurarem pelas páginas do divertido livro de Liniers. 
Nele, o autor explora duas narrativas paralelas: ao mesmo tempo em 
que acompanhamos o processo criativo de Enriqueta, também nos 
tornamos leitores da obra criada pela menina ao longo da história. O 
resultado? Diversão em dose dupla!
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A extraordinária jornada de Edward Tulane
de: Kate DiCamillo
Ilustrações: Bagram Ibatoulline
Editora: WMF Martins Fontes
A jornada de Edward Tulane, um elegante coelho de porcelana, se 
desenvolve em vinte e sete capítulos. Muito de extraordinário lhe 
acontece: os lugares profundos em que ele é arremessado, as pes-
soas que o encontram, inventam para ele um novo nome e lhe ofe-
recem vivências únicas. O mais extraordinário, no entanto, é que 
este coelho de porcelana aprenderá as alegrias e os sofrimentos de 
se sentir amando alguém e carregando-os consigo mesmo sem a es-
perança de revê-los. Trata-se de uma jornada sensível, profunda e 
cheia de reviravoltas. Este é quarto livro da escritora estaduniden-
se Kate DiCamilo publicado e reconhecido no Brasil. É ilustrado pelo 
aclamado russo Bagram Ibatoulline cuja linguagem é muito próxi-
ma da fotografia. Aliás, o tom sépia que perpassa todo o livro nos 
dá a sensação de estarmos recordando uma história muito antiga.

Plantando as árvores do Quênia
de: Claire A. Nivola
Editora: Edições SM
Esta é a história da primeira mulher africana a receber o Prêmio No-
bel da Paz. A ambientalista queniana Wangari Maathai, fundado-
ra do movimento Cinturão Verde, ganhou o Nobel em 2004 por sua 
contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz. 
Ela começou com poucas mudas e conseguiu mobilizar toda a popu-
lação a plantar mais de 30 milhões de árvores no Quênia. A autora e 
ilustradora americana Claire A. Nivola conta os principais momentos 
dessa história: a forte ligação com a natureza, o choque de Wangari 
ao retornar a seu país – após passar cinco anos estudando nos Esta-
dos Unidos – e o desejo e a luta para mudar a vida precária de sua 
comunidade. As belas ilustrações, feitas em aquarela, mesclam as to-
nalidades de verde dos campos do Quênia e o colorido das roupas de 
seus habitantes. A prosa poética e as imagens descritivas deste livro 
apresentam a realidade do Quênia e uma história de vida inspiradora.

O lagarto
de: José Saramago
Ilustrações:  J. Borges
Editora: Companhia das Letrinhas
Um lagarto apareceu no Chiado. E ficou parado, no meio da rua – para 
espanto dos moradores do local. Pessoas fugiram. Uma velha gritou. 
Aviões se aproximaram. Todos contra esse o lagarto. Todos assusta-
dos com o mistério. Afinal, como lidar com o fantástico que habita o 
cotidiano? Nessa fábula contada por um dos maiores escritores do 
mundo, Saramago convida os leitores a desafiar suas crenças e desco-
brir o que acontece quando a magia e o encanto da literatura se fazem 
presentes.
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Cara Carlota Cornelius
de: Mathilde Stein
Ilustrações: Chuck Groenink
Editora: WMF Martins Fontes
Uma misteriosa carta chega à casa de Carlota. Junto com ela, inú-
meras possibilidades de futuro se apresentam, e o leitor é con-
vidado a sonhar cada uma delas junto com a menina. Artista de 
circo, princesa, espiã e estrela de cinema são apenas alguns dos 
caminhos apresentados pelas cartas que se escrevem na fanta-
sia de Carlota. Afinal, quem nunca imaginou uma vida diferente? 
Para cada possibilidade pensada pela menina, Mathilde Stein cria 
uma narrativa diferente, contada ao leitor através de cartas escri-
tas e ilustradas de maneira exuberante, fazendo de cada página 
um universo paralelo. Resta-nos apenas aceitar o convite de Car-
lota e criar nossa própria resposta para o futuro da personagem.

Além da montanha
Escrito e ilustrado por: Renato Moriconi
Editora: Pulo do Gato
Enxergar o que poucos veem, atentar para o que 
se esconde nos detalhes, ver o que está além das 
aparências…todas estas expressões poderão fazer 
sentido aos leitores que atravessarem as páginas 
de Além da Montanha. No livro, o premiado autor 
Renato Moriconi, narra as diferentes lendas que 
circulam a respeito de uma famosa montanha. E, 
enquanto nos conta estas histórias, Renato apre-
senta divertidas imagens repletas de referências, 
que desafiam o olhar dos leitores mais atentos. O 
diálogo, nem sempre evidente, entre as duas lin-
guagens deixa uma dúvida ao leitor: qual das his-
tórias seria a verdadeira: aquela contada pelo tex-
to ou a revelada pelas imagens? Vamos descobrir?

Ela tem olhos de céu
de: Socorro Acioli
Ilustrações: Mateus Rios
Editora: Gaivota
Desde o título, o premiado livro de Socorro Acioli inspira poesia, 
deixando o leitor curioso pelo que virá. Nele, a autora nos apresen-
ta Sebastiana: menina que tem um dom especial, revelado desde 
o seu nascimento. Ora sendo vista como santa e salvadora de seu 
povo, ora como uma tirana que determina o destino da cidade, a 
menina vai descobrindo–pouco a pouco–que mesmo os presentes 
especiais podem trazer também grandes dificuldades. As ilustra-
ções de Mateus Rios, exploram as cores e texturas em composições 
belíssimas que convidam à apreciação dos detalhes de cada uma 
das imagens dessa história repleta de lirismo e magia.
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Histórias à Brasileira Volume 1: A Moura Torta
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Cia. das Letrinhas
Primeiro volume de uma série de histórias narradas à brasileira  pela 
premiada escritora Ana Maria Machado, ganhadora do Hans Chris-
tian Andersen, considerado o Prêmio Nobel da literatura infanto-
-juvenil. Para recontá-las, a autora combinou sua memória pessoal 
com a pesquisa de contos tradicionais e narrativas populares. Além 
de “A Moura Torta”, o livro traz “Pimenta no cocuruto”, “O macaco e 
a viola, “Festa no céu” e “Dona Baratinha”, entre outras. Dez histó-
rias tradicionais recontadas ao estilo brasileiro. Não se sabe ao cer-
to quem inventou as narrativas do livro: as pessoas as contam por 
que ouviram alguém contar para elas.

Conto de fadas
de: Maria Tatar(org.); Irmãos Grimm, Andersen,  
Perrault e outros
Ilustrações: vários ilustradores
Editora: Zahar
Segundo Ana Maria Machado, poucas obras são tão conhecidas e 
exerceram tamanha influência em nossa cultura como os contos de 
fadas. Nessa edição organizada por Maria Tatar, reconhecida estu-
diosa de folclore, mitologia e literatura infantil de Harvard, além de 
uma seleção de 20 contos de qualidade literária indiscutível, o lei-
tor encontrará ilustrações representativas de diferentes artistas 
para cada história. Adultos e crianças irão encontrar nessa obra uma 
porta de entrada para o universo mágico dos contos de fadas, a qual 
irão adentrar sempre que estiverem em busca do encantamento e da 
fantasia. Para ler, reler e guardar na memória.

Drufs
Escrito e ilustrado por: Eva Furnari
Editora: Moderna
Nas primeiras páginas, uma frase inquietante já instiga o leitor 
a descobrir quem são os personagens que dão nome ao livro: 
“Os Drufs são seres parecidos com a gente, só que menores.“ Na 
história, uma professora que costuma pedir tarefas diferen-
tes aos seus alunos, solicita que tirem fotos de suas famílias 
e escrevam sobre elas! Vale tudo: coisas interessantes, desin-
teressantes e até inventadas. Esse é o mote utilizado pela au-
tora para trazer de maneira sensível e divertida, as diferentes 
possibilidades de agrupamentos entre pessoas que desejam vi-
ver juntas. Impossível não rir e se emocionar ao descobrir que 
todos somos, cada qual à sua maneira, muito parecidos com os 
pequenos seres criados pela autora. E que mergulhar nessa via-
gem de descoberta e espanto, pode ser uma grande aventura!
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Histórias A Brasileira Volume 4: A Donzela Guerreira
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Cia. das Letrinhas
De uma mistura entre pesquisa, cotejo das diversas versões, 
memória pessoal e tradição, nasceu a coleção Histórias à Brasi-
leira, que ganha agora o quarto volume - composto pelas histó-
rias “A donzela guerreira”, “A princesa do Bambuluá”, “Adivinha, 
adivinhão”, “Os três coroados”, “A onça, o veado e o macaco”, “O 
jabuti e o jacaré”, “As três velhas que fiavam”, “A cumbuca de 
ouro e os marimbondos”, “Branca flor” e “A lenda da vitória-ré-
gia”. Com este quarto volume, a série completa quarenta histó-
rias, todas ilustradas pelo traço delicado de Odilon Moraes, que 
recria o ambiente brasileiro dos contos com liberdade, dando 
origem a uma nova versão de cada história.

Histórias à Brasileira Volume 2: Pedro Malasartes
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Cia. das Letrinhas
Ana Maria Machado reconta dez histórias da cultura oral e do folclo-
re brasileiro, e dá continuidade a um projeto pessoal: o de pesqui-
sar e passar para o papel as narrativas que escutou na sua infância. 
Neste segundo volume, mais dez histórias: três episódios envolven-
do o personagem Pedro Malasartes, além de “Poltrona de piolho”, “O 
boneco de piche”, “Os figos da figueira”, “O jabuti e o teiú”, “O jabuti 
e o caipora”, “A galinha ruiva” e “A vida do gigante”. Nas ilustrações 
de Odilon Moraes, o ambiente brasileiro dos contos é recriado com 
liberdade, dando origem a uma nova versão, ilustrada, de cada his-
tória. Odilon é escritor, ilustrador e tradutor de literatura infantil.

Histórias A Brasileira Volume 3: O Pavão Misterioso
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Odilon Moraes
Editora: Cia. das Letrinhas
Ana Maria Machado reconta dez histórias da cultura oral e do 
folclore brasileiro e dá continuidade a um projeto pessoal: o de 
pesquisar e passar para o papel as narrativas que escutou na 
sua infância. Neste terceiro volume, ela narra “O pavão miste-
rioso”, “Cabra Cabrês”, “Maria Sabida”, “A minhoca da sorte”, “O 
jabuti e a fruta”, “O pescador e a Mãe-d’água”, “O pinto Pimpão”, 
“O Príncipe das Penas Verdes”, “Quatro vinténs” e “O corcunda 
e o ricaço”; enquanto as ilustrações de Odilon Moraes recriam o 
ambiente brasileiro dos contos com liberdade, dando origem a 
uma nova versão, ilustrada, de cada história.
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Jornada
Ilustrações: Aaron Becker
Editora: Galera Record
Para onde nossa imaginação pode nos levar? Que 
mundos podemos criar a partir de nossas próprias 
ideias e desejos? É esse o mote do livro álbum Jorna-
da. Nele, uma menina em busca de companhia traça 
diferentes portais que irão levá-la a lugares distan-
tes para viver grandes aventuras e desafios. Seja 
atravessando uma porta, navegando em um barco 
ou até mesmo voando em um tapete mágico, sempre 
é possível encontrar uma saída quando se tem uma 
mente criativa e uma imaginação sem limites. Um 
livro repleto de detalhes e enigmas para desvendar.

A parte que falta
Escrito e ilustrado por: Shel Silverstein
Editora: Cia. Das Letras
O protagonista desta história é um ser circular que visivel-
mente não está completo: falta-lhe uma parte. E ele acredita 
que existe pelo mundo uma forma que vai completá-lo perfei-
tamente e que, quando estiver completo, vai se sentir feliz de 
vez. Então ele parte animado em uma jornada em busca de sua 
parte que falta. Mas, ao explorar o mundo, talvez perceba que 
a verdadeira felicidade não está no outro, mas dentro de nós 
mesmos. Neste livro, leitores de todas as idades vão se deparar 
com questionamentos sobre o que é o amor e quanto depende-
mos de um relacionamento ou parceira para nos sentirmos ple-
namente felizes.

A parte que falta encontra o grande O
Escrito e ilustrado por: Shel Silverstein
Editora: Cia. Das Letras
Na continuação do clássico A parte que falta, Shel Silverstein 
reflete com sua poesia singela e emocionante sobre amor-
-próprio e completude. Um livro infantil para todas as idades. A 
parte que falta está em busca de alguém para completar. Após 
ser abandonada pelo ser circular, ela aguarda um par perfeito 
em que possa se encaixar. Ela quer conhecer o mundo, e precisa 
de alguém que a faça rolar. Mas muitos seres não sabem nada 
sobre encaixe, outros já têm partes demais e alguns não sabem 
nada de nada. A parte que falta até encontra um encaixe per-
feito, mas sua jornada juntos dura muito pouco. Até que ela se 
depara com o Grande O, um ser completo, que rola sozinho, e 
que pode dar a ela um ensinamento que mudará seu modo de 
enxergar a vida. Leitores de todas as idades vão refletir junto 
com a parte que falta sobre como podemos nos transformar e 
descobrir como evoluir nosso amor-próprio. Afinal, será que 
não podemos todos rolar por nós mesmos em nossas jornadas?
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Poesia Visual
de: Sérgio Caparelli
Editora: Global
Não é por acaso que Sérgio Capparelli tornou-se um dos principais 
nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético 
não parou na forma tradicional de poetar. O livro, que reúne 28 
poemas construídos por Capparelli e tem projeto gráfico e capa 
do design Ana Cláudia Gruszynski, é um livro diferente. Nele, o 
poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas – 
versos, rimas, ritmo, exploração sonora – e procura a distribuição 
das palavras no espaço da folha, os recursos visuais e gráficos. 
Uma fusão de signo linguístico e imagem que comunica não só 
pelo que se lê, mas, principalmente, pelo que se vê. Fumaça de 
palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na cor-
da, jóqueis, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas (ou borbo-
letras) de palavras, imagens de palavras, palavras-imagens que 
desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos, 
criativamente, a partir do que lê vendo ou do que vê lendo.

O dia em que troquei meu pai por dois peixinhos dourados
de: Neil Gaiman
Ilustrações: Dave McKean
Editora: Rocco
Chama atenção o título inusitado do primeiro livro infantil de 
Neil Gaiman, publicado recentemente no Brasil. É certo que 
crianças e muitos adultos também gostam de fazer trocas 
de seus pertences com amigos e conhecidos. Especialmente 
daqueles objetos que já não lhes servem mais ou pelos quais 
já perderam o interesse. Mas, se você quisesse muito os dois 
peixinhos dourados do seu melhor amigo, você os trocaria 
por qualquer coisa, até mesmo seu pai? Essa é a escolha que 
motiva a aventura vivida por dois irmãos que, depois de levar 
uma bronca de sua mãe, partem em busca de resgatar o pai, 
em uma sucessão de trocas entre objetos e seres, contada com 
humor e ironia por um dos grandes escritores da atualidade.

Pra brincar
de: Manuel Bandeira
Ilustrações: Claudia Scatamacchia
Editora: Global
Pra brincar é título dessa coletânea de poemas de Manuel Bandeira 
que explora de diferentes formas o jogo com a palavra. Misturando 
elementos da cultura popular brasileira à linguagem e temas relacio-
nados ao universo da infância, os textos selecionados para essa cole-
tânea mostram a versatilidade e ousadia de um dos maiores poetas 
brasileiros. As ilustrações de Claudia Scatamacchia dialogam com os 
poemas, ora envolvendo-os em linhas sinuosas que parecem moldu-
ras, ora acrescentando detalhes que ampliam o sentido dos textos.
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Sopa
Escrito e ilustrado por: Raquel Cané
Editora: Vergara & Riba
Nesse livro delicado, Raquel Cané explora a relação entre uma menina 
e sua avó e a experiência de afeto e cumplicidade envolvida em uma re-
feição especial. Misturando imagens narrativas com um texto poético, a 
autora conta as memórias de uma mulher sobre suas férias de infância e 
as lembranças do tempo passado entre as conversas e brincadeiras com a 
avó. Durante a leitura, o leitor também é convidado a compartilhar alguns 
dos momentos mágicos vividos pelas personagens, onde o sabor de um 
alimento mistura-se ao gosto pela presença do outro.

Reinações de Narizinho
de: Monteiro Lobato
Ilustrações: Jean Gabriel Villin e Jurandir Ubirajara Campos
Editora: Biblioteca Azul
Lançado originalmente em 1931, Reinações de Narizinho representa 
um marco na literatura infantil produzida no Brasil. Composto por várias 
histórias publicadas anteriormente pelo autor, nesse livro, Lobato dá voz 
aos principais personagens que farão parte do famoso Sítio do Pica-Pau 
Amarelo: Dona Benta, Narizinho, Tia Nastácia, Emília, Rabicó, Pedrinho, 
Visconde de Sabugosa. Nessa nova edição, mantém-se o texto original 
que narra as aventuras da menina Narizinho em seu encontro com dife-
rentes personagens que fazem parte do patrimônio cultural da humani-
dade, como Dona Carochinha, O Pequeno Polegar, Pinóquio, Gato Félix e 
Peter Pan. As ilustrações de Jean Villin e Jurandir Campos, que ilustra-
ram originais do autor, trazem um toque de nostalgia à obra, tornando-a 
uma excelente porta de entrada ao maravilhoso universo lobatiano.

Sete histórias para sacudir o esqueleto
Escrito e Ilustardo por: Angela-Lago
Editora: Cia. das Letras
Sete casos de assombração (e de esperteza) colhidos na melhor tradi-
ção brasileira, narrados numa linguagem que recria o humor, o jeito e 
o ritmo mineiro de contar. Há esqueletos e cemitérios, defuntos falsos 
ou não, sonho e realidade em interferências mútuas de arrepiar. Sete é 
conta de mentiroso... O número não deve ter escapado a Angela- Lago 
ao selecionar as lorotas - das boas - reunidas neste livro. São casos de 
assombração (e de esperteza) colhidos na melhor tradição brasileira, 
narrados numa linguagem que recria o jeito e o ritmo mineiro de con-
tar. Há esqueletos e cemitérios, defuntos falsos ou não, sonho e reali-
dade em interferências mútuas de arrepiar. Mas nada disso dá medo: o 
suspense e o humor se combinam para desmascarar esse outro plano 
da imaginação e incorporar a morte ao conjunto das coisas que sim-
plesmente são - em Bom Despacho, a cidade onde tudo acontece, ou 
em qualquer lugar. Livro vencedor do prêmio FNLIJ 2002
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Regras de verão
Escrito e ilustrado por: Shaun Tan
Editora: Edições SM
Nesse livro provocativo e com ilustrações primorosas, um 
garoto tenta ensinar ao seu irmão mais novo - a partir das 
suas experiências - algumas regras fundamentais para so-
breviver ao verão. Por meio de um interessante jogo entre 
texto e imagem, Shaun Tan prova que o tempo quente e en-
solarado do verão da infância oferece um espaço de liberda-
de e imaginação que nem sempre pode ser vivido no restante 
do ano. Na rua, na praia, na casa dos avós, em um hotel cheio 
de atrativos ou em um pequeno quintal: algumas das lições 
aprendidas durante as férias servem para uma vida inteira.

Um dia, um rio
de: Leo Cunha
Ilustrações: André Neves
Editora: Pulo do Gato
Nesse livro, a sensibilidade do poeta Leo Cunha uniu-se ao talento 
visual do autor e ilustrador André Neves para construir um belís-
simo poema em homenagem ao Rio Doce. O texto - que dá voz ao 
protagonista dessa história - nos faz conhecer a tragédia do ponto 
de vista daquele que um dia foi um lugar de festa, fartura, alegria 
e movimento e que, hoje, transformou-se em um território de si-
lêncio. O que esse livro conta é a história de um rio localizado no in-
terior de Minas Gerais, mas que poderia ser a de muitas das águas 
que cortam nossas cidades e que retratam nossa relação com a na-
tureza, ainda que não sejamos capazes devê-las e ouvi-las.

Para onde vamos
de: Jairo Buitrago
Ilustrações: Rafael Yockteng
Editora: Pulo do Gato
“Para onde vamos?” é a pergunta que, atualmente, milhares de 
pessoas no mundo se fazem quando são obrigadas a deixar o seu 
país de origem e viajar a procura de melhores condições de vida. 
E mesmo quando possuem um destino certo, o trajeto até esse 
“novo mundo” é sempre marcado por incertezas e riscos. Neste 
livro, um adulto e uma criança empreendem uma longa viagem 
a um destino não revelado ao leitor. Quem relata essa jornada é 
uma menina, que parece se divertir com os elementos que surgem 
em cada um dos novos lugares por onde passa, enquanto seu pai 
–preocupado e tenso –se ocupa em garantir a continuidade do ca-
minho. As ilustrações de Rafael Yockteng fazem referências aos 
refugiados latino-americanos e sua busca por transpor os obstá-
culos que os impedem de acessar diferentes lugares do mundo. 
Um livro sensível que retrata um tema urgente em nosso tempo.
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Bombástica Naturalis
de: Iban Barrenetxea
Editora: Mov Palavras
Ao modo de uma enciclopédia, Bombástica Naturalis traz a compila-
ção das invenções do Dr. Bombastus Dulcimer, cientista botânico que 
inventou, entre outras espécies muito curiosas, o Girassol Placa Solar 
(captador de luz do sol usado para aquecer a casa em noites frias), a 
Oliveira Espingarda (projeto de instrumento bélico fracassado por dis-
parar apenas uma vez por ano) e até este livro, já que ele também nas-
ceu de uma planta transformada. O autor brinca com a formalidade do 
registro linguístico, que remete a enciclopédias antigas, sem, contu-
do, dificultar a leitura. A formalidade é uma pitada a mais de prazer 
e ironia. Mais que descrições de verbetes, Iban Barrenetxea constrói 
imagens descritivas, bem-humoradas e plenas de imaginação.

A semente que veio da África
de: Heloisa Pires Lima
Ilustrado por: Véronique Tadjo
Editora: Salamandra
O vento, depois as águas, o barro, fazem parte da vida de uma sementinha 
que existe em toda a África. Dependendo de onde nasce, recebe um nome. 
Baobá mas também Embondeiro. Por viver até seis mil anos, se transfor-
mar num gigante na altura e na cintura, inspira muitas histórias para quem 
vive em torno dela. E convidamos o leitor para saborear algumas delas. A 
proposta deste livro é como um abraço em torno de uma ideia. Heloisa con-
vidou o Georges, da Costa do Marfim e o Mário que vive em Moçambique 
para escreverem. Depois a Véronique, que vive na África do Sul, para de-
senhar. Debaixo dessa árvore da palavra entenderam que é muito gostoso 
conversar com a África mais do que sobre a África. O jogo é originário do 
norte do Golfo de Guiné, de onde começou a viajar pelo continente, e depois, 
pelo mundo. Todo jogo tem uma estratégia. As estratégias são exercícios de 
cálculos matemáticos, a lógica e a concentração. Mas é um jogo baseado na 
generosidade; para ganhar, um jogador tem que saber doar ao adversário.

Contos de enganar a morte
Escrito e ilustrado por: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
Era uma vez a Morte. Ninguém queria saber dela e todo mundo só 
pensava em passar-lhe a perna, mandá-la para bem longe de suas 
vidas tão preciosas. O compadre bem que tentou ser mais esperto 
que ela; o ferreiro achou que podia fazê-la esperar para sempre. 
Mas com a Morte não tem conversa mole, quando chega a hora, não 
adianta bater o pé. É o que mostram estas narrativas populares re-
colhidas e recontadas por Ricardo Azevedo. Cheias de humor e as-
túcia, estas histórias tratam a morte com naturalidade e são uma 
declaração apaixonada de amor à vida.
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As 14 pérolas da mitologia Grega
de: Ilan Brenman
Ilustrações: Ionit Zilberman
Editora: Escarlate
A mitologia grega faz parte do nosso cotidiano, sem mesmo nos darmos 
conta disso. Quando falamos de cronômetro (Titã Crono), de algo afro-
disíaco (deusa Afrodite), de um presente de grego (Cavalo de Troia), ou 
de uma sensação de Pânico (Pã), são todos repertórios advindos da mi-
tologia grega. Conhecê-los é compreender como nossa mente funciona 
e visualizar a beleza da criação humana. O livro “As 14 pérolas da mi-
tologia grega” apresenta alguns contos desta cultura, que ressoam de 
forma única naqueles que os ouvem.

Diário De Pilar Na África
de: Flavia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna
Editora: Pequena Zahar
Na luta pela liberdade e contra a injustiça, Pilar e seus amigos vão 
parar do outro lado do Atlântico e aprendem muito sobre a cultura 
africana. Pilar, Breno e o gato Samba embarcam na rede mágica e 
vão parar na África, onde conhecem Fummi, uma princesa iorubá. 
Juntos, eles tentarão salvar sua família e seu povo, capturados 
por comerciantes de escravos. Viajando da Nigéria a Angola, Pilar 
e seus amigos aprendem várias coisas sobre a história da África, 
seus animais, e sua cultura. Os quatro aventureiros contam com a 
ajuda de um elefante para atravessar florestas, enfrentam o mar 
bravio num pequeno veleiro, galopam na perigosa savana monta-
dos em uma zebra, descem o rio Congo ao lado da poderosa rainha 
Jinga e enfrentam os donos dos navios negreiros.

As 14 pérolas da Índia
de: Ilan Brenman
Ilustrações: Ionit Zilberman
Editora: Escarlate
“Numa manhã crepuscular, o Deus Supremo olhou para a fileira de 
homens de barro e finalmente descobriu o local apropriado para es-
conder a chave da felicidade. - É isso! - gritou Brahma - Os homens 
nunca vão pensar em procurar a chave da felicidade no lugar em que 
estou pensando em escondê-la.” Sempre ouvimos dizer que a idade 
traz maturidade e sabedoria, isso não vale somente para pessoas. A 
antiga cultura indiana foi o berço de muitas religiões, filosofias e nar-
rativas sábias, que nos aproximam de uma cultura, ao mesmo tempo 
tão distante geograficamente, e tão próxima da essência humana. 
Um livro com 14 surpreendentes contos que refletem sobre a vida.
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Diário De Pilar Na Amazônia
de: Flavia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna
Editora: Pequena Zahar
Pilar e seu inseparável amigo Breno montaram a Sociedade dos Es-
piões Invisíveis (SEI) e estão dispostos a desvendar os mistérios do 
passado. A menina achou um recorte de jornal com uma notícia pela 
metade e tem certeza de que é uma pista sobre o paradeiro de seu pai, 
que não chegou a conhecer e de quem só tem uma foto antiga. Em um 
giro na rede mágica, eles vão parar em pleno rio Amazonas! Juntos, 
vão enfrentar os feitiços da Iara, descobrir os segredos da Floresta 
Encantada habitada pela temível Cobra-Grande e ainda se dar conta 
de que suas árvores estão sendo destruídas e de que é preciso fazer 
alguma coisa para preservá-las. Pilar aprende sobre comer pupunha 
cozida e peixe com açaí, dormir em rede, andar de gaiola e canoa e 
morar em palafita.

Diário De Pilar Na Grécia
de: Flavia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna
Editora: Pequena Zahar
Que tal embarcar para a Grécia numa rede mágica? Junto com Pilar e 
seus amigos, o leitor descobrirá o fascinante mundo da mitologia, re-
pleto de deuses e heróis. Conhecerá o lado mais inesperado de Zeus, 
Hércules, Orfeu, e chegará ao Olimpo montado em Pégaso, um cava-
lo alado. Nessa viagem por mitos e lendas, Pilar descobre alguns dos 
maiores mistérios da vida e anota tudo em seu diário, que inclui mapa 
da região, listas com as características dos fantásticos seres que en-
contra e até a pronúncia de certas palavras gregas. Bem-vindo ao di-
ário de Pilar!

Diário De Pilar No Egito
de: Flavia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna
Editora: Pequena Zahar
Uma volta na rede mágica e lá vai a Pilar rumo ao Egito! Com seu insu-
perável amigo Breno e o gato Samba, essa menina aventureira encon-
tra Tutancâmon, o jovem faraó que foi enterrado vivo num sarcófago e 
precisa de ajuda para recuperar seu trono. O trio vai viver experiências 
inesquecíveis entre as pirâmides, enfrentando deuses, feras e seres 
mitológicos.
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O Carteiro Chegou
de: Allan Ahlberg
Ilustrações: Janet Ahlberg
Editora: Cia. das Letras
Lançado há vinte anos nos Estados Unidos, O carteiro 
chegou tornou-se um clássico mundial da literatura 
infantil e já vendeu mais de 6 milhões de exempla-
res. Assim como todo mundo, os contos de fadas gos-
tam de mandar e receber cartas. João, por exemplo, 
mal tem tempo de agradecer o gigante pelas ótimas 
férias que sua galinha de ovos de ouro lhe proporcio-
nou. Cachinhos Dourados aproveita para se descul-
par com a família Urso por ter causado confusão na 
casa. E o que seria da bruxa sem o catálogo de ofer-
tas do Empório da Bruxaria, que esse mês oferece 
uma promoção especial de mistura para torta Meni-
no Fofo? Por isso, quando o carteiro chega é sempre 
uma festa, e todo mundo o convida para entrar. Mas 
às vezes - especialmente em caso de Lobo Mau - ele 
prefere recusar o chazinho e dar no pé o mais rápido 
possível. O livro, que é todo contado em rimas, vem 
cheio de cartas de verdade, postais, livrinhos e con-
vites, com envelope e tudo.

Diário De Pilar Na China
de: Flavia Lins e Silva
Ilustrações: Joana Penna
Editora: Pequena Zahar
Na China, Pilar, Breno e o gato Samba conhecem a menina Fang 
Fang e, juntos, eles tentarão salvar sua família e sua cidade inun-
dada quando a fúria do Dragão Negro revolveu as águas do rio. 
Para acalmá-lo, os quatro aventureiros passarão pela muralha 
da China, arrozais, Pequim e muito mais, contando com ajuda de 
Confúcio e da deusa Nu Wa, de um herborista e de um mestre de 
arco e flecha... Navegarão pelo rio Yangtzé e salvarão um bebê 
panda das garras de um comerciante ilegal; flutuarão após come-
rem os frutos da maior árvore do mundo; descobrirão o horóscopo 
chinês, o tesouro mágico Xirang e a história da primeira Cindere-
la de que se tem notícia... De quebra, Pilar ainda encontra pistas 
do paradeiro de seu pai... Se você quer saber mais sobre a China e 
aprender de onde vêm o macarrão, a porcelana, a pólvora e o pa-
pel higiênico, não perca essa viagem!
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Você Diz Que Sabe Muito, Borboleta Sabe Mais!
de: Ricardo Azevedo
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Moderna
Ricardo Azevedo se permite, nesse trabalho, misturar dife-
rentes gêneros para construir um livro saboroso, feito sob 
medida para os pequenos leitores. Embora a maior parte dos 
textos seja de origem popular, o autor usa sua própria lin-
guagem para recontá-los e se permite, em muitos momen-
tos, alterar o original e acrescentar algo seu, sem perder, no 
entanto, o espírito livre, leve e irreverente que caracteriza 
a cultura popular brasileira. Assim, num mesmo livro en-
contramos pequenas e saborosas trovas, algumas líricas, 
porém a maioria bem-humorada; divertidas histórias de ma-
landragem e safadeza; brincadeiras com a sonoridade das 
palavras; versões diferentes de cantigas de roda conheci-
das, como “Atirei o pau no gato”, e até mesmo receitas de do-
ces saborosos, característicos da culinária do país. De brin-
de, ainda temos um poema que proseia com a “Quadrilha”, 
de Carlos Drummond de Andrade. O livro é um convite para 
as crianças entrarem nos reinos da leitura por meio do jogo, 
do humor, da brincadeira.

O velho, o menino e o burro e outras histórias caipiras
de: Ruth Rocha
Ilustrações: Claudius
Editora: Salamandra – Selo Moderna
Neste livrinho, a Ruth Rocha, baseada em narrativas orais, oferece 
ao leitor três histórias muito, muito divertidas. Na primeira, que dá 
título ao conjunto, um velho, um menino e um burro vão pela es-
trada, cada hora de um jeito (velho a pé, menino em cima do burro; 
menino a pé, velho em cima do burro; burro, velho e menino cami-
nhando...). A segunda, “Uns perus pro seu juiz”, trata da briga de 
Seu Porfírio, rabugento, e seu Candinho, muito manso, para saber 
quem é o dono do rio que passa nas terras deles. Sobre a terceira e 
última, “Dona Chiquinha, a mexeriqueira de Xique-Xique”, só pos-
so adiantar que corria na cidade o boato de que um homem sério e 
caladão tinha botado um ovo. Três contos, melhor seria dizer três 
causos, para quem aprecia (ou “apreceia”) uma boa conversa com 
gosto de café doce e cheiro de capim molhado.
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12 a 14 anos

Agora na pré-adolescência, a criança começa a ter consciência da sua própria persona-
lidade. Nessa etapa, é ainda mais importante atentar-se aos tipos de leitura para cada 
idade. Nessa fase, eles se interessam por histórias sensacionalistas, mas também estão 
começando a apreciar enredos sentimentais. Aposte ainda em aventuras e jogos de RPG.

Terremota
Escrito e ilustrado por: Marcelo Romagnoli
Editora: Companhia das Letrinhas
Maria, seu tio e o gato Platão estão prontos para viajar até à  praia, quando 
uma tempestade  interrompe os planos do grupo. Mas, a protagonista des-
ta história não desistirá tão facilmente do passeio. E usará altas doses de 
imaginação e rebeldia para fazer valer algumas das suas vontades. Aos seus 
companheiros e ao leitor resta apenas embarcar na viagem à República de 
Terramota e viver as aventuras propostas pela adorável e inquieta menina.
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Crianças que já se tornaram grandes leitoras e se atrevem a ler obras mais complexas e longas

Dragões, maçãs e uma pitada de cafuné
de: Susana Ventura e Helena Gomes
Ilustrações: Alexandre Camanho
Editora: Biruta
Todo leitor experiente tem em seu repertório inúmeros contos de 
tradição oral, especialmente aqueles chamados de contos de fadas. 
Neste livro, temos contos pouco conhecidos, recolhidos de antologias 
das culturas russas, iugoslavas, chilenas, celtas e noruegueses para 
propor aos leitores reflexões sobre questões éticas que se apresentam 
aos personagens que compõem essa coletânea. Com uma linguagem 
clara e envolvente, as autoras trazem à luz dragões, trols, maçãs dou-
radas, fadas, reis, príncipe e princesas em enredos repletos de aven-
tura, coragem e ousadia que irão encantar leitores de todas as idades.
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Ruth Rocha conta a Odisseia
de: Ruth Rocha
Ilustrações: Eduardo Rocha
Editora: Salamandra
A Odisseia conta a viagem de Ulisses, de barco, para casa, depois de dez 
anos longe do filho Telêmaco e da esposa Penélope. Como se não bas-
tasse ter lutado na Guerra de Troia (a Guerra de Troia é assunto do outro 
poema de Homero, a Ilíada), o herói grego ainda vai ter que encarar uma 
aventura de tirar o fôlego, já que Poseidon, o deus do mar, está bravo com 
Ulisses e por isso resolve dificultar seu regresso para sua Ítaca natal. As-
sim, Ulisses é obrigado a enfrentar os ciclopes, gigantes com um único 
olho no meio da testa; resistir às sereias, que seduzem os marinheiros 
para o fundo do oceano; ser hóspede de uma feiticeira, que transfor-
ma seus companheiros em porcos; e muitas coisas mais. Sem falar que, 
quando chega ao seu destino, precisa armar uma vingança contra os in-
vasores de seu palácio. Tudo isso contado por um poeta genial de 27 sé-
culos atrás e recontado agora pela Ruth Rocha, com seu estilo saboroso e 
único. As ilustrações de Eduardo Rocha, marido da Ruth, ajudam o leitor 
a chegar ainda mais para perto daquele mundo fantástico e inesquecível.

Histórias de bobos, bocós, burraldos e paspalhões
Escrito e ilustrado por: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
Inteligência, astúcia, esperteza, valentia... Os heróis deste livro não 
fazem a menor ideia do que essas palavras significam. Ao contrário de 
príncipes e guerreiros, os personagens das seis narrativas vivem fa-
zendo trapalhadas e sendo passados para trás. Por serem tão humanos, 
conquistam os leitores à primeira vista.

Histórias da Preta
de: Heloisa Pires Lima
Editora: Cia. das Letras
Reunindo informação histórica, reflexão intelectual, estímulos ao exer-
cício da cidadania e historinhas propriamente ditas (tiradas da mitologia 
africana, por exemplo), a autora fala sobre a população negra no Brasil, 
com a experiência de quem já foi alvo de racismo. As Histórias da Pre-
ta falam de um povo que veio para o Brasil à força. Homens, mulheres 
e crianças que foram arrancados de suas terras e tiveram de trabalhar 
como escravos. Perderam toda a liberdade, sofreram muito. No entanto, 
sobreviveram à escravidão e acabaram fazendo do Brasil sua segunda 
casa. Como é ser negro neste país? Faz diferença ou tanto faz? Reunin-
do informação histórica, reflexão intelectual, estímulos ao exercício da 
cidadania e historinhas propriamente ditas (tiradas da mitologia africa-
na, por exemplo), a autora fala sobre a população negra no Brasil, com a 
experiência de quem já foi alvo de racismo. Título Altamente Recomen-
dável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1998.
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Histórias de lavar a alma
de: Graziela Hetzel
Ilustrações: Ana Raquel
Editora: DCL
Alguns escritores brasileiros contemporâneos, herdeiros lobatianos, resga-
tam o vigor de recontar contos de fadas, é o caso de Graziela Hetzel neste livro 
que reúne quatro contos repletos de simbologia. As ilustrações de Ana Raquel 
- fios, agulhas, retalhos, enfim, pontos cheios de leituras mensageiras da me-
mória e saudade de um trabalho feminino de fiar, tecer e alinhavar - formam 
um rico tecido de base para o bordado caprichoso dos contos de Graziela.

O barco das crianças
de: Mario Vargas Llosa
Ilustrações: Zuzanna Celej
Editora: Alfaguara
Desde que dirigiu a palavra ao solitário homem que contemplava o mar em 
frente à sua casa, a vida de Fonchito não foi mais a mesma. Todas as ma-
nhãs, antes de ir para o colégio, ele passou a sentar-se em um banco para 
ouvir as histórias do velhinho sobre um barco misterioso, repleto de crian-
ças que partiram em direção à Jerusalém, no século XII, para resgatar a Ci-
dade Santa das mãos do poder do Islã. A narrativa, repleta de aventuras, 
é contada em capítulos curtos que são interrompidos sempre no momento 
em que o menino precisa ir à escola. Por que somente algumas pessoas são 
capazes de ver essa embarcação? Afinal, é possível que o narrador dessa 
aventura estivesse naquele barco, permanecendo vivo para contar essa 
aventura, mesmo depois de tanto tempo? O aclamado autor peruano cons-
trói essa narrativa convidando leitores de todas as idades a refletir sobre os 
desejos e crenças que movem os seres humanos, e o poder da fantasia como 
alimento que nos ajuda a embarcar nas mais improváveis viagens.

O gato e o escuro
de: Mia Couto
Ilustrações: Marilda Castanha
Editora: Cia. das Letras
Com a mesma criatividade literária que o consagrou como autor de roman-
ces, Mia Couto estreia na literatura infantil com este miniconto sobre um 
gatinho e sua vontade de descobrir e explorar o mundo. “Somos nós que 
enchemos o escuro com nossos medos.” Pintalgato vive sendo alertado 
pela mãe para que não ultrapasse a fronteira do dia. Mas ele, louco para 
descobrir o que se esconde sob a sombra da noite, decide se aventurar e 
acaba tendo um encontro inusitado com o escuro. Quando volta para a luz 
do dia, descobre que seu pelo, antes amarelo com pintinhas, está preto 
como a noite. Com ajuda da mãe, consegue perceber que o medo do escu-
ro, na verdade, é o medo das “ideias escuras que temos sobre o escuro”. 
Uma bela fábula sobre as aflições e o encantamento com o desconhecido. 
Nas palavras do autor: “A maior parte dos medos de que sofremos, crian-
ças e adultos, foram fabricados para nos roubar curiosidade e para matar 
a vontade de querermos saber o que existe para além do horizonte”.
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A floresta canta!
de: Berenice de Almeida, Magda Pucci
Ilustrações: Joana Resek
Editora: Peirópoilis
Nesse livro, as autoras Magda Pucci e Berenice de Almeida propõem 
uma fantástica viagem pelo Brasil por meio dos cantos de oito dife-
rentes povos indígenas, apresentando ao leitor suas músicas, seus 
significados, seus instrumentos e rituais. Enquanto acompanha os 
registros da expedição no texto em formato de diário, o leitor pode 
conhecer também cada uma das melodias ouvindo o CD que acompa-
nha a obra.

O ônibus de Rosa
de: Fabrizio Silei
Ilustrações: MaurizioA. C. Quarello
Editora: Edições SM
“…Há sempre um ônibus que passa na vida de cada um de nós. Fique de 
olhos abertos: não vá perder o seu.” Esse é o conselho dado por um avô 
ao seu neto, após lhe contar a história de uma mulher que com coragem 
e dignidade contribuiu para mudar a vida de seu povo. Seu nome era 
Rosa. Nesse livro o italiano Fabrizio Silei apresenta ao jovem leitor al-
gumas das mudanças ocorridas na política racial dos Estados Unidos há 
mais de 60 anos, revelando a importância das escolhas individuais e da 
mobilização coletiva para a garantia de uma vida mais digna para todos 
os seres humanos. Uma leitura indispensável nos tempos atuais.

Ponte para Terabítia
Escrito e ilustrado por: Katherine Paterson
Editora: Salamandra
Terabítia levou centenas de crianças e jovens ao cinema nas duas 
adaptações que foram feitas. É difícil ficar imune ao chamamento que 
ouvimos de Jess e Leslie para conhecer esse reino mágico que cons-
truíram com poucos recursos, mas infinitos sonhos. Katherine é auto-
ra experiente, detentora dos mais importantes prêmios literários do 
mundo e que demorou a ser reconhecida no Brasil. Preocupada em fa-
lar da passagem da infância para a vida adulta, seus temas abordam 
essa fase dolorida e por vezes traumáticas. Quatro ambientes com-
põem a narrativa e dão ao leitor elementos para avaliar e   relativizar 
o que os aproxima e o que os repele: a casa de Jess, a casa de Leslie, a 
escola onde estudam e Terabítia.  As duas crianças vivem em plena 
circulação nesses lugares tão diferentes e terão de passar por experi-
ências e confrontos com pessoas e ideias muito distintas. Afinal, isso 
resulta no mundo como o temos e saber compreendê-lo faz parte da 
vida adulta. Sonho e realidade servidos densa e envolventemente.
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A árvore que dava dinheiro
de: Domingos Pellegrini
Editora: Moderna
Os habitantes de Felicidade, município pequeno do interior do Brasil, vivem 
com invejável tranquilidade até o momento em que um velho avarento, antes 
de morrer, deixa uma herança inesperada: uma árvore que dá dinheiro. A eu-
foria consumista se espalha pela cidade logo se transforma em depressão: as 
notas, novinhas, se esfarelam quando alguém as leva para além da ponte que 
delimita a fronteira do município. Não leva muito tempo até a televisão e os 
jornais descobrirem a árvore, fazendo com que a cidade voltasse a se encher 
de dinheiro, mas dinheiro de verdade, dinheiro que não se esfarela: as notas 
graúdas trazidas pela profusão de turistas ansiosos por rasgar e queimar di-
nheiro em Felicidade. Acontece que aquilo que parecia uma bênção se revela 
uma maldição: as árvores param de dar dinheiro e os turistas abandonam a 
cidade, deixando-a endividada e poluída, sofrendo os efeitos desastrosos dos 
investimentos econômicos exagerados, das enchentes e da erosão. Apenas 
algum tempo depois, algo volta a nascer das malfadadas árvores: não notas 
de dinheiro, mas frutos, deliciosos e suculentos, que ensinam àquela popu-
lação cansada de tantos reveses a possibilidade de saborear coisas simples.

A mentira da verdade
Escrito e ilustrado por: Joaquim de Almeida
Editora: Edições SM
Em todas as culturas, há mitos e lendas que contam sobre a origem do 
mundo e dos seres que nele habitam. Mas, você já imaginou como sur-
giram alguns opostos como o medo e a coragem, a mentira e a verdade? 
Nesse livro, Joaquim de Almeida adapta para os quadrinhos um mito io-
rubá, presenteando os leitores com uma narrativa cheia de movimentos 
e cores que convida à reflexão. Chama a atenção o modo como o autor 
escolheu representar cada um dos seres e sentimentos criados por Olo-
fi, incluindo inúmeras referências à cultura africana nos desenhos. Uma 
obra que pode servir de porta para os leitores adentrarem o universo de 
uma das matrizes mais presentes na cultura de nosso país.

A invenção de Hugo Cabret
Escrito e Ilustrados por: Brian Selznick
Editora: Edições SM
Este é um livro que convida o leitor a se imaginar numa sala de cinema 
para acompanhar a misteriosa história de Hugo Cabret, um órfão fasci-
nado por peças mecânicas, truques de mágico, pelos filmes que viu com 
o pai e pelas histórias que ele lhe contou. Um autômato, de que o pai não 
pôde concluir o conserto, cruzará o seu destino com os de tio Georges, da 
sobrinha Isabelle e do início do cinema fantástico. A história, que aconte-
ce na central de trem de Paris dos anos 1930, é contada por meio de duas 
linguagens intercaladas: a dos desenhos em preto e branco moldurados 
por bordas pretas cujos movimentos, afastamentos, aproximações e cor-
tes lembram os de uma câmera; e a das palavras projetadas numa página 
branca de bordas  pretas cujos parágrafos hora tomam páginas inteiras, 
hora apenas o centro. A obra foi adaptada no cinema por Martin Scorsese.
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Antologia ilustrada da poesia brasileira para crianças de todas as 
idades
Organizado e Ilustrações: Adriana Calcanhotto
Editora: Edições de Janeiro
Nessa obra, a cantora e compositora gaúcha compartilha seu amor à poe-
sia, selecionando poemas de diferentes momentos da literatura brasileira 
dos séculos XIX e XX. Como o próprio título evidência, adultos e crianças 
poderão conhecer, ou talvez revisitar, textos que fazem parte de suas me-
mórias literárias, descobrindo os diferentes autores, temáticas e estilos. De 
presente, os leitores ainda poderão se deliciar com as divertidas e singelas 
ilustrações criadas por Adriana, além de conhecerem um pouco mais sobre 
os poetas nas pequenas biografias elaboradas pela organizadora. Um livro 
que se propõe a ser um portal para a poesia brasileira. A bibliografia citada 
no final da obra, apresenta ao leitor não só a origem dos poemas seleciona-
dos, mas a possibilidade de conhecer obras importantes de nossa literatura.

Um amigo para sempre
de: Marina Colasanti
Ilustrações: Guazzelli
Editora: FTD
Este livro é uma das obras-primas de Marina Colasanti, que es-
treou na literatura com uma linguagem poética e simbólica, num 
momento em que predominava a crítica social e política por meio 
da paródia dos contos de fada. Aqui, não se trata de um conto de 
encantamento, mas o encantamento – ou transcendência – está 
presente pelo modo de narrar um episódio da vida do escritor 
angolano Luandino Vieira: na prisão, em Cabo Verde, paciente-
mente, ele conquista a confiança e amizade de um pássaro. As 
ilustrações de Guazzelli ampliam os pontos de vista sobre a his-
tória, instigando a reflexão sobre confiança, amizade, liberdade e 
pequenas felicidades possíveis nas situações mais adversas.

Cada coisa
de: Eucanaã Ferraz
Ilustrações: Eucanaã Ferraz e Raul Loureiro
Editora: Companhia das Letrinhas
Alfinete, cotonete, janela, martelo, parafuso, régua, zíper… Para Eucanaã 
Ferraz, cada coisa pode conter um poema. Basta apenas que a poesia es-
teja nos olhos de quem as vê. Nesse livro, o autor cria um pequeno inven-
tário poético dos objetos que povoaram sua infância, construindo textos 
que desafiam o leitor pela forma com que brincam com o sentido das pala-
vras. A cada página, o cotidiano se reinventa. Seja pelo espanto causado 
pela forma como as coisas comuns são apresentadas ao leitor, seja pelo 
projeto gráfico que compõe uma parceria primorosa entre texto e imagem.
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A Fantástica Fábrica de Chocolate
de: Roald Dahl
Ilustrações: Quentin Blake
Editora: WMF Martins Fontes
Muitas crianças e jovens certamente já assistiram o filme que narra a 
história desta fantástica fábrica de chocolate. Poucos sabem, no entan-
to, que as aventuras contadas nesse filme foram adaptadas do livro de 
um dos maiores escritores ingleses do século XX, Roald Dahl. Neste li-
vro ele conta a história de Charlie Bucket que adora chocolate. Sr. Willy 
Wonka, o mais incrível inventor no mundo, está abrindo os portões de 
sua Fantástica Fábrica de Chocolate a cinco crianças sortudas. É um 
prêmio de uma vida! Charlie precisa apenas de um Cupom Dourado, e 
essas guloseimas poderão ser todas dele.

Raul da ferrugem azul
de: Ana Maria Machado
Ilustrações: Rosana Faria
Editora: Salamandra
Raul estava mesmo intrigado com aquelas manchas azuis que se 
espalhavam pelo seu corpo, ora apareciam nos braços, e ele não 
conseguia fazê-las sumir, mesmo lavando com xampu, álcool e até 
detergente. Ora - que susto! - estavam no pescoço, nas pernas, na 
língua e até na garganta! De tanto pensar, Raul deduziu: ele, Raul, 
tinha ferrugem azul! O mistério tinha que ter uma explicação. Em 
busca das respostas, o menino descobre como a dificuldade de rea-
gir às pequenas - e grandes - violências do cotidiano marcam nosso 
espírito e nosso corpo. Depois de mais de meio milhão de exemplares 
vendidos, vários prêmios e publicação no exterior. ‘Raul da ferrugem 
azul´ está de volta, para encantar novas gerações de leitores.

A Moça Tecelã
de: Marina Colasanti
Desenhos de Demóstenes e trabalho artesanal das Irmãs Dumont
Editora: Global
Marina Colasanti, artesã da sintaxe, do jogo linguístico, dos sentidos 
simbólicos, ganha nesta publicação o trabalho de outros artesões - das 
irmãs Dumont, as bordadeiras, que transformaram em fios artesanais 
os desenhos de Demóstenes. Palavras, traços e tapeçarias se entrela-
çam para levar o leitor, aparentemente, a um outro tempo. Tempo em 
que os homens, guerreiros, partiam para as batalhas e as mulheres en-
contravam na arte do tear o espaço para viver a longa e difícil espera. 
Porém, a moça não espera. A moça tecelã constrói no tear sua própria 
história. Nada lhe faltava. Ela própria trouxe o tempo em que se sentiu 
sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido. Ao 
se descobrir infeliz, a moça tecelã, durante a noite, segurou a lançadei-
ra ao contrário e desfez o marido.
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Histórias que eu li e gosto de contar
de: Daniel Munduruku
Ilustrações: Rosinha
Editora: Callis
Nesse livro, Daniel Munduruku, escritor pioneiro em compartilhar his-
tórias de diferentes povos indígenas por meio da literatura infantil e 
juvenil, compartilha diferentes narrativas que ouviu e viveu ao longo 
da sua vida. A coletânea amplia a representação do leitor sobre o que se 
espera de um autor indígena, apresentando textos variados que fazem 
parte, inclusive, do repertório de povos europeus e de outras culturas. 
Chama a atenção o modo como o autor constrói uma obra que oferece 
ao leitor a possibilidade de conhecer parte de seu repertório, mostran-
do as diferentes influências presentes em seu trabalho.

O BGA – O bom gigante amigo
de: Roald Dahl
Ilustrações: Quentin Blake
Editora: Editora 34
Ao acordar, Sofia dá de cara com o ser humano mais alto que já 
vira. O que ela não sabia é que ninguém pode ver um gigante sem 
se tornar seu prisioneiro. Ela vai parar na Terra dos Gigantes, sob 
os cuidados do Bom Gigante Amigo. Lá, conhece gigantes assus-
tadores e, com a ajuda do BGA e da rainha da Inglaterra, inventará 
um plano para enfrentá-los.

Histórias de Índio
de: Daniel Munduruku
Ilustrações: Laurabeatriz
Editora: Cia. Das Letrinhas
Um conto sobre a cultura munduruku, crônicas e depoimentos 
sobre as experiências vividas pelo autor no chamado “mundo dos 
brancos”, além de informações gerais sobre a diversidade étni-
ca do Brasil indígena. Na primeira parte esse livro traz um conto 
da cultura munduruku. “O menino que não sabia sonhar” fala de 
Kaxi, um garoto como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé 
tê-lo escolhido como seu sucessor. Para ser iniciado nos segredos 
da pajelança, o pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos so-
nhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela pri-
meira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de 
vista de um dos seus integrantes. Em seguida, o autor relata com 
bom humor suas experiências no “mundo dos brancos” e comenta 
a situação dos povos indígenas no Brasil. A edição inclui desenhos 
de crianças indígenas e fotos de aldeias mundurukus.
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As Bruxas
de: Roald Dahl
Ilustrações: Quentin Blake
Editora: WMF Martins Fontes
Bruxa de verdade nem parece bruxa. E aí está o perigo. Como é que a 
gente vai saber quem é bruxa e quem, não é? Pois este livro conta a 
história de um menino que, de tanto se meter em encrenca com bru-
xas, acabou especialista no assunto.

Meu pai é um homem pássaro
de: David Almond
Ilustrações: Polly Dunbar
Editora: WMF Martins Fonte
Para os filhos, os pais sempre serão seres especiais e dotados de su-
perpoderes: o de amparar, de acolher, de brincar e, principalmente, de 
estar perto e fazer-se presente. Nesse livro, David Almond nos conta a 
história de Lizzie - uma menina que tem um pai que, desde a morte de 
sua mãe, acredita ser um pássaro e vive como um: corre, grasna, come 
minhocas, ensaia voos e faz seu próprio ninho. Esses comportamentos, 
que poderiam causar espanto e vergonha, são acolhidos pela menina, 
que encontra nessa fantasia uma oportunidade para aproximar-se 
de seu pai, habitando o seu mundo particular. As ilustrações de Polly 
Dunbar conferem ainda mais poesia e graça a essa narrativa sobre o 
amor e aceitação da diferença.

Malala: a menina que queria ir para a escola
de: Adriana Carranca
Ilustrações: Bruna Assis Brasil
Editora: Companhia das Letrinhas
Malala é uma garota que, desde cedo, aprendeu a importância da 
liberdade e ter reconhecido seus direitos. No entanto, o fato de ter 
nascido em um país controlado por um grupo extremista chamado 
Talibã, quase a fez perder a vida. Essa é a história contada pela 
jornalista Adriana Carranca no primeiro livro reportagem escrito 
para crianças. Com linguagem acessível, a autora nos convida a fa-
zer uma viagem ao Paquistão, descobrindo a diversidade da vida 
e a cultura de um povo que ainda é um mistério para o Ocidente. 
Vivendo por um tempo na região onde nasceu Malala, Adriana 
entrevistou seus amigos e conhecidos para nos ajudar a conhecer 
uma menina, que além de será mais jovem ganhadora do Prêmio 
Nobel da Paz, nos ensina o valor de lutar pelo que acreditamos.
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Mitos gregos
de: Nathaniel Hawthorne
Ilustrações: Walter Crane
Editora: Zahar
Talvez nenhuma outra cultura tenha influenciado tanto os povos oci-
dentais como a cultura grega. Muitos heróis, narrativas e expressões 
que fazem parte de nossa tradição oral tiveram sua origem nas his-
tórias extraordinárias dos deuses e heróis da mitologia grega. Nesse 
livro, o aclamado escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne fez 
uma adaptação primorosa de algumas das principais narrativas gre-
gas, apresentando-as ao jovem leitor. O texto cuidadosamente tra-
duzido e as imagens originais, criadas por um dos grandes nomes da 
ilustração do século XIX, tornam essa obra um presente perfeito para 
todos aqueles que desejam conhecer algumas das mais conhecidas 
histórias de aventura e coragem que inspiraram muitas outras narra-
tivas contemporâneas.

O livro selvagem
de: Juan Villoro
Editora: Seguinte
O livro selvagem, do escritor mexicano Juan Villoro, é a história de 
Juan, um adolescente de 13 anos que precisa passar as férias na casa 
do excêntrico tio Tito, mas é, especialmente, a história da aventura 
dos livros, tornados personagens dentro da magnífica biblioteca do 
tio. Com muita sensibilidade, Juan aceita o desafio de encontrar o li-
vro selvagem em meio ao labirinto de estantes, participando da vida 
movimentada dos livros. A influência das leituras na casa do tio se faz 
notar não só pela quantidade de volumes, mas também pelas receitas 
curiosas que levam o nome de grandes clássicos da literatura, como 
o saboroso peixe à Moby Dick. A obra é repleta de passagens que nos 
fazem pensar sobre a relação especial existente entre livros e leitores.

O caixão rastejante e outras assombrações de família
Escrito e ilustrado por: Angela-Lago
Editora: Companhia das Letrinhas
Quem nunca ouviu uma história de assombração envolvendo al-
guém conhecido, levante a mão! Nesse livro, a mineira Ângela-
-Lago mostra que conhece muitas narrativas onde o riso e o espan-
to caminham juntos. Com uma estrutura que remete aos causos 
contados pelos familiares envolvendo parentes próximos, os dez 
contos que compõem essa coletânea abordam o sobrenatural, sem 
abrir mão do humor tão característico da autora. Merece destaque 
a brincadeira proposta nas ilustrações que misturam fotografias e 
desenhos, nos quais Ângela aparece representando, de maneira di-
vertida, cada um dos protagonistas dos contos.
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O pássaro na gaiola
de: Vincent van Gogh
Ilustrações: Javier Zabala
Editora: Pequena Zahar
Como se sente um pássaro engaiolado em relação aos pássaros livres? 
O que mais deseja um pássaro na gaiola quando a primavera chega? Es-
tas são algumas das perguntas que a carta do pintor Vincent van Gogh 
ao seu querido irmão Théo expressam de forma sensível, delicada e co-
movente. As emoções do pássaro solitário na gaiola contrapostas a dos 
bandos de pássaros que vivem em espaços públicos são transfiguradas 
poeticamente pelas belíssimas ilustrações do espanhol Javier Zabala.

O piloto e o Pequeno Príncipe
Escrito e ilustrado por: Peter Sís
Editora: Companhia das Letrinhas
Nessa obra, somos convidados a conhecer a biografia do autor de um 
dos livros mais famosos de todo o mundo - O Pequeno Príncipe. Com seu 
estilo característico, que mistura informações históricas a desenhos 
repletos de detalhes e metáforas, Peter Sís constrói uma rica poesia vi-
sual, traçando diferentes possibilidades de leitura. Se o leitor escolher 
correr os olhos pelos textos dos rodapés, conhecerá os principais episó-
dios da vida de Antoine de Saint Exupéry. Se observar as informações 
contidas nos textos que circundam algumas ilustrações, descobrirá 
inúmeras curiosidades sobre o autor. E, se mergulhar pelos detalhes es-
condidos sem cada uma das imagens, a viagem - com certeza - o levará 
a lugares incríveis como aqueles pelos quais passou o criador de um dos 
personagens mais amados da literatura infantil e juvenil.

O Pequeno Príncipe
Escrito e ilustrado por: Antoine de Saint-Exupéry
Editora: Harpercollins Brasil
Um piloto forçado a aterrissar no deserto do Saara encontra um pe-
queno príncipe, recém-chegado de um planeta distante. As sábias, 
encantadoras e inesquecíveis histórias contadas pelo pequeno prín-
cipe falam de seu próprio planeta, com seus três vulcões e uma flor 
presunçosa. Uma história profunda, para todas as idades, ilustrado 
com as aquarelas do próprio Saint-Exupéry. Uma história atemporal, 
que vem cativando leitores desde sua publicação, O pequeno príncipe 
é um dos maiores clássicos da literatura francesa. Sempre presente 
nas listas de best-sellers, já foi publicado em mais de 250 idiomas, e 
tornou-se o livro mais lido e mais traduzido na literatura internacio-
nal. Esta edição inclui dados sobre a vida e a obra de Saint-Exupéry, 
conta ainda com uma inovação editorial: é a única a trazer as ilustra-
ções posicionadas fielmente à sequência da própria narrativa.
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Peter Pan
de: J.M. Barrie
Ilustrações: F.D. Bedford
Editora: Zahar
“Todas as crianças crescem, menos uma. “Assim começa a história de Pe-
ter Pan e a família Darling em sua fantástica viagem pela Terra do Nun-
ca. Acompanhados pelos meninos perdidos, uma fada muito ciumenta, 
crocodilos, piratas e sereias, eles enfrentam o terrível Capitão Gancho, 
descobrem seus próprios medos e convidam os leitores a experimentar 
uma aventura daquelas! Essa edição contém a história completa, sem 
cortes ou mudanças. Além disso, as páginas são ricamente ilustradas 
pelas imagens feitas em 1911 para a primeira edição e é possível encon-
trar, ao longo do texto, algumas notas explicativas (pequenos recados) 
que podem ajudá-lo a compreender ainda mais esse clássico.

A Bela e a Fera
de: Madame de Beaumont e Madame de Villeneuve
Editora: Zahar
Diz Ana Maria Machado que os clássicos são livros que “conseguem ser 
eternos e sempre novos” e que quando se tem o privilégio de conhecê-
-los em sua versão original é como se os víssemos pela primeira vez. A 
edição primorosa produzida pela Editora Zahar apresenta uma tradu-
ção cuidadosa e um prefácio com informações muito interessantes so-
bre a origem dessa belíssima história que encantou e continua surpre-
endendo adultos e crianças em todo o mundo. Além do enredo repleto 
de conflitos e passagens muitas vezes desconhecidas por grande parte 
dos leitores, a obra ainda contém uma seleção de imagens criadas por 
renomados ilustradores de contos de fadas.

Terra de cabinha
de: Gabriela Romeu
Ilustrações: Samuel Macedo e Sandra Jávera
Editora: Peirópolis
Nessa obra primorosa, a jornalista Gabriela Romeu compartilha com 
todos os leitores os tesouros recolhidos em suas andanças pelo ser-
tão do Brasil. É desse lugar cheio de mistério e poesia que ela nos faz 
conhecera vida de meninos e meninas encantados: os chamados ca-
binhas. Construindo uma espécie de livro-baú, a autora revela as pai-
sagens, as canções, os brinquedos e as brincadeiras experimentados 
por crianças de um Brasil desconhecido para muitos. O texto sensível 
funciona como uma espécie de convite e provocação: e se fizéssemos 
o inventário de nossa infância? O que possuímos de mais genuíno em 
nosso brincar? Que mundos construímos em nossas brincadeiras? As 
fotografias de Samuel Macedo e as ilustrações de Sandra Jávera am-
pliam o olhar, abrindo janelas para essa deliciosa viagem pela terra 
dos cabinhas.
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Corda bamba
de: Lygia Bojunga Nunes
Ilustrações: Regina Yolanda
Editora: Casa Bojunga
O talento de Lygia Bojunga para construir narrativas arrebatadoras é 
reconhecido em todo o mundo. São inúmeros os prêmios que suas obras 
receberam. Nesse livro, Lygia nos conta a história de Maria: uma meni-
na, filha de dois artistas de circo que, de volta à casa de sua avó, reen-
contra seu passado, tendo a chance de reconciliar-se com as escolhas 
feitas por seus pais e construir uma nova história para si. Com um tex-
to ágil e fluido, a autora trata de temas profundos, criando uma trama 
complexa que não subestima a inteligência dos leitores.

A mãe a’água
de: Lenice Gomes
Ilustrações: Graça Lima
Editora: DCL
O mar, carregado de lendas, empresta seu cenário de sonhos, amores e 
encantamentos ao mito A mãe d´água, recontado por Lenice Gomes e 
ilustrado por Graça Lima. A princesa dessa história cheia de metáforas 
cresceu com os olhos cravados no mar à espera de seu príncipe encanta-
do. Durante essa espera, bordava uma colcha de linho branco que pare-
cia não ter fim e entoava canções do mar que ouvira quando criança. . . A 
mãe d´água é uma lenda em que a água salgada do mar e as lágrimas se 
confundem. As ilustrações, ricas em detalhes e alegorias, representam 
a magia entre homem e natureza.

A bolsa amarela
de: Lygia Bojunga Nunes
Editora: Casa Bojunga
Clássico da literatura infanto juvenil, o romance de uma menina que 
entra em conflito consigo mesma e com a família ao reprimir três 
grandes vontades (que ela esconde numa bolsa amarela) - a vontade 
de crescer, a de ser garoto e a de se tornar escritora. A partir dessa 
revelação- pó si mesma uma contestação à estrutura familiar tradi-
cional em cujo meio ‘criança não tem vontade’- essa menina sensível 
e imaginativa nos conta o seu dia-a-dia, juntando o mundo real da fa-
mília ao mundo criado por sua imaginação fértil e povoado de amigos 
secretos e fantasias.
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Alice
de: Lewis Carroll
Editora: Zahar
Passados 150 anos da publicação original, a clássica história de uma meni-
na chamada Alice, que entra em uma toca atrás de um coelho falante e cai 
em um mundo de fantasia, continua popular. Essa charmosa edição de bol-
so, com capa dura e ilustrações originais de John Tenniel, reúne Aventuras 
de Alice no País das Maravilhas e sua continuação, Através do espelho e o 
que Alice encontrou por lá.

Auggie & eu
de: R. J. Palácio
Editora: Intrínseca
Auggie & Eu é uma extensão do romance Extraordinário, que já en-
cantou milhares de leitores. Neste novo livro, Julian, Christopher e 
Charlotte, personagens da vida de Auggie, narram seus encontros e 
desencontros com o amigo extraordinário em três contos diferentes. O 
capítulo do Julian dá voz a um personagem controverso: o menino que 
liderava o bullying contra Auggie na escola. Enfim temos a oportunida-
de de entender o que o levou a agir dessa forma e o que Julian pensa das 
próprias ações. Em Plutão, o narrador é Christopher, o primeiro amigo 
de Auggie. Os dois meninos compartilham lembranças da infância e, 
apesar de terem se distanciado, aprendem que boas amizades sempre 
valem um esforcinho a mais. Shingaling mostra Auggie pelos olhos de 
Charlotte, a única menina entre as três crianças escolhidas para apre-
sentar a Auggie a escola. Com ela entramos no universo das garotas e 
vemos como a chegada de Auggie afetou as relações entre elas.

Extraordinário
de: R. J. Palácio
Editora: Intrínseca
August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome genética cuja 
sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas ci-
rurgias e complicações médicas. Por isso ele nunca frequentou uma 
escola de verdade... até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um 
aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes 
a começar o quinto ano em um colégio particular de Nova York, Aug-
gie tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de 
que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os 
outros. Narrado da perspectiva de Auggie e também de seus familia-
res e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, Ex-
traordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar 
na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade 
- um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordina-
riamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor.
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Somos todos extraordinários
de: R. J. Palácio
Editora: Intrínseca
Extraordinário é um romance apaixonante e inspirador, que já tocou a 
vida de quase meio milhão de leitores só no Brasil. Publicada pela pri-
meira vez em 2013, a história que acompanha o carismático Auggie 
Pullman, um menino de dez anos com uma grave deformidade facial 
que começa a frequentar a escola pela primeira vez, ganha agora uma 
edição dedicada às crianças, cuidadosamente pensada e elaborada com 
a intenção de levar a elas a forte mensagem de inclusão e gentileza que 
a autora R. J. Palácio imprimiu à sua obra. Resgatando elementos da his-
tória original e inserindo os personagens em um mundo ilustrado que 
representa a imaginação do menino, Somos todos extraordinários vai 
deliciar todos os que já se emocionaram e os que ainda vão se emocionar 
com essa incrível história de superação, amizade e, acima de tudo, amor.

Contos de adivinhação
de: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
A obra apresenta seis narrativas recolhidas da cultura popular brasi-
leira - ‘O rei que não sabia ser feliz’; ‘A princesa que só se casava com 
quem se escondesse e ela não visse’; ‘O soldado que jogava baralho’; 
‘O amigo rico, o amigo pobre e a moça bonita’; ‘A árvore que sabia adi-
vinhar’ e ‘Aventuras de João Grilo’. Todas elas têm características que 
são peculiares do conto popular, primando pelo sujeito criativo, esper-
to e às vezes até com certa malandragem típica do anti-herói, capaz 
de solucionar enigmas e se sair bem das situações mais inusitadas. 
Em ‘Contos de adivinhação’ apresentam-se os tradicionais reis e prín-
cipes ao lado de pessoas simples do sertão, com histórias que trans-
mitem mensagens sobre a vida e a natureza.

Como as histórias se espalharam pelo mundo
de: Rogério Andrade Barbosa
Editora: DCL
Numa viagem mágica, Rogério Andrade Barbosa e Graça Lima nos trans-
portam ao continente africano, com suas múltiplas faces, cores, cheiros, 
sons, gestos e formas. O fio condutor desta história é um ratinho, que 
tudo ouve e tudo vê. Ele observa as múltiplas faces dos diversos grupos 
humanos que habitam o continente africano, em suas atividades coti-
dianas. Pelo olhar atento desse ratinho, os costumes, a religiosidade, 
as atividades econômicas, as histórias e o universo cultural de diferen-
tes povos vão sendo mostrados. ‘Como as histórias se espalharam pelo 
mundo’ é uma viagem a lugares desconhecidos e misteriosos...
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As narrativas preferidas de um contador de histórias
de: Ilan Brenman
Ilustrações: Fernando Vilela
Editora: Melhoramentos
Na reunião destes contos, narrados por Ilan Brenman e ilustrados por 
Fernando Vilela, encontre a tradição narrativa de diferentes povos ao 
redor do mundo. Descubra (ou redescubra) mitos gregos, contos africa-
nos e asiáticos, até histórias brasileiras: a cada página, uma nova emo-
ção e uma nova reflexão. Com humor e uma linguagem atual, este livro 
convida o leitor a participar do ritual ancestral que é a arte de contar 
histórias. Escolha a sua preferida e passe-a adiante!

Alice no país da mentira
de: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Alice entrou no sótão da casa da avó, sentou-se e olhou para o espelho. Começa-
va ali uma aventura e tanto, que a levaria para o País da Mentira, para o País da 
Verdade - e para descobertas importantíssimas na vida de toda criança. Apren-
der a escolher, por exemplo. E a assumir a responsabilidade pelas escolhas. Um 
livro delicioso, que estimula a criatividade, a imaginação e a reflexão.

O muro crescendo atrás da cortina de ferro
Escrito e ilustrado por: Peter Sís
Editora: Companhia das Letrinhas
Neste livro, Peter Sís-vencedor do Prêmio Hans Christian Andersen em 
2012 - conta a história da repressão comunista até a queda do Muro de 
Berlim, em 1989. Quando sonhar parecia impossível e quase tudo era 
proibido, Peter Sís encontrou uma forma de sobreviver registrando suas 
ideias em textos e desenhos repletos de poesia e humor, compartilhan-
do-os com os jovens leitores deste premiado livro. Utilizando diferentes 
recursos visuais, o autor criou uma obra que possibilita inúmeras leitu-
ras para descobrir cada uma das pistas escondidas nas incríveis ima-
gens produzidas pelo autor.

O caderno do jardineiro
Escrito e ilustrado por: Angela-Lago
Editora: Edições SM
O livro reúne poemas sobre os mais diversos tipos de flores, escritos e ilustra-
dos pela própria autora. Repleta de significação, a flor é a metáfora utilizada 
para tratar de temas ligados à existência humana, como a passagem do tem-
po, a transitoriedade, a fragilidade.
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14 a 17 anos

É quando o adolescente descobre seu mundo interior e começa a escolher seus ti-
pos de livros preferidos, conforme molda e percebe as principais características de 
sua personalidade. Justamente por isso é importante que ele ajude a escolher as 
obras, já que pode preferir desde romances até livros de terror, passando pelo RPG, 
pelos quadrinhos e pelas aventuras
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Livros para os anos de maturidade ou “desenvolvimento da esfera estético-literária da 
leitura”, desenvolvimento dos valores e planos de vida

A revolução dos bichos
de: George Orwell
Editora: Cia. Das Letras
Escrito em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em 1945 depois de 
ter sido rejeitada por várias editoras, essa pequena narrativa causou des-
conforto ao satirizar ferozmente a ditadura stalinista numa época em que 
os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazifas-
cista. De fato, são claras as referências: o despótico Napoleão seria Stálin, 
o banido Bola-de-Neve seria Trotsky, e os eventos políticos - expurgos, 
instituição de um estado policial, deturpação tendenciosa da História - mi-
metizam os que estavam em curso na União Soviética. Com o acirramento 
da Guerra Fria, as mesmas razões que causaram constrangimento na épo-
ca de sua publicação levaram a obra a ser amplamente usada pelo Ocidente 
nas décadas seguintes como arma ideológica contra o comunismo. O pró-
prio Orwell, adepto do socialismo e inimigo de qualquer forma de manipu-
lação política, sentiu-se incomodado com a utilização de sua fábula como 
panfleto. Depois das profundas transformações políticas que mudaram a 
fisionomia do planeta nas últimas décadas, o livro pode ser visto sem o viés 
ideológico reducionista. Mais de sessenta anos depois, ela mantém o viço e 
o brilho de uma alegoria perene sobre as fraquezas humanas que levam à 
corrosão dos grandes projetos de revolução política. É irônico que o escritor, 
para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais 
como personagens. A inteligência política que humaniza seus bichos é a 
mesma que animaliza os homens. Escrito com domínio da narrativa, aten-
ção às minúcias e extraordinária capacidade de criação de personagens e 
situações, combinando de maneira feliz duas ricas tradições literárias: a 
das fábulas morais, que remontam a Esopo, e a da sátira política, que teve 
talvez em Jonathan Swift seu representante máximo.
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1984
de: George Orwell
Editora: Companhia das Letras
Winston, herói de 1984, último romance de George Orwell, vive apri-
sionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente 
dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual 
vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais 
famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, 
além de vazio de sentido histórico. De fato, a ideologia do Partido do-
minante em Oceania não visa nada de coisa alguma para ninguém, no 
presente ou no futuro. O’Brien, hierarca do Partido, é quem explica a 
Winston que só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, 
nem vida longa, nem felicidade - só o poder pelo poder, poder puro.

As aventuras de Robin Hood
de: Alexandre Dumas
Editora: Zahar
A saga do lendário fora da lei contada pelo talento inquestionável 
de Alexandre Dumas. Ambientado na Inglaterra nos séculos XII e 
XIII, o livro traz as aventuras de Robin Hood e seu bando em busca 
de justiça, igualdade e também diversão. Nas matas de Sherwood 
e Barnsdale, acompanhamos os embates de Robin com o xerife de 
Nottingham, sua história de amor com lady Marian e sua parceria 
com o leal João Pequeno e frei Tuck. Essa edição reúne em um úni-
co volume os dois textos integrais de Dumas sobre o herói: O prínci-
pe dos ladrões e O proscrito, publicados postumamente em 1872 e 
1873. O primeiro acompanha a gênese do personagem, desde a sua 
adoção recém-nascido até a proscrição e o estabelecimento na flo-
resta, assumindo-se como fora da lei. O segundo apresenta a sequ-
ência de suas aventuras, até a velhice e a morte.

O quebra-nozes
de: Alexandre Dumas e E.T.A. Hoffmann
Ilustrações: Bertall
Editora: Zahar
Nesta luxuosa edição da Zahar, os jovens leitores conhecerão um dos mais 
famosos contos de Natal em duas versões: a história original, criada por 
E.T.A Hoffmann e a clássica, escrita pelo famoso escritor francês Alexandre 
Dumas. Mais do que conhecer dois olhares sobre uma mesma narrativa, os 
leitores poderão experimentar a riqueza de detalhes e toda a magia dessa 
história que encanta gerações em todo mundo. No conto, a pequena Marie 
ganha um boneco de presente do seu padrinho na noite de Natal: um que-
bra-nozes. E é esse brinquedo mágico quem a conduzirá a uma emocionante 
aventura que certamente prenderá a atenção do leitor até a última página!
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20 mil léguas submarinas
de: Jules Verne
Editora: Zahar
Obra mais famosa de Jules Verne e um clássico da literatura mundial. 
Essa edição traz o texto integral da obra em tradução primorosa de An-
dré Telles e cerca de 30 ilustrações originais. A versão impressa apre-
senta ainda capa dura e acabamento de luxo. Jules Verne ajudou a criar 
um novo gênero literário, a ficção científica, e seus livros tinham um 
traço premonitório. Muitas das invenções humanas posteriores foram 
antecipadas em suas páginas. Resgatados do mar e feitos prisioneiros 
pelo enigmático capitão Nemo, o professor Aronnax, seu fiel ajudante 
e o exímio arpoador Ned Land passam a viver a bordo do prodigioso 
submarino Náutilus. Navegando águas remotas, lançando-se em ou-
sadas caminhadas pelo fundo do mar, enfrentando criaturas das pro-
fundezas, esses homens viverão emoções conflituosas e descobrirão a 
exuberância da flora e da fauna marinhas, numa inesquecível viagem 
por 20 mil léguas submarinas!

A barraca do beijo
de: Beth Reekles
Editora: Astral Cultural
Elle Evans é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela 
nunca foi beijada. Noah Flynn é lindo e um tanto quando bad boy 
- tá, o maior bad boy da escola - e o rei dos joguinhos de sedução. A 
verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito descolado de 
Noah, que, por coincidência, é o irmão mais velho de seu melhor ami-
go, Lee. Essa paixão cresce ainda mais quando Elle e Lee decidem 
organizar uma barraca do beijo no festival da Primavera da escola e 
Noah acaba aparecendo por lá. Mas o romance desses dois está bem 
longe de ser um conto de fadas. Será que Elle vai acabar com o cora-
ção partido ou conseguirá conquistar de vez o bad boy Noah?

A casa da praia
de: Beth Reekles
Editora: Astral Cultural
Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos 
nós, que amamos A Barraca do Beijo, Beth Reeckles decidiu contar mais 
um pouco da história deles. Namorar o maior bad boy da escola jamais 
esteve nos planos de ELLE EVANS, mas aconteceu. Porém, isso teve 
um preço. Sua amizade com LEE FLYNN foi colocada à prova e ela teve 
que rever suas prioridades e abrir o jogo de uma vez por todas sobre 
o seu relacionamento secreto com NOAH FLYNN. Pode parecer um so-
nho finalmente conquistar o crush eterno de uma vida, mas uma hora 
o ensino médio vai acabar e Noah começará a faculdade. Entre fogos 
de artifício e confusões na praia durante as férias de verão, Elle e Noah 
precisam decidir qual será o futuro de seu relacionamento. Afinal, as 
coisas nunca mais serão as mesmas, nem mesmo na casa da praia.
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A bailarina fantasma
de: Socorro Acioli
Editora: Seguinte
Primeiro volume da série Anabela em Quatro Atos, em que cada 
livro se passa num grande teatro brasileiro diferente. Na história, 
Anabela terá que descobrir o mistério por trás da bailarina trans-
lúcida que vaga pelo Teatro José de Alencar, em Fortaleza. Anabe-
la mal podia conter a empolgação quando seu pai foi o arquiteto 
escolhido para coordenar uma obra no Teatro José de Alencar, em 
Fortaleza. A proposta era que aquela casa de espetáculos maravi-
lhosa mantivesse as mesmas características de quando foi inau-
gurada há mais de um século, em 1910. Em pouco tempo vira ro-
tina para Anabela passar as tardes naquele teatro antigo fazendo 
a lição de casa enquanto o pai trabalha. Mas essa reforma acaba 
desenterrando mistérios escondidos há muitos e muitos anos... 
Para a surpresa de Anabela, uma bailarina translúcida e vestida 
de azul aparece dançando no palco e passeando pelos corredores, 
perseguindo Anabela. O que será que ela está fazendo ali? E por 
que será que apenas a garota consegue enxergá-la? Quem é essa 
bailarina e por que ela aparece?

1808 – Edição Juvenil
de: Laurentino Gomes
Ilustrações: Rita Brombreg Brumgger
Editora: Globo Livros
Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil 
mostra como a disputa entre ingleses e franceses influenciou a de-
cisão de D. João VI de evitar um conflito direto e acabou mudando a 
relação entre a metrópole e a colônia. Antes da chegada da família 
real, o Brasil funcionava apenas como uma colônia de exploração 
que fornecia riquezas para os portugueses. As províncias brasi-
leiras não se comunicavam entre si, era proibida a publicação de 
jornais e a expressão de opiniões contrárias às decisões de Portu-
gal. Com a chegada do príncipe regente, foram tomadas medidas 
como a abertura dos portos para nações amigas e a fundação do 
Banco do Brasil, iniciativas que deram maior autonomia ao Brasil e 
criaram as bases que possibilitaram a declaração da independên-
cia em 1822. Para estimular os jovens leitores a se aventurarem 
pelo passado, a Globo Livros lança a nova edição juvenil de 1808. 
O texto original de Laurentino Gomes é adaptado por Luiz Antônio 
Aguiar e ilustrado pela artista plástica gaúcha Rita Bromberg Bru-
gger. A edição juvenil une informações e imagens apresentando a 
história brasileira de forma fluida e simples. Reis e rainhas loucas, 
um príncipe despreparado, jogos diplomáticos e uma viagem de 
mais de dois meses no mar poderiam ser uma estranha aventura, 
mas são fatos que moldaram os caminhos do nosso país.
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A bússola de ouro
de: Philip Pullman
Editora: Suma
Lyra Belacqua e seu daemon, Pantalaimon, vivem felizes e soltos entre 
os catedráticos da Faculdade Jordan, em Oxford. Até que rumores inva-
dem a cidade – boatos sobre sequestradores de crianças, os Papões, que 
estão espalhando o medo pelo país. Quando seu melhor amigo, Roger, de-
saparece, Lyra entra em uma perigosa jornada para reencontrá-lo. O que 
ela não desconfia é que muitas outras forças influenciam seu destino e 
que sua aventura a levará às terras congeladas do Norte, onde feiticeiras 
e ursos de armadura se preparam para uma guerra. Embora tenha a aju-
da do aletiômetro – um poderoso instrumento que responde a qualquer 
pergunta –, nada a prepara para os mistérios e a crueldade que encontra 
durante a viagem. E, mesmo que ainda não saiba, Lyra tem uma profecia 
a cumprir, e as consequências afetarão muitos mundos além do dela.

A cinco passos de você
de: Rachael Lippincott
Editora: Globo Alt
Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente típica, mas 
em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros remédios que deve tomar 
para controlar a fibrose cística, doença crônica que impede que seus 
pulmões funcionem como deveriam. Para conseguir um transplante, 
ela precisa seguir seu tratamento e eliminar qualquer chance de infec-
ção, o que significa ficar a pelo menos seis passos de outros pacientes 
com a doença. Will Newman não dá a mínima para o novo tratamen-
to experimental para o qual foi selecionado. Prestes a completar 18 
anos, ele mal pode esperar para finalmente se livrar das máquinas e 
hospitais, usando o pouco de vida que ainda lhe resta para conhecer o 
mundo. Stella e Will são muito diferentes. Ao mesmo tempo, sua doen-
ça não é a única coisa que os une. Eles não podem se aproximar, mas, 
conforme sua conexão aumenta, os seis passos entre eles passam a 
ser insuportáveis. E se pudessem quebrar as regras?

A culpa é das estrelas
de: John Green
Editora: Intrínseca
Este livro narra o romance de dois adolescentes que se conhecem (e 
se apaixonam) em um Grupo de Apoio para Crianças com Câncer: Ha-
zel, uma jovem de dezesseis anos que sobrevive graças a uma droga 
revolucionária que detém a metástase em seus pulmões, e Augustus 
Waters, de dezessete, ex-jogador de basquete que perdeu a perna para 
o osteosarcoma. Como Hazel, Gus é inteligente, tem ótimo senso de hu-
mor e gosta de brincar com os clichês do mundo do câncer - a principal 
arma dos dois para enfrentar a doença que lentamente drena a vida 
das pessoas. Inspirador, corajoso, irreverente e brutal, A culpa é das 
estrelas é a obra mais ambiciosa e emocionante de John Green, sobre a 
alegria e a tragédia que é viver e amar.
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Tartarugas até lá embaixo
de: John Green
Editora: Intrínseca
Depois de seis anos, milhões de livros vendidos, dois filmes de sucesso e uma 
legião de fãs apaixonados ao redor do mundo, John Green, autor do inesque-
cível A culpa é das estrelas, lança o mais pessoal de todos os seus romances: 
Tartarugas até lá embaixo. A história acompanha a jornada de Aza Holmes, 
uma menina de 16 anos que sai em busca de um bilionário misteriosamen-
te desaparecido - quem encontrá-lo receberá uma polpuda recompensa em 
dinheiro - enquanto lida com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 
Repleto de referências da vida do autor - entre elas, a tão marcada paixão 
pela cultura pop e o TOC, transtorno mental que o afeta desde a infância -, 
Tartarugas até lá embaixo tem tudo o que fez de John Green um dos mais 
queridos autores contemporâneos. Um livro incrível, recheado de frases 
sublinháveis, que fala de amizades duradouras e reencontros inesperados, 
fanfics de Star Wars e - por que não? - peculiares répteis neozelandeses.

O teorema de Katherine
de: John Green
Editora: Intrínseca
Se o assunto é relacionamento, o tipo de garota de Colin Singleton tem 
nome- Katherine. E, em se tratando de Colin e Katherines, o desfecho é 
sempre o mesmo- ele leva o fora. Já aconteceu muito. Dezenove vezes, 
para ser exato. Após o mais recente e traumático pé na bunda, o Colin que 
só namora Katherines resolve cair na estrada. Dirigindo o Rabecão de Satã, 
com seu caderninho de anotações no bolso e o melhor amigo no carona, o 
ex-garoto prodígio, viciado em anagramas e PhD em levar o fora, desco-
bre sua verdadeira missão- elaborar e comprovar o Teorema Fundamental 
da Previsibilidade das Katherines, que tornará possível antever, através 
da linguagem universal da matemática, o desfecho de qualquer relacio-
namento antes mesmo que as duas pessoas se conheçam. Uma descober-
ta que vai entrar para a história, vai vingar séculos de injusta vantagem 
entre Terminantes e Terminados e, enfim, elevará Colin Singleton dire-
tamente ao distinto posto de gênio da humanidade. Também, é claro, vai 
ajudá-lo a reconquistar sua garota. Ou, pelo menos, é isso o que ele espera.

A formiga Aurélia
de: Regina Machado
Editora: Cia. Das Letras
Os sete contos dessa coletânea vêm da tradição oral de culturas orien-
tais. Eles têm em comum o fato de conservarem saberes e experiên-
cias acumulados pelas gerações: todos transmitem um aprendizado, 
um modo de lidar com determinada situação. Há, por exemplo, o conto 
“Zabeidas, trolas, pimoras, gripas”, em que quatro homens de quatro 
regiões diferentes enfrentam um mesmo problema para o qual imagi-
nam uma mesma solução, mas correm o risco de não resolverem nada 
porque nenhum deles fala a língua do outro. A solução proposta pelo 
saber tradicional é um elogio ao convívio das diferenças, ao uso da in-
teligência em favor do bem comum, ao multiculturalismo.
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O mundo de Sofia
de: Jostein Gaader
Editora: Seguinte
Publicado originalmente em 1995, O mundo de Sofia é o maior best-sel-
ler da Companhia das Letras, com mais de 1 milhão de exemplares ven-
didos só no Brasil. Edição comemorativa com tradução direta do norue-
guês. Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen 
começa a receber bilhetes e cartões-postais bastante estranhos. Os 
bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem 
o mundo. Os postais são enviados do Líbano, por um major desconhe-
cido, para uma certa Hilde Møller Knag, garota a quem Sofia também 
não conhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida 
deste romance fascinante, que vem conquistando milhões de leitores 
em todos os países e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no 
Brasil. De capítulo em capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado 
a percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que 
se vê envolvido por um thriller que toma um rumo surpreendente.

Ei! Tem alguém, aí?
de: Jostein Gaarder
Editora: Cia. Das Letras
O autor do consagrado O mundo de Sofia oferece-nos uma deliciosa 
fábula infantil em que Joakim, um menino de oito anos, recebe a 
visita de Mika, um garoto extraterrestre. Os dois logo se entrosam 
e passam a trocar figurinhas sobre temas muito intrigantes. Essa é 
a história de um menino de oito anos que vai ganhar um irmãozi-
nho. Enquanto espera os pais voltarem da maternidade, ele recebe 
a visita de Mika, uma espécie de pequeno príncipe que parece de 
outro planeta. Os dois são muito diferentes, mas são muito pare-
cidos também. Passam 24 horas juntos e conversam sobre temas 
interessantes como a origem da vida, os princípios da evolução e a 
extinção dos dinossauros. Quando Mika vai embora e os pais vol-
tam com o bebê, o irmão mais velho sabe, de algum modo, que sua 
casa tem espaço para o novo habitante.

A garota que lia as estrelas
de: Kiran Millwood Hargrave
Editora: Jangada
Isabella mora numa ilha cercada de lendas e sonha em visitar as terras 
distantes que seu pai, um cartógrafo, um dia mapeou. Quando sua melhor 
amiga desaparece, ela decide fazer parte da equipe de busca e, guiada por 
mapas antigos e o conhecimento que tem das estrelas, viaja pelos Territó-
rios Esquecidos da ilha, repletos de perigos e criaturas horríveis. Mas sob 
os rios secos e florestas mortas, uma lenda feroz está despertando de seu 
sono.
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A garota das laranjas
de: Jostein Gaarder
Editora: Seguinte
Numa carta de despedida escrita nos últimos dias de vida, um pai 
conta ao filho a história de sua busca por uma figura encantadora e 
enigmática que parece ter saído de um conto de fadas. Do mesmo au-
tor de O mundo de Sofia. Neste novo livro de Jostein Gaarder - o autor 
que conquistou milhões de leitores de diversas idades com O mun-
do de Sofia e outros sucessos internacionais -, uma carta que ficou 
guardada por muito tempo revela ao adolescente Georg Roed uma 
história extraordinária. O autor da carta é o pai do menino, morto há 
onze anos - ele escreveu esta longa mensagem de despedida para 
que o garoto pudesse lê-la depois, quando estivesse mais maduro. A 
história que o pai conta é do tempo em que ainda era um jovem es-
tudante de medicina: a sua busca por uma moça desconhecida, que 
ele vê por acaso nas ruas de Oslo, sempre carregando um saco cheio 
de laranjas. Apaixonado, o rapaz persegue os diversos mistérios que 
cercam os seus encontros fugidios com a garota das laranjas, numa 
aventura que culmina numa grande revelação. Alternando entre a 
voz de Georg e a do pai, Jostein Gaarder constrói uma narrativa pon-
tuada com perguntas filosóficas, que tratam de temas como o amor, 
a morte e a grandeza do universo.

O dia do curinga
de: Jostein Gaarder
Editora: Seguinte
A história de Hans-Thomas e seu pai, que cruzam a Europa, da No-
ruega à Grécia, à procura da mulher que os deixou oito anos antes. 
Um livro misterioso transformará a viagem do garoto numa autên-
tica iniciação à busca do conhecimento. “Você já pensou que num 
baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de 
espadas e de paus, mas que existe apenas um curinga?”, pergunta 
à sua mãe certa vez a jovem protagonista de O mundo de Sofia. Esse 
é o ponto de partida deste outro livro de Jostein Gaarder, a história 
de um garoto chamado Hans-Thomas e seu pai, que cruzam a Eu-
ropa, da Noruega à Grécia, à procura da mulher que os deixou oito 
anos antes. No meio da viagem, um livro misterioso desencadeia 
uma narrativa paralela, em que mitos gregos, maldições de famí-
lia, náufragos e cartas de baralho que ganham vida transformam 
a viagem de Hans-Thomas numa autêntica iniciação à busca do co-
nhecimento - ou à filosofia. O dia do curinga é a história de muitas 
viagens fantásticas que se entrelaçam numa viagem única e ainda 
mais fantástica - e que só pode ser feita por um grande aventureiro: 
o leitor. Título Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1996, categoria tradução/jovem.
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A marca de uma lágrima
de: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Isabel, uma jovem inteligente e criativa de 14 anos, apaixona-se por seu 
primo Cristiano, que é apaixonado por Rosana, sua melhor amiga. Como 
seu amor não é correspondido, Isabel encontra um caminho para decla-
rar-se a ele: escrevendo cartas românticas, que são assinadas pela amiga 
Rosana. Obcecada por esse sentimento, a adolescente nem se dá conta 
de Fernando, que a ama e está sempre por perto como um bom amigo. 
O assassinato da diretora da escola muda os rumos dos acontecimentos, 
e Isabel corre risco de vida por ter testemunhado mais do que devia. No 
hospital, descobre seu verdadeiro amor por Fernando.

A pequena livraria dos sonhos
de: Jenny Colgan
Editora: Arqueiro
A pequena livraria dos sonhos faz parte de uma nova coleção de romances 
da editora arqueiro, “romances de hoje”. Um romance sobre importância da 
leitura e da literatura para diversos tipos de pessoa. Nina Redmond é uma 
bibliotecária que passa os dias unindo alegremente livros e pessoas – ela 
sempre sabe as histórias ideais para cada leitor. Mas, quando a biblioteca 
pública em que trabalha fecha as portas, Nina não tem ideia do que fazer. 
Então, um anúncio de classificados chama sua atenção: uma van que ela 
pode transformar em uma livraria volante, para dirigir pela Escócia e, com 
o poder da literatura, transformar vidas em cada lugar por que passar. 
Usando toda a sua coragem e suas economias, Nina larga tudo e vai come-
çar do zero em um vilarejo nas Terras Altas. Ali ela descobre um mundo de 
aventura, magia e romance, e o lugar aos poucos vai se tornando o seu lar. 
Um local onde, talvez, ela possa escrever seu próprio final feliz.

As crônicas de Nárnia
de: C. S. Lewis
Editora: WMF Martins Fontes
Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o 
bem e o mal - o que mais um leitor poderia querer de um livro? O livro que 
tem tudo isso é ‘O leão, a feiticeira e o guarda-roupa’, escrito em 1949 por 
Clive Staples Lewis. MasLewis não parou por aí. Seis outros livros vieram 
depois e, juntos, ficaram conhecidos como ‘As crônicas de Nárnia’. Nos 
últimos cinquenta anos, ‘As crônicas de Nárnia’ transcenderam o gênero 
da fantasia para se tornar parte do cânone da literatura clássica. Cada 
um dos sete livros é uma obra-prima, atraindo o leitor para um mundo 
em que a magia encontra a realidade, e o resultado é um mundo ficcio-
nal que tem fascinado gerações. Esta edição apresenta todas as sete 
crônicas integralmente, num único volume. Os livros são apresentados 
de acordo com a ordem de preferência de Lewis, cada capítulo com uma 
ilustração do artista original, Pauline Baynes. Enganosamente simples e 
direta, ‘As crônicas de Nárnia’ continuam cativando os leitores com aven-
turas, personagens e fatos que falam a pessoas de todas as idades.
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A memória do mar
de: Khaled Hosseini
Ilustrações: Dan Williams
Editora: Globo Livros
A memória do mar, o novo livro de Khaled Hosseini, autor que já vendeu 
mais de 4 milhões de livros só no Brasil, é inspirado na história de Alan 
Kurdi, o refugiado sírio de três anos de idade que se afogou no mar Medi-
terrâneo quando tentava chegar em segurança na Europa. No romance, 
um pai embala o filho enquanto contempla a noite em uma praia, à espera 
do amanhecer que trará o barco que os levará a uma nova vida do outro 
lado do Mediterrâneo. O homem conta para o menino sobre as lembranças 
da Síria de sua infância, um país encantador que foi destruído pela guerra, 
obrigando não apenas aquela pequena família, mas milhares de outras, a 
juntar todos os seus pertences e embarcar rumo ao desconhecido.

As vantagens de ser invisível
de: Stephen Chbosky
Editora: Rocco
Cartas mais íntimas que um diário, estranhamente únicas, hilárias e devas-
tadoras – são apenas através delas que Charlie compartilha todo o seu mun-
dinho com o leitor. Enveredando pelo universo dos primeiros encontros, dra-
mas familiares, novos amigos, sexo, drogas e daquela música perfeita que 
nos faz sentir infinito, o roteirista Stephen Chbosky lança luz sobre o ama-
durecimento no ambiente da escola, um local por vezes opressor e sinônimo 
de ameaça. Uma leitura que deixa visível os problemas e crises próprios da 
juventude.

Caninos brancos
de: Jack London
Editora: Martin Claret
Um grande clássico, registro magistral da vida selvagem e da convivência, 
quase nunca pacífica, entre homens e animais em ambientes extremos. 
Caninos Brancos é um lobo nascido no território de Yukon, no norte con-
gelado do Canadá, durante a corrida do ouro que atraiu milhares de garim-
peiros para a região. Capturado antes de completar um ano de idade, é usa-
do como puxador de trenó e obrigado a lutar pela sobrevivência em uma 
matilha hostil. Mais tarde repassado a um dono inescrupuloso, é trans-
formado em cão de rinha e, mesmo depois de resgatado desse universo 
de violência, ainda precisa de um último ato de heroísmo para conseguir 
sua redenção e finalmente encontrar seu lugar no mundo. Percorrendo o 
caminho inverso ao do traçado em O chamado selvagem (1903), em que 
um cão domesticado é obrigado a se adaptar à vida na natureza, em Cani-
nos Brancos (1906) Jack London narra a história de um animal que precisa 
suprimir seus instintos para sobreviver na civilização. Grande sucesso de 
público desde o lançamento, já foi traduzido para mais de oitenta idiomas 
e adaptado diversas vezes para o cinema, os quadrinhos e a TV.
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Comédias para se ler na escola
de: Luís Fernando Verissimo
Editora: Objetiva
O melhor do humor de Verissimo, em uma coletânea capaz de desper-
tar nos estudantes a paixão pela leitura. A dobradinha não podia ser 
melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o 
olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, espe-
cialista em literatura para jovens. Ana Maria Machado, leitora de car-
teirinha de Luis Fernando Verissimo, preparou uma seleção de crôni-
cas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. 
O resultado pode ser conferido em Comédias para se ler na escola, uma 
rara e feliz combinação de talentos, indispensável para a sala de aula. 
A seleção de textos permite ao leitor mergulhar no universo das his-
tórias e personagens de Verissimo e conhecer os múltiplos recursos 
deste artesão das letras. A habilidade para os exercícios de linguagem 
ou de estilo pode ser vista em crônicas como “Palavreado”, “Jargão”, 
“O ator” e “Siglas”. A competência para desenvolver as comédias de 
erro está presente em “O Homem Trocado”, “Suflê de Chuchu” e “So-
zinhos”. A mestria para criar pequenas fábulas, com moral não explí-
cita, aparece em “A Novata”, “Hábito Nacional” e “Pode Acontecer”. A 
aptidão para resgatar memórias é a marca de “Adolescência”, “A Bola” 
e “História Estranha”. E, por fim, o dom para abordagens originais de 
temas recorrentes revela-se em “Da Timidez”, “Fobias” e “ABC”.

A República dos Argonautas
de: Anna Flora
Editora: Seguinte
Narrado por uma garota que em 1979 tinha catorze anos, este livro fala 
sobre os últimos anos do regime militar no Brasil. Sem ideologia demais 
e sem politização de menos, a autora dá ao tema a palpitação feliz e de-
sarmada de uma encantadora adolescente. A República dos Argonautas 
trabalha um tema difícil: os anos conturbados do regime militar. Cien-
te dos riscos, Anna Flora foi feliz em todas as soluções que encontrou. 
Esta narrativa são as memórias ficcionais de uma garota que em 1979 
tinha catorze anos e morava na Vila Madalena, em São Paulo. O próprio 
bairro, com suas histórias de resistência e sua vocação para as culturas 
alternativas, surge como um motor do enredo. Mas talvez o mais cati-
vante neste livro seja a naturalidade encontrada por Anna Flora ao nar-
rar em primeira pessoa. A rotina da vida da menina que conta a história 
não tem nada de especial: ela mora com os pais, vai à escola, à casa de 
amigos, ao cinema e a festinhas, anda pelo bairro passeando à toa ou 
fazendo alguma compra. Sem ideologia demais e sem politização de 
menos, Anna Flora criou um romance juvenil em que um fragmento da 
história recente do país ganha a palpitação feliz e desarmada de uma 
encantadora adolescente de catorze anos. Título Altamente Recomen-
dável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1998.
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Contos para garotos que sonham mudar o mundo: 50 histórias inspi-
radoras de super-heróis de carne e osso
de: G. L. Marvel
Editora: Outro Planeta
O que Albert Einstein, Beethoven, Ayrton Senna, Leonardo da Vinci e Mar-
tin Luther King tinham em comum? Todos foram jovens que não sabiam o 
que o futuro lhes reservava – assim como é para muitos de nós. Mas esses 
jovens cresceram e se tornaram verdadeiros modelos, inspirando crian-
ças do mundo todo. Contos para garotos que sonham em mudar o mundo 
apresenta de forma divertida as histórias de 50 super-heróis de carne e 
osso para todos que querem fazer diferença no mundo sem precisar de 
capa e espada. Com Alan Turing, Alberto Santos Dumont, Antoine de 
Saint-Exupéry, Bill Gates, Charles Darwin, Dalai Lama, Harvey Milk, Isaac 
Newton, Jacques-Yves Cousteau, John Lennon, Julio Verne, Lionel Messi, 
Louis Braille, Mahatma Gandhi, Machado de Assis, Nelson Mandela, Ste-
phen Hawking, Steven Spielberg, William Shakespeare e muitos outros!

Era uma vez Dom Quixote
de: Miguel de Cervantes
Editora: Global
Há quatrocentos anos, quando Miguel de Cervantes criou Dom Quixote 
de La Mancha, certamente não poderia imaginar que tanto ele quanto 
seu personagem atravessariam séculos encantando leitores e mais lei-
tores. A história apresenta-nos um ingênuo senhor rural que adorava 
ler livros de cavalaria e acreditava, de verdade, nas aventuras escritas. 
Assim, decide tornar-se um cavalheiro andante e passa a viver como 
se estivesse na Idade Média. Para ele, cavalheiros armados, damas em 
apuros, gigantes, monstros e moinhos de vento - frutos de sua imagi-
nação - eram seres vivos. Esse clássico do escritor espanhol, com ex-
celente adaptação de Agustín Sánchez Aguilar e tradução de Marina 
Colasanti - Era uma Vez Dom Quixote -, permite ao jovem leitor viajar 
pelo mundo da fantasia com o aventureiro cavaleiro, seu fiel escudeiro 
Sancho Pança, seu cavalo Reinante e sua amada, a princesa Dulcinéia.

Eleanor e Park
de: Raiwbon Rowell
Editora: Novo Século
Dois inadaptados. Um amor extraordinário. Eleanor...  é uma miúda nova na 
escola, vinda de outra cidade. A sua vida familiar é um caos; sendo roliça 
e ruiva, e com a sua forma estranha de vestir, atrai a atenção de todos em 
seu redor, nem sempre pelos melhores motivos.  Park... é um rapaz meio 
coreano. Não é propriamente popular, mas vestido de negro e sempre iso-
lado nos seus fones e livros, conseguiu tornar-se invisível. Tudo começa a 
mudar quando Park aceita que Eleanor se sente ao seu lado no autocarro 
da escola. A princípio nem sequer se falam, mas pouco a pouco nasce uma 
genuína relação de amizade e cumplicidade que mudará as suas vidas. E 
contra o mundo, o amor aparece. Porque o amor é um superpoder.
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Coração de Tinta
de: Cornelia Funke
Editora: Seguinte
Mo, um exímio encadernador, tem a habilidade de dar vida aos persona-
gens dos livros que lê em voz alta. Um deles, um vilão sanguinário, re-
solve forçá-lo a participar de um plano sombrio: quer trazer alguém mais 
maldoso ainda de dentro do livro. Há muito tempo Mo decidiu nunca mais 
ler um livro em voz alta. Sua filha Meggie é uma devoradora de histórias, 
mas apesar da insistência não consegue fazer com que o pai leia para ela 
na cama. Meggie jamais entendeu o motivo dessa recusa, até que um ex-
cêntrico visitante noturno finalmente vem revelar o segredo que explica a 
proibição. É que Mo tem uma habilidade estranha e incontrolável: quando 
lê um texto em voz alta, as palavras tomam vida em sua boca, e coisas e se-
res da história surgem como que por mágica. Numa noite fatídica, quando 
Meggie ainda era um bebê, a língua encantada de Mo trouxe à vida alguns 
personagens de um livro chamado Coração de tinta. Um deles é Capricór-
nio, vilão cruel e sem misericórdia, que não fez questão de voltar para 
dentro da história de onde tinha vindo e preferiu instalar-se numa aldeia 
abandonada. Desse lugar funesto, comanda uma gangue de brutamontes 
que espalham o terror pela região, praticando roubos e assassinatos. Ca-
pricórnio quer usar os poderes de Mo para trazer de Coração de tinta um 
ser ainda mais terrível e sanguinário que ele próprio. Quando seus capan-
gas finalmente sequestram Mo, Meggie terá de enfrentar essas criaturas 
bizarras e sofridas, vindas de um mundo completamente diferente do seu.

Malasartes: Histórias de um camarada chamado Pedro
de: Augusto Pessoa
Ilustrações: Roberta Lewis
Editora: Rocco
Quem nunca ouviu falar em Pedro Malasartes, o caipira que de bobo não 
tem nada e vive tirando vantagem das situações e ludibriando os outros 
com sua astúcia disfarçada de ingenuidade? Presente em várias histó-
rias da cultura popular, Malasartes é parente literário de Macunaíma e de 
João Grilo, e pode até ser considerado um personagem “cosmopolita”. Se-
gundo Augusto Pessoa, autor de Malasartes: histórias de um camarada 
chamado Pedro, lançamento da Rocco Jovens Leitores, o espertinho com 
cara de bobo é encontrado na literatura de vários países, da Ásia à Euro-
pa, passando pela África, e pode ser comparado ao Scapino ou ao Arle-
quim da Commedia Dell’Arte. Em Malasartes, Pessoa reuniu doze contos 
protagonizados pelo matuto personagem, colhidos em suas pesquisas 
sobre o folclore brasileiro. Na apresentação, ele lembra que Malasartes 
está presente nos relatos de folcloristas como Câmara Cascudo, Basílio 
de Magalhães e Sílvio Romero, entre outros, “sempre apresentado com 
os clichês do típico homem do povo: magro, amarelado, aparentemente 
fraco e feio”. Sua distinção dos heróis tradicionais da literatura é que, ao 
contrário destes que têm como meta vencer os poderosos e alcançar a 
felicidade através do casamento e da fortuna, Malasartes vive de peque-
nas espertezas e busca apenas seu prazer imediato. “Ludibria os podero-
sos com sua astúcia não para tomar-lhes o lugar ou a fortuna, mas para 
conseguir uma soma de dinheiro que garanta sua diversão”, diz o autor. E 
depois de torrar os tostões, ele sai em busca de novas aventuras.
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Mitologia nórdica
de:  Neil Gaiman
Editora: Intrínseca
Uma jornada da origem do universo até o fim do mundo. Quem, além de Neil 
Gaiman, poderia se tornar cúmplice dos deuses e usar de sua habilidade com 
as palavras para recontar as histórias dos mitos nórdicos? Fãs e leitores sabem 
que a mitologia nórdica sempre teve grande influência na obra do autor. Depois 
de servirem de inspiração para clássicos como Deuses americanos e Sandman, 
Gaiman agora investiga o universo dos mitos nórdicos. Em Mitologia nórdica, 
ele vai até a fonte dos mitos para criar sua própria versão, com o inconfundível 
estilo sagaz e inteligente que permeia toda a sua obra. “Mitologia nórdica” é o 
livro perfeito para quem quer descobrir mais sobre a mitologia escandinava e 
para aqueles que desejam desvelar novas facetas dessas histórias.

No meio da noite escura tem um pé de maravilha!
Escrito e ilustrado por: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
Era uma porção de histórias que o tataravô contava para o bisavô, que 
contava para o avô, que contava para o pai... que começou a parar de 
contar. São histórias que falam da existência, espalham brilho e ma-
gia em qualquer lugar ou época, e ainda assim estão ameaçadas de 
se perderem. Mas antes que desapareçam no meio da noite escura, 
Ricardo Azevedo, como estudioso do nosso folclore e bom contador 
de histórias, escolheu algumas das mais belas e escreveu do jeito que 
todo mundo gosta, como um pai que conta para o filho.

Harry Potter e a Pedra Filosofal
de: J. K. Rowling
Editora: Rocco
Harry Potter é um garoto cujos pais, feiticeiros, foram assassinados por um 
poderosíssimo bruxo quando ele ainda era um bebê. Ele foi levado, então, 
para a casa dos tios que nada tinham a ver com o sobrenatural. Pelo contrá-
rio. Até os 10 anos, Harry foi uma espécie de gata borralheira: maltratado 
pelos tios, herdava roupas velhas do primo gorducho, tinha óculos remen-
dados e era tratado como um estorvo. No dia de seu aniversário de 11 anos, 
entretanto, ele parece deslizar por um buraco sem fundo, como o de Alice no 
país das maravilhas, que o conduz a um mundo mágico. Descobre sua ver-
dadeira história e seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que 
terá que enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou seus pais. 
O menino de olhos verde, magricela e desengonçado, tão habituado à rejei-
ção, descobre, também, que é um herói no universo dos magos. Potter fica 
sabendo que é a única pessoa a ter sobrevivido a um ataque do tal bruxo do 
mal e essa é a causa da marca em forma de raio que ele carrega na testa. Ele 
não é um garoto qualquer, ele sequer é um feiticeiro qualquer; ele é Harry 
Potter, símbolo de poder, resistência e um líder natural entre os sobrenatu-
rais. A fábula, recheada de fantasmas, paredes que falam, caldeirões, sapos, 
unicórnios, dragões e gigantes, não é, entretanto, apenas um passatempo.
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O encantador de livros
de: Lucas de Sousa
Editora: Ler Editorial
Aventure-se na Cidade dos Livros ― um lugar mágico, onde a leitura é mais 
que uma paixão, os moradores são leitores insaciáveis e as árvores são re-
cheadas de frutos e livros. Conheça o Encantador de Livros, um contador de 
histórias capaz de fazer os livros voarem, e Benjamim, um menino analfabeto 
que, juntamente com seus amigos, terá que salvar a cidade de uma terrível 
ameaça. Mais que um romance infanto juvenil, O Encantador de Livros é uma 
obra criada com o objetivo de despertar a consciência para a importância da 
leitura e para as ações transformadoras que ela pode gerar. Um livro mágico e 
fascinante, que nos remete aos melhores anos de nossas vidas.

O jardim secreto
de: Frances Hodgson Burnett
Editora: Martin Claret
Clássico da literatura inglesa, O jardim secreto conta a história de duas 
crianças solitárias que decidem restaurar um jardim proibido, cujo misté-
rio remete a um acidente ocorrido anos atrás. A amizade improvável en-
tre os dois personagens funciona como uma metáfora para a descoberta 
do mundo e para o autoconhecimento. Escrito em 1911, o livro já inspirou 
diversas montagens no teatro e três filmes - entre eles, o longa america-
no homônimo de 1993, dirigido pela polonesa Agnieszka Holland, vence-
dor do prêmio Bafta.

Noah foge de casa
de: John Boyne
Ilustrações: Oliver Jeffers
Editora: Cia. das Letras
Em seu primeiro livro infanto juvenil desde o enorme sucesso de O menino 
do pijama listrado, Boyne deixa a fábula histórica e o ambiente dos campos 
de concentração da Segunda Guerra Mundial e mergulha em um mundo 
em que cachorros e burros falam, portas andam e laranjas se espremem 
sozinhas. Noah tem oito anos e acha que a maneira mais fácil de lidar com 
seus problemas é não pensar neles. Quando se vê cara a cara com uma situ-
ação muito maior do que ele próprio, o menino simplesmente foge de casa, 
aventurando-se sozinho pela floresta desconhecida. Logo, Noah chega a 
uma loja mágica de brinquedos, com um dono bastante peculiar. Ele tem 
uma história para contar, uma história cheia de aventuras que termina 
com uma promessa quebrada, uma história que vai levar o fabricante de 
brinquedos a pensar sobre o seu passado e Noah a pensar sobre aquilo que 
deixou para trás. Em seu primeiro livro infanto juvenil desde o best-seller 
O menino do pijama listrado, que vendeu mais de 350 mil exemplares só no 
Brasil, o escritor irlandês John Boyne cria um mundo que mistura contos de 
fadas com os problemas mais cotidianos de um garoto comum. Esta fábula 
leve e inteligente prende os leitores até o final com dois grandes mistérios: 
por que Noah fugiu de casa e quem é o fabricante de brinquedos?
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O livro dos ressignificados
de: João Doederlein
Editora: Paralela
Releituras poéticas em que experiências pessoais com substantivos, 
adjetivos e verbos pesam mais do que a objetividade dos dicionários. 
Antes aprisionadas na formalidade dos dicionários, palavras como 
“girassol”, “Deus”, “sonho”, “tatuagem”, “cafuné” e muitas outras são 
libertadas por João Doederlein - que assina com o pseudônimo AKA 
Poeta - neste seu primeiro livro. Elas são repensadas a partir das ex-
periências pessoais do autor, de vinte anos, e de sua geração, mesclan-
do romantismo bem resolvido, paixão, isolamento e um dia a dia que 
respira tecnologia e cultura pop. Combinando textos que se tornaram 
sucesso nas redes sociais com material inédito, o autor acha novos sig-
nificados para os signos do zodíaco, para clichês indispensáveis como 
“paixão” e “saudade” e para as atualíssimas “match” e “crush”. Uma his-
tória de amor correspondido entre um jovem e sua musa - a escrita.

O maravilhoso mágico de Oz
de: Lyman Frank Baum
Editora: Zahar
Quando a pequena Dorothy contemplava a cinzenta fazenda em que vi-
via com sua tia Em e seu tio Henry, nem podia imaginar que um ciclo-
ne iria arrancá-la dali e levá-la para a mais fabulosa das terras: a terra 
de Oz, onde um mago poderoso regulava a vida de todos e onde coisas 
maravilhosas aconteciam. Uma terra cheia de aventuras e perigos, mas 
também onde Dorothy iria encontrar a verdadeira amizade, na compa-
nhia do Espantalho sem cérebro, o Homem de Lata sem coração e o Leão 
sem coragem.

O labirinto do fauno
de: Cornelia Funke
Editora: Intrínseca
Quando estreou nos cinemas, O Labirinto do Fauno encantou público e 
crítica com sua história que mesclava sonho e realidade, trazendo para 
o universo da fantasia o cruel cotidiano da Espanha fascista de Fran-
co. Mais de dez anos depois, a produção permanece conquistando fãs e 
mostrando que boas histórias são atemporais. Nesta edição mais do que 
especial, o escritor, diretor e roteirista mexicano Guillermo del Toro — a 
mente por trás do filme e um dos artistas mais inventivos dos últimos 
tempos — se une a Cornelia Funke, premiada escritora de contos de fa-
das modernos e autora da trilogia Mundo de Tinta, para narrar a jornada 
de uma menina pelo Reino dos Homens e pelo Reino Subterrâneo. No 
livro, a narrativa de Ofélia é intercalada com ilustrações e contos de fa-
das inéditos, baseados em elementos-chave de O Labirinto do Fauno. A 
obra é uma impactante ode ao poder das histórias, seja em imagens ou 
palavras, e a sua capacidade de transformar a realidade a nossa volta.
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Meu pé de laranja lima
de: José Mauro De Vasconcelos
Editora: Melhoramentos
Um clássico da literatura brasileira, com adaptações para a televisão, o 
cinema e o teatro, trata-se de uma história fortemente autobiográfica, 
que demonstra a mão de um escritor experiente, ciente do efeito que 
pode provocar nos leitores com suas cenas e a composição de seus per-
sonagens. Zezé tem 6 anos e mora num bairro modesto, na zona norte 
do Rio de Janeiro. O pai está desempregado, e a família passa por difi-
culdades. O menino vive aprontando, sem jamais se conformar com as 
limitações que o mundo lhe impõe – viaja com sua imaginação, brinca, 
explora, descobre, responde aos adultos, mete-se em confusões, causa 
pequenos desastres. As surras que lhe aplicam seu pai e sua irmã mais 
velha são seu suplício, a ponto de fazê-lo querer desistir da vida. No en-
tanto, o apego ao mundo que criou sempre fala mais alto. Só não há re-
médio para a dor, para a perda. E Zezé cedo descobrirá isso. A alegria e a 
tristeza não poderiam estar melhor combinadas do que nestas páginas.

Os meninos da Rua Paulo
de: Ferenc Molnár
Editora: Cosac Naify
Clássico da literatura infanto juvenil húngara, publicada em 1907, a história 
dos meninos que travam batalhas pela posse do “grund” da rua Paulo, um 
pedaço de terra cercado onde se brinca à vontade, é conhecida por leitores 
de todo o mundo. A luta pelo “grund” vai além da vontade de comandar o lo-
cal: ali, infância e fantasia prevalecem sobre as imposições do mundo adul-
to. O espírito de aventura, amizade e heroísmo presente nesta obra é capaz 
de transpor qualquer barreira de tempo, espaço ou idade.

O menino do pijama listrado
de: John Boyne
Editora: Cia. das Letras
Fábula de guerra poderosa e encantadora, O menino do pijama listrado foi 
publicado em mais de vinte países e teve mais de 6 milhões de cópias vendi-
das em todo o mundo. Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holo-
causto e a Solução Final contra os judeus. Também não faz ideia de que seu 
país está em guerra com boa parte da Europa, e muito menos que sua famí-
lia está envolvida no conflito. Sabe apenas que foi obrigado a abandonar a 
espaçosa casa em que vivia em Berlim e a mudar-se para uma região deso-
lada, onde ele não tem ninguém para brincar nem nada para fazer. Da janela 
do quarto, ele pode ver a cerca e centenas de pessoas de pijama, que sempre 
o deixam com frio na barriga. Em uma de suas andanças, conhece Shmuel, 
um garoto do outro lado da cerca que curiosamente nasceu no mesmo dia 
que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai aos poucos 
tentando elucidar o mistério que ronda as atividades de seu pai. É uma fá-
bula sobre amizade em tempos de guerra, e sobre o que acontece quando a 
inocência é colocada diante de um monstro terrível e inimaginável.
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Terra de histórias - O feitiço do desejo - Volume 1
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
Os irmãos Alex e Conner estão vivendo os piores dias de suas vi-
das. Para tentar alegrar os gêmeos, no aniversário de doze anos, 
a avó os presenteia com o antigo livro de histórias que o pai cos-
tumava ler para eles quando crianças, antes de dormir. E a magia 
volta a tomar conta da vida dos dois de verdade! Assim como Ali-
ce chegou ao País das Maravilhas após cair no buraco do coelho, 
a casa de Dorothy foi arremessada em Oz por um tornado e as 
crianças de Nárnia viajaram através de um velho armário, Alex 
e Connery são sugados pelo livro e vão parar dentro do mundo 
dos contos de fadas. Lá, eles descobrem o que aconteceu com os 
personagens após o “E foram felizes para sempre”. Para que o 
Feitiço do Desejo se cumpra, Alex e Conner têm de desvendar as 
pistas deixadas em um diário. Eles só não podiam imaginar que 
mais alguém estava no rastro e faria de tudo para atravessar 
para o mundo real no lugar deles: a Rainha Diabólica.

O ladrão de raios – Série Percy Jackson e os olimpianos
de:  Rick Riordan
Editora: Intrínseca
Primeiro volume da saga Percy Jackson e os olimpianos, O la-
drão de raios esteve entre os primeiros lugares na lista das séries 
mais vendidas do The New York Times. O autor conjuga lendas da 
mitologia grega com aventuras no século XXI. Nelas, os deuses 
do Olimpo continuam vivos e ainda se apaixonam por mortais, 
e dessa união nascem filhos metade deuses, metade humanos, 
como os heróis da Grécia antiga. Marcados pelo destino, eles difi-
cilmente passam da adolescência. Poucos conseguem descobrir 
sua identidade. Percy Jackson é um desses semideuses. Ele tem 
experiências estranhas em que deuses e monstros mitológicos 
parecem saltar das páginas dos livros de História direto para a 
sua vida. Pior que isso: algumas dessas criaturas estão bastan-
te irritadas. Um artefato precioso foi roubado do Monte Olimpo e 
Percy é o principal suspeito. Para restaurar a paz, ele e seus ami-
gos – jovens heróis modernos - terão de fazer mais do que cap-
turar o verdadeiro ladrão: precisam elucidar uma traição mais 
ameaçadora que fúria dos deuses.
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Terra de histórias – O alerta dos irmãos Grimm - Volume 3
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
Com o fechamento dos portais que ligam o Outro mundo à Terra 
de Histórias, Conner Bailey acredita que suas aventuras no mun-
do dos contos de fadas chegaram ao fim. Mas uma inofensiva 
viagem à Alemanha o coloca mais uma vez em apuros. Enquanto 
assiste à leitura de contos inéditos dos famosos Irmãos Grimm, 
Conner percebe que uma das histórias pode ser muito mais do 
que faz de conta. Era um recado dos irmãos para os habitantes 
da Terra de Histórias: soldados franceses que ficaram duzentos 
anos presos em um portal encantado estão prontos para atacar 
e dominar o mundo mágico. Enquanto isso, na Terra de Histórias, 
Alex está treinando para se tornar a próxima Fada Madrinha. 
Mas nem tudo está saindo como planejado – afinal, satisfazer 
a todos não costuma ser uma tarefa fácil... Será que Alex está 
mesmo preparada para um dia, liderar o Conselho das Fadas e 
a Assembleia dos Felizes para Sempre? Quando tudo começa a 
indicar o fim da Terra de Histórias como a conhecemos, Conner e 
Alex vão precisar unir forças com seus amigos – e inimigos – para 
tentar salvar o mundo dos contos de fadas da audaciosa Armée 
francesa e de seus cúmplices: o Homem Mascarado e um temível 
dragão, o único ser capaz de derrotar as fadas. Porém, nada pode 
prepará-los para a batalha que se aproxima, muito menos para o 
segredo que mudará suas vidas para sempre.

Terra de histórias – O retorno da feiticeira - Volume 2
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
A terra de histórias não é mais o lugar que os irmãos Alex e 
Conner Bailey conheceram há um ano. Agora, a malvada Fei-
ticeira, a mesma que condenou Bela Adormecida a anos de 
sono profundo, está de volta e quer vingança, e o mundo dos 
contos de fadas vive sob uma atmosfera de medo. Quando o 
poder da Feiticeira atinge também o “Outro mundo” e Char-
lotte, mãe dos gêmeos, desaparece misteriosamente, Alex 
e Conner desafiam as ordens da avó e encontram um jeito 
de voltar ao mundo mágico para resgatar a mãe. Para isso, 
contam com uma ajudinha da relutante Rainha Chapeuzi-
nho Vermelho, dos foras da lei Cachinhos Dourados e João 
e do homem-sapo Froggy. Juntos, eles precisam construir a 
Varinha Prodigiosa, última esperança de livrar os dois mun-
dos da pior ameaça que já existiu e, só então, salvar sua mãe. 
Eles conseguirão vencer a Feiticeira para que a paz voltará a 
reinar?
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Terra de histórias – Além dos reinos - Volume 4
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
Os planos do Homem Mascarado de destruir a Terra de Histórias 
estão a todo vapor, e cabe a Alex e Conner Bailey detê-lo. O pro-
blema é que Alex foi expulsa do Conselho das Fadas, e ninguém 
acredita que o mundo mágico esteja mais uma vez em perigo, 
achando que tudo não passa da imaginação fértil da menina. 
Porém, com a ajuda de seus amigos “ Cachinhos Dourados, João, 
Chapeuzinho Vermelho, Mamãe Ganso e seu ganso, Lester “, os 
irmãos Bailey descobrem a arma secreta do Homem Mascarado: 
uma poderosa poção mágica que transforma qualquer livro em 
um portal para o mundo que narra, e ele a está usando para re-
crutar um exército de vilões da literatura para ajudá-lo a des-
truir a Terra de Histórias. Os gêmeos precisarão se aventurar 
por lugares que nunca imaginaram poder conhecer “ a mágica 
Terra de Oz, a fantástica Terra do Nunca, o louco País das Mara-
vilhas. Tudo isso enquanto Alex tem certeza de que esse grande 
vilão é alguém muito importante para ela e o irmão. Será que 
eles conseguirão capturar o Homem Mascarado? Ou estarão 
sempre um passo atrás dele? Contos de fadas e histórias clás-
sicas se encontram nesta quarta aventura da série best-seller 
Terra de Histórias!

Terra de histórias – A odisseia de um escritor - volume 5
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
O mundo dos contos de fadas tal como apresentado nas histórias 
clássicas não existe mais: suas paisagens já não passam de ruínas, 
e seus habitantes, inclusive os membros das famílias reais, ou fo-
ram aprisionados ou estão foragidos. O Homem Mascarado, auxi-
liado pela Bruxa Má do Oeste, pela Rainha de Copas e pelo Capi-
tão Gancho, finalmente concretizou seu sinistro plano de dominar 
a Terra de Histórias. Mas será que os temíveis vilões literários se 
sujeitarão aos arroubos autoritários do novo imperador? No Outro 
mundo, Alex e Conner começam a pôr em marcha seu próprio pla-
no: fazer uso da Poção do Portal para reunir um conjunto de tropas 
que seja capaz de enfrentar o Exército Literário. E que lugar melhor 
para encontrar aliados do que nos contos de fadas modernos, aque-
les escritos por Conner? Assim, os gêmeos Bailey e até Charlotte 
vão se aventurar por Estibórdia, Rainha da Galáxia, Os Zirmãos e 
As aventuras do garoto do dirigível para tentar convocar piratas, 
cyborgs, super-heróis e múmias. Resta saber se o encontro entre 
criador e criaturas, algumas bastante familiares, será tranquilo. 
Enquanto tudo isso ocorre, um terceiro plano cozinha lentamente 
no caldeirão, um plano terrível que poderia selar o destino tanto do 
mundo dos contos de fadas quanto do Outro mundo. Estariam Alex 
e Conner, e mesmo os vilões, sendo manipulados?
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Terra de histórias – A colisão dos mundos - Volume 6
de: Chris Colfer
Editora: Benvirá
Após finalmente reunir um exército de personagens de seus 
próprios contos para enfrentar os vilões literários, Conner se vê 
sem sua principal arma: Alex, que desapareceu misteriosamen-
te e sem deixar rastro. Agora, ele e seus amigos precisam traçar 
uma nova estratégia, ao mesmo tempo que procuram pistas do 
paradeiro da jovem fada pistas essas que podem estar em bi-
zarros eventos testemunhados na cidade mais icônica do Outro 
mundo. Para ter sucesso na empreitada, Conner dependerá de 
sua sagacidade, mas também da ajuda de aliados improváveis. 
Na Terra de Histórias, os planos de Morina seguem a todo vapor. 
Ela apenas espera o momento certo para dar sua cartada final, 
junto com os sempre imprevisíveis Capitão Gancho, Bruxa Má 
do Oeste, Rainha de Copas e seu Exército Literário. Enquanto 
isso, um fenômeno de proporções inéditas se aproxima e pro-
mete abalar a dinâmica dos mundos, precipitando um acerto 
de contas épico, em um cenário cinematográfico. Nesta última 
aventura da série, Alex e Conner vão encarar seus maiores ini-
migos não necessariamente bruxas ou vilões assustadores, e o 
felizes-para-sempre não é uma garantia.

Volta ao mundo em 80 dias
de: Jules Verne
Editora: Zahar
Um dos mais conhecidos e adorados romances de Jules Verne. 
Londres, 1872. Ao sentir-se desafiado por seus companheiros 
de clube, o gentleman inglês PhileasFogg aposta que é capaz de 
dar a volta ao mundo em apenas 80 dias, arriscando todo o seu 
dinheiro. Homem misterioso, de poucas palavras e rotina inaba-
lável, Fogg inicia a viagem no mesmo dia, levando consigo apenas 
seu empregado recém-contratado, o francês Jean Passepartout, e 
uma bolsa. A volta ao mundo em 80 dias é uma incrível aventu-
ra pelos mais diversos locais, culturas e situações. De Londres a 
Yokohama e de lá para Nova York, passando por Bombaim, Hong 
Kong, São Francisco e outras cidades, em barcos, trens, elefante 
e trenó a vela, Verne leva nossos heróis – aos quais se juntarão o 
inspetor Fix e a deslumbrante Ms. Alda – a enfrentar tempestades 
marítimas, fanáticos religiosos, sabotagens e ataques de índios e 
de lobos famintos.
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