
 
A curiosidade premiada 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

Glorinha é uma menina na idade em que pergunta sobre tudo, de dúvidas 
corriqueiras às mais constrangedoras. Mas com sabedoria, seus pais 
aprendem que esta é uma ótima maneira de se conhecer o mundo.  

 
Pinote, o fracote e Janjão, o fortão 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 32 exemplares 
 

Janjão é o garoto que, por ser o fortão, deseja ser o rei da turma. Ele 
obriga todos os amiguinhos a brincarem de acordo com as suas regras, com 
a exceção de Pinote, o mais franzino do grupo. Ao ser confrontado com a 
audácia e a astúcia de Pinote, Janjão vê que não basta a força bruta para 
controlar os outros.  

 
A casa sonolenta 
Texto: Audrey Wood 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Era uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Quem diria que 
uma simples pulguinha saltitante pudesse acabar com tudo aquilo num só 
instante! 
 

 
Meus porquinhos 
Texto: Audrey Wood 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Brincando aos pares nos dedos das mãos, dez minúsculos porquinhos só 
fazem estripulia. E criam para a espera do sono uma gostosa fantasia. 
 

 
  A bruxa Salomé 
   Texto: Audrey Wood 

Disponibilidade: 2 exemplares 
 



Era uma vez uma pobre mãe que foi fazer compras e deixou os filhos 
sozinhos em casa, dizendo para não abrirem a porta para ninguém. Mas ela 
não contava com a bruxa Salomé, que, muito esperta, usou o truque do pé...  

                   
    História meio ao contrário 

Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 40 exemplares 

 
'... E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e 
viveram felizes para sempre.' É o fim da história? Não, é o começo. Mas 
não é por isso que a história é meio ao contrário, quer dizer, não é só por 
isso. Entre muitas risadas, você vai descobrir que 'ser feliz para sempre' 
não é tão fácil assim e pode ser até meio chato. E que de nada adianta o 
poder do rei, a beleza da princesa, a coragem do príncipe... se não puderem 
fazer sua própria história. E por falar em história, esta já virou um 
clássico e é uma das mais premiadas da literatura infanto-juvenil.  

 
Amor inteiro para meio-irmão 
Texto: Cristina Agostinho 

   Disponibilidade: 13 exemplares 
 
Lelena fica sabendo que ganhou um irmão, filho do segundo casamento de 
seu pai.  
Dá pra gostar de verdade de um meio-irmão?  

 
 

 
O menino da lua 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Neste livro, Ziraldo cria um mundo à parte e um grupo de personagens que 
brinca – de tudo que as crianças já brincaram – entre estrelas e planetas. 
O menino da lua e seus amigos formam uma turma de tirar qualquer um de 
órbita. Um momento único que esse contador de histórias, nunca tão 
singelo e doce, como agora, proporciona aos seus leitores, que são todas as 
crianças iguais aos meninos deste livro e, também, as que ainda existem no 
coração dos pais, dos professores, das tias, dos avós, da família inteira. 
Cada um de seus leitores – novos e velhos – vai viajar aqui, mais uma vez, a 
bordo deste fantástico disco-voador que é o livro. E, certamente, com 



muita emoção neste que é pilotado por Ziraldo.  
 
 
 

As melhores tiradas do Menino maluquinho 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
As melhores tirinhas de Menino maluquinho e sua turma.  

 
   O menino maluquinho 

Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 41 exemplares 

 
Na grande obra infantil de Ziraldo, verso e desenho contam a história de 
um menino traquinas que aprontava muita confusão. Alegria da casa, 
liderava a garotada, era sabido e um amigão. Fazia versinhos, canções, 
inventava brincadeiras. Tirava dez em todas as matérias, mas era zero em 
comportamento. Menino maluquinho, diziam. Mas na verdade ele era um 
menino feliz. 

 
  Uma professora muito maluquinha 
  Texto: Ziraldo 
  Disponibilidade: 24 exemplares 

 
Um livro cheio de graça e ternura que traz a história de uma professora 
que tinha um jeito todo seu de entender o mundo e um modo que todos 
achavam muito maluquinho de mostrá-lo aos meninos e meninas de uma 
escola de interior, ensinando-as a serem mais felizes. 

Linda, amável e cheia de idéias novas para manter a classe animada, a 
professora do interior é mais uma das geniais personagens "maluquinhas" 
do escritor e cartunista Ziraldo, numa história divertida e sensível. 

 
   Os dez amigos 

Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 12 exemplares 
 
A série Corpim apresenta diferentes partes do corpo como personagens, 
de forma criativa e bem-humorada. Nessa história, cada um dos cinco 
dedos da mão tem um nome e um apelido engraçado para contar. Quando as 



duas mãos se juntam num fraterno encontro, os dez bons amiguinhos 
fazem uma grande descoberta. 

 
 
 
 
 

    Pelegrino e Petrônio 
 Texto: Ziraldo 
 Disponibilidade: 37 exemplares 
 
Pelegrino era um artista que queria ser bailarino, mas Petrônio era 
esportista e sonhava com futebol. Dois sonhos tão diferentes ligavam 
tragicamente dois pés irmãos. Parecia um problema, mas os dois irmãos se 
uniram e acharam a solução. 

 
   Rolim 

Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 36 exemplares 

 
Rolim era um umbigo bem redondo e enroscado, que vivia no meio de uma 
linda barriguinha e se julgava o centro do mundo. Adorava os banhos de 
mar e, quando lhe perguntaram o que queria ser quando seu corpo 
crescesse, ele sabia bem o que responder. 

 
   Dodó 

Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 21 exemplares 

 
 Dodó cresceu e a cobriram de panos, numa verdadeira prisão chamada 
jeans. Quando resolveu protestar, levou um susto. 

 
   Um sorriso chamado Luiz 
   Texto: Ziraldo 

Disponibilidade: 16 exemplares 
 
Ria para milhões e não ria para ninguém. Então Luiz refletiu e descobriu 
que podia mudar seu sorriso e receber de volta o carinho das pessoas. 

 



 
 

   Texto: Ziraldo 
   Disponibilidade: 62 exemplares 

 
Juvenal era o joelho de um menino levado... Vivia esfolado, é verdade, mas 
tinha muitos momentos alegres e felizes. Só que o menino cresceu, e 
Juvenal tem agora um reivindicação a fazer 

 
 
 
 
O pequeno planeta perdido 
Texto: Ziraldo 

   Disponibilidade: 35 exemplares 
 

Um homem foi enviado ao espaço em direção a um pequeno planeta, tão 
distante que o combustível acabou assim que ele chegou.  

 
 Flicts 
Texto: Ziraldo 

   Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O mundo é feito de cores, mas nenhuma é Flicts. Uma cor rara, frágil, 
triste, que procurou em vão por um amigo. 
 

 
  O menino marrom 

Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 30 exemplares 
 
 [...]"conta a história de dois amigos de cores diferentes que crescem 
juntos". "Sua pele era cor de chocolate. As bolinhas dos olhos pareciam 
duas jabuticabas pretinhas. Os cabelos eram enroladinhos e fofos. 
Pareciam uma esponja".  Esta é a história de um menino marrom, mas fala 
também de um menino cor-de-rosa. São dois perguntadores inveterados e 
vão querer descobrir juntos os mistérios das cores. Serão muitas as 
perguntas e muitas serão as respostas. 
 

 



O menino mais bonito do mundo 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
"E o primeiro dia de tantas descobertas 
terminou numa noite com lua e estrelas. 
O menino acabava de ver as coisas pela primeira vez. 
E achou que era bom." O Sol, a flor, o mar, todos diziam o mesmo: "É o 

menino mais bonito do mundo". Ele cresceu, tornou-se homem, e junto com 
o outono veio um vazio, uma dorzinha bem dentro do peito.  

 
 
 
 
O menino quadradinho 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 

 Havia um menino preso dentro das histórias em quadrinhos. Claro que 
ele tinha muitos amigos, os heróis que lá habitam. Mas um dia ele acordou 
e estava mergulhado em letras, pontos e palavras. Confuso, aos poucos 
passou a entender o novo universo em que vive. 

 
O planeta lilás 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 

Um bichinho tão pequenininho que não dava para ser visto nem com uma 
lente de aumento. Ele queria conhecer algo mais do que seu monótono 
planeta lilás. Constrói uma nave espacial e sai numa aventura cheia de 
surpresas. 

 
O livro dos nãos do menino maluquinho 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Sabemos que é muito legal ter liberdade, poder fazer o que 
gosta, poder dizer aquilo que pensa. Mas tem hora que é preciso dizer 
NÃO. Ziraldo, mais uma vez, usou o Menino Maluquinho e dezenas de 



frases que começam com a palavra NÃO, para dizer os Nãos, que nem 
todos tinham coragem de dizer às crianças. São pensamentos e atitudes 
que farão os leitores pensarem e repensarem em seu comportamento junto 
à família e aos amigos. 
 

 O Pensamento vivo do menino maluquinho  
 Texto: Ziraldo 
 Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O menino Maluquinho é a criança que sempre existe em cada um de nós. 
Sucesso na literatura, no cinema e nos quadrinhos com suas travessuras e 
tiradas bem-humoradas, ele agora vai dar as dicas mais quentes de como 
levar a vida numa boa. 

 
 
 
 

  Os olhos que não queriam dormir 
Texto: Maria Antônia Ramos Coutinho 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 

Sabia que os olhos do menino desta história não querem mais dormir?  Os 
olhos deste menino passavam o dia bem abertos, vendo tudo, e à noite 
descansavam. Numa noite, nada de os olhos do menino dormirem. Que 
desespero! Tentou de tudo, até recorrer à mãe, que lhe contou a história 
dos cinco barquinhos, muito tristes, que viviam atracados no porto. Aí, 
quando a mãe olhou para o filho, seus olhos estavam fechados. Com 
certeza, olhavam os barquinhos. 

 
Chapeuzinho Amarelo 
 Texto: Chico Buarque 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 

Considerado um clássico da literatura infantil brasileira, este livro, em 
nova edição, traz o traço premiado de Ziraldo. Chapeuzinho é uma bela 
menina que sofre de um mal terrível; sente medo do medo. Enfrentando o 
desconhecido 'o lobo', ela supera medos, inseguranças e descobre a alegria 
de viver. Com sensibilidade, Chico Buarque, compositor e escritor, constrói 
um texto em que a linguagem é um grande jogo.  Chapeuzinho tinha medo 



de tudo! Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. 
Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia!!! 

 
   O Lobo e o Carneiro no sonho da menina 
   Texto: Marina Colasanti 

Disponibilidade: 35 exemplares 
 
Era uma vez um lobo. Era vez uma menina que tinha medo do lobo. O lobo 
morava no sonho da menina. Quando ainda a menina dizia que não queria 
dormir porque tinha medo do lobo, a mãe respondia: - Bobagem, menina, 
sonho é sonho. Ela ainda estava tentando se convencer (...) quando deu de 
cara com carneirinho. (...) E logo ficaram amigos. Sem ser incisiva Marina 
Colasanti estimula e provoca o leitor a desvelar a sutileza de suas 
metáforas. Lobos e carneiros certamente povoam a imaginação de muita 
gente, seja de noite num sonho, seja de dia agindo sorrateiramente no 
imaginário. Mergulhar nesse jogo entre o real e o faz de conta é uma 
tarefa enriquecedora para o desenvolvimento afetivo da criança e do 
jovem. Significa uma possibilidade de compreender com clareza os 
elementos quase que indecifráveis que a realidade tem a oferecer.  
 

 O príncipe sem sonhos 
 Texto: Márcio Vassallo 
 Disponibilidade: 17 exemplares 
 

Thiago era um príncipe que tinha tudo. Num consumismo irrefreável, o rei 
e a rainha davam-lhe todos os presentes que ele poderia ou não imaginar e 
desejar. Mas havia uma grande tristeza no coração de Thiago: ele queria 
ter um sonho. Vai pedir conselhos ao avô e encontra uma explicação: é 
dentro dele que está adormecido o sonho, basta despertá-lo. 
O meu sonho é que, um dia, todos os meninos e meninas do mundo virem o 
"Príncipe sem Sonhos". Quer dizer, tenham de tudo que quiserem na vida, 
assim como o príncipe deste livro escrito por Márcio Vassallo. E o seu 
sonho? Qual é? Vale a pena ler esta história muito bacana e cheia de 
poesia. É bem escrito, com lindos desenhos de Mariana Massarani e faz a 
gente pensar na vida. Como seria se você já tivesse tudo e não sobrasse 
nada para desejar?  

 
 
 



 
 Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 

Sem saber ao certo de onde vinham ou para onde iam, sei que os ciganos 
surgiam. Sua presença mudava o ritmo de ser da cidade. Com a chegada 
dos ciganos o medo passava a ser companheiro dos meninos. Isto por 
contarem que cigano roubava crianças. Ah, ser roubado era o mesmo que 
ser amado. Mas esta raça colorida, que roubava até o sono das crianças, se 
convertia em  
esperança para aquele menino contido. 
 
 

“E eu com isso?!” 
Aprendendo sobre respeito 
 Texto: Brian Moses 
Disponibilidade: 14 exemplares 

 
 Ter atenção e cuidado ao tratar com os outros, como ouvir a opinião 
dos amigos, contribuir com o professor e ajudar nos serviços de casa, é 
muito importante para viver bem. Na obra são apresentadas situações que 
mostram a importância do respeito, além de sugestões para o trabalho em 
sala de aula e dicas para as crianças. O livro traz situações do cotidiano 
para mostrar as relações de respeito que deve existir entre as pessoas. 
Dirigido às crianças, pode ser lido pelos adultos para um melhor 
entendimento.  
 
                           “Com licença?” 
 Aprendendo sobre convivência 

    Texto: Brian Moses 
 Disponibilidade: 2 exemplares 

 
Respeito, honestidade e gentileza são qualidades que devem ser 
estimuladas desde cedo. Quem trata os outros com cortesia é visto com 
admiração pelas pessoas. Afinal, todo mundo gosta de ser bem tratado.  
Este livro pode ajudar a criança a perceber se tem sido agradável com 
seus colegas, parentes e professores, para que aprenda a criar uma boa 
convivência .  

 
  “Deixa que eu faço!” 



   Aprendendo sobre responsabilidade 
Texto: Brian Moses 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 

Estimular a criança a realizar certas atividades cotidianas, como arrumar a 
cama ou cuidar do animal de estimação, é um modo de fazê-las 
compreender a importância de ser responsável. Neste livro são 
apresentadas situações que exploram esse tema, além de sugestões para o 
trabalho em sala de aula e dicas para as crianças. Estimular a 
responsabilidade numa criança é o primeiro passo para que ela possa 
realizar sozinha algumas atividades. A partir daí é possível estabelecer 
relações de confiança e, aos poucos, conceder certas liberdades. 

 
Borracha Burrachona 
Texto: Daniela Chindler 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 

Este livro conta a história de uma borracha mandona e muito, mas muito 
mal-humorada. Nenhuma história a comovia e nenhum desenho a alegrava. 
Apagava tudo, sem pensar duas vezes. Fosse um sapo comilão, um 
hipopótamo com gosto de framboesa, uma minhoca envergonhada... Qual 
nada! Ela não queria saber. Mas Daniela Chindler vai nos dar uma mãozinha 
para que o bom humor prevaleça. Aliás, Daniela nos dá o Mãozinha, um 
super-herói que colocará a Burracha Burrachona em seu devido lugar.  

 
 
 
 
 
As mentiras de Paulinho 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 03 exemplares 
 

  "Paulinho adora inventar histórias. Mas não são simples mentiras... São 
um outro tipo de verdade... " 
 

 
Medo de Escola 
Texto: Angela Leite de Souza 
Disponibilidade: 12 exemplares 



 
É a expectativa temerosa em torno do primeiro dia de escola. Muitas das 
fantasias do menino se confirmam, mas, à medida que ele se entrosa com 
os colegas, a escola passa a ter seus encantos.  

 
 
Texto: Luiz Galdino 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 

O menino gosta de observar o trem passar por sua cidade, sempre 
trazendo pessoas e muitas novidades de outros lugares. Em um certo dia, 
ele vê alguém muito especial perto da janela: uma garota com belos olhos, 
cabelos cacheados e um sorriso encantador!  Para onde vai o trem, levando 
meu amor? 
Mas onde ela mora? Qual o seu nome? Será que ela volta? Um relato 
sensível e surpreendente de como as crianças encaram a emoção do 
primeiro amor. 

 
Bom dia, todas as cores! 
Texto: Daniela Chindler 
Disponibilidade: 8 exemplares 
 

Neste livro Camaleão acordou muito feliz, e mudou sua cor para rosa, a cor 
que ele achava a mais bonita. Durante um passeio encontrou vários de seus 
amiguinhos e cada um sugeria uma cor diferente para ele usar. Ele 
concordava e mudava sua cor, mas acabou ficando muito cansado. Ele 
percebeu então, que não conseguiria agradar a todos todo o tempo, no dia 
seguinte ele usou só cor-de-rosa. 
 
 
 
 
 
 
 

Quem perde ganha 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 



Deixar de ser Caçula, Despedir-se, não ver Mais Quem a Gente Ama, 
Descobrir que as Roupas não Cabem Mais... no Tempo que Passa, na Vida 
que se Constrói, Todo Mundo vai Perdendo Alguma Coisa. Perdas que Doem, 
mas Fazem Crescer. Nessa obra, há três histórias Fiapo de trapo, A 
menina que vivia perdendo, O boto e estrela escritas com muito humor, 
sensibilidade e um riquíssimo jogo de linguagem. Nelas, Ana Maria 
Machado enfatiza questões do tipo: de que nada se perde, de que tudo se 
transforma, que quem perde, na verdade, muitas vezes ganha e que a perda 
não é fim, pode ser na verdade, um bom começo... Crescer, no caso de 
Lena, a menina da segunda história , implicava perder as roupas. 
 

O que os olhos não vêem 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 

Os súditos nunca são vistos pelos gigantes que mandam e desmandam 
naquele reino. Mas, um dia, os oprimidos se unem e, usando de muita 
perspicácia, obrigam o rei a enxergá-los e ajudá-los. Firmando-se no ditado 
popular? O que os olhos não vêem o coração não sente? Essa fábula, como 
outras de Ruth Rocha, questiona o autoritarismo, através de personagens 
que simbolizam a opressão; o Rei e os funcionários da Corte, todos eles 
grandes, falantes e bem nutridos. Os súditos pequenos, que representam o 
povo oprimido, nunca são vistos pelos gigantes que mandam e desmandam 
no reino. Mas, um dia os pequenos conseguem se unir e, usando pernas de 
pau para também ficarem grandes, obrigam o Rei a enxergá-los e a ajudá-
los a resolver seus problemas. A partir do conhecido ditado popular 'O que 
os olhos não vêem o coração não sente', Ruth Rocha põe em evidência o que 
acontece quando os governantes não trabalham com e para o povo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vaidade no terreiro 
Texto: Elias José 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 

Na verdade, ninguém sabe quem começou essa história de rei do terreiro, 
mas não importa. O fato é que o galo Bituca cantava a chegada do dia como 
ninguém e tinha o pato Fafim, que nadava lindamente. Os dois tinham uma 
torcida, os dois mereciam ganhar o título. Para resolver o impasse, 
chamaram o marreco Melquíades, que preparou um desafio: Bituca teria 
que nadar e Fafim teria que cantar. Quem será o vencedor? Chegou o dia 
quem ganhou foram todos, entendendo que no terreiro não cabia nem rei 
nem rainha. Cada um cuida do que sabe fazer e ponto final. 
  
 

Rita, não grita! 
Texto: Flávia Muniz 
Disponibilidade: 11 exemplares 
 

 Esta é a história de Rita, uma garota magrela que vivia fazendo birra e 
gritando por qualquer coisa. Ela vivia fazendo birra e tudo era motivo para 
reclamações e berros. Os amigos cansaram e desapareceram. Ninguém 
mais convidava Rita para brincar. 

 
Rente que nem pão quente 
Texto: Luiz Galdino 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

 Manuela é uma ratinha que não sabe roer. Como uma ratinha não rói? 
Nem mamãe rata e nem o professor Roedura deram jeito no problema de 
Manuela. Até que, um dia, a ratinha descobriu sua verdadeira vocação. 
Qual será? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 

As palavras podem nos parecer duras, suaves, feias, bonitas, tristes, 
alegres... Elas expressam tanto as verdades quanto as mentiras. Portanto, 
as palavras devem ser bem dimensionadas antes de serem ditas, senão elas 
podem causar uma tremenda confusão! Por meio de uma linguagem simples, 
fluente e ritmada, a autora trata de um assunto muito comum nos dias de 
hoje: a imprudência na comunicação e suas conseqüências. O livro 
proporciona discussões e debates sobre a ética nos relacionamentos e 
sobre o que pode acontecer quando não avaliamos bem as nossas palavras. 
 
 

 
Texto: Márcia Leite 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 

Falar das emoções e sensações de sentir um bebê dentro da barriga, 
explicar como a mamãe espera, com ternura e carinho a hora do 
nascimento do bebê, é a grande mensagem de Márcia Leite que encontrou 
uma linguagem poética para contar para as crianças o amor que elas já 
recebem de seus pais mesmo antes de nascer. 
 
 

      O que é que você quer ser, Zeca? 
Texto: Jeanne Willis 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 

 O que você vai ser quando crescer? A mãe de Zeca quer que ele seja 
violinista, o pai quer que ele se torne um gênio da computação. Cada 
membro da família quer uma coisa para o Zeca. Até que o Zeca descobre e 
diz o que ele mesmo quer ser. Uma leitura importante para pais e filhos 
tomarem consciência de como só é feliz e bem sucedido quem consegue 
descobrir e realizar o próprio desejo. Este livro é um importante ponto de 
partida para conscientizar aqueles que lidam com crianças e jovens de que 
é preciso respeitá-los, permitindo que façam suas próprias escolhas e 



tenham autonomia para decidir sobre seus projetos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
A montanha encantada dos gansos selvagens 
Texto: Rubem Alves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Este livro narra a história de gansos que não tinham dono, por isso eram 
selvagens. Os gansos selvagens tinham que enfrentar o frio e o calor, os 
caçadores e a fome. Mas, apesar dos momentos difíceis, tinham muitas 
alegrias, como o nascimento de um gansinho, o Cheiro-de-Jasmim. Ele 
gostava muito das histórias contadas pelos velhos gansos à beira do lago. 
Um dia ouviu a história sobre a Montanha Mágica, onde a vida era bela, 
mas só iriam para lá os velhos, pois esses eram mais leves (por não terem 
mais tantos medos), e podiam voar até lá. Com o passar do tempo, seu pai, 
que tanto amava, foi ficando leve até que chegou sua hora de partir. 
Cheiro-de-Jasmim ficou muito triste, mas sabia que seu pai estava 
contente por estar num lugar tão belo. Inicialmente ele fala para os 
contadores de histórias, que existem livros para ler sozinho e outros que 
são para ser ouvidos. Esse é um livro para ser ouvido. Os gansos selvagens, 
que são livres, voam alto, mas as vezes eles fazem um vôo muito especial 
que os prepara para a morte.  Um ganso conta a seu filho sobre o pesado e 
o leve: a medida em que caminhamos pela vida vamos ficando cada vez mais 
leves, até que voamos para a montanha encantada. Um livro muito poético e 
metafórico sobre o viver e o morrer. 

 
     Como nasceu a alegria 

Texto: Rubem Alves 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 

Usando linguagem poética, o autor mostra que da tristeza e do choro pode 
surgir o riso e conseqüentemente a alegria. Nessa história, ilustrada com 
magia, uma flor, que é diferente das outras flores por ter uma pétala 
cortada, vive essa diferença, com muita dor e tristeza, chorando muito. 



Sua dor comove a terra, a árvore, os pássaros, as nuvens, Deus, o Sol, e 
assim, por meio das lágrimas de todos eles, nascem rios, mares e peixes. A 
pequena flor diferente percebe que, apesar de sua diferença, é muito 
querida por todos, e então sorri, e do seu sorriso aparece um perfume que 
torna todo o mundo alegre como nunca havia sido, pois as outras flores 
eram preocupadas demais com a vaidade e por isso nunca haviam sorrido. 
Assim nasce a alegria. 
 
 
 
 
 

 
 
A selva e o mar 
Texto: Rubem Alves 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 

A Selva e o Mar amavam-se tanto que nada parece separá-los. Mas um dia 
ambos percebem que para alcançar a felicidade novamente precisavam se 
separar. A linda filha do casal teve de entender o que aconteceu, e não 
sofrer. 
Este livro conta a história de uma jovem que nasceu no mar e era 
inteirinha amor, sentia-se um pouco vazia, como se faltasse algo. Longe do 
mar, na selva, morava um jovem que também sentia-se incompleto. Eles 
acreditavam que a felicidade estaria no encontro entre a selva e o mar. Um 
dia, os dois se encontraram e se amaram e desse amor nasceu uma criança. 
Mas, perceberam que cada um estaria melhor no seu lugar de origem e, 
então, retornaram. A criança, que possuía o mar e a selva dentro de si, 
sentia-se bem em ambos os lugares. Rubem Alves revela que um amigo 
havia lhe pedido uma história que envolvesse uma criança e pais separados. 
 

A invasão das borboletas 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 40 exemplares 
 

Uma história fantástica, partindo da realidade e chegando ao inusitado. 
Num sonho, o menino vê seu quarto invadido por borboletas gigantes 
querendo espetá-lo num quadro de avisos. O livro traz o sonho para o 



texto literário e reflete, metaforicamente, como tratamos pessoas e 
animais. 
 

 
A margarida friorenta 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida  
Disponibilidade: 5 exemplares 
 

Existem muitos tipos de frio, e o pior talvez seja aquele que nasce da falta 
de carinho. Seria esse o que a pequena margarida sentia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orelhinha orelhudo: sabe nada, sabe tudo! 
Texto: Roberto Magalhães 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 

Orelhinha só ouvia, ouvia, ouvia. Sua vida não tinha muita cor, tudo era uma 
chatice. Mamãe-Olhos sempre ia à frente escolhendo caminhos sempre 
floridos para o filho. Pai-Braço, muito sério, controlava tudo e todos. 
Orelhinha seguia ouvindo tudo, sem questionar. Na escola aguentava tudo 
com dor e vergonha, até que um dia andava e corria pra cá e pra lá e 
acabou indo parar na diretoria... 

 
Galileu Leu 
Texto: Lia Zatz 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

Sempre que Galileu lia para a professora, ela gritava: 'Errado, repete!' 
Galileu já não sorria, nem lia, mas insistia. E ela novamente pedia: Lê 
Galileu! Galileu estremecia, mas nunca desistia. Ela dizia: 'Errado, repete!' 
Nas férias a professora voltou muito mudada. Porque será? O que ela 
descobriu?  

 



As caixas que andam 
Texto: Jandira Masur 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 

 Se alguém, lá do alto, observasse a Terra, se perguntaria que poder 
têm essas caixas que andam para mudar o comportamento das pessoas. 
Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte como melhor livro de 
literatura  

 
O Penuginha 
Texto: Luiz Vitor Martinello 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 

 Uma simpática criaturinha, vinda de um planeta onde só tem boca quem 
fala a verdade. E, falando a verdade, apronta as maiores confusões. O 
texto desmistifica algumas “verdades” de maneira leve e divertida. 

 
 
 
 
 
 
 
A história de uma folha 
Texto: Leo Buscaglia 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 

Este novo livro de Leo Buscaglia apresenta uma história tendo as folhas 
como personagem. Ele conta como elas mudam com a passagem das 
estações, caindo finalmente ao solo com a neve do inverno, ilustrando o 
equilíbrio entre a vida e a morte. Era uma vez uma folha, que crescera 
muito. Surgira na primavera, como um pequeno broto num galho grande, 
perto do topo de uma árvore alta. A folha estava cercada por centenas de 
outras folhas , iguais a ela. Ou pelo menos parecia. Mas não demorou muito 
para que descobrisse que não havia duas folhas iguais, apesar de estarem 
na mesma árvore...  

 
Ah, cambaxirra se eu pudesse... 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 44 exemplares 



 
Uma ave tenta impedir que um lenhador derrube a árvore de galho mais 
bonito, onde ela deseja fazer o seu ninho. Mas o lenhador cumpre ordens 
do capataz, que cumpre ordens do barão, até chegar ao imperador. Todos 
afirmam cumprir ordens de seus superiores e têm medo de desobedecê-
los. Então, ao enfrentar o temido imperador, a cambaxirra ameaça sair por 
aí e pedir ajuda a todo o mundo. No que o imperador faz a surpreendente 
revelação - ''Ah, cambaxirra, não faz isso não. De todo mundo junto eu 
tenho medo'. E a árvore foi salva. 

 
Na minha escola todo mundo é igual 
Texto: Rossana Ramos 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 

Neste livro extremamente poético e atualíssimo pelos temas que aborda, a 
autora consegue envolver o leitor de qualquer idade. Cada página revela 
toda forma de discriminação quer no âmbito étnico, cultural, 
socioeconômico, que parte da população sofre por ser considerada 
diferente. Temas polêmicos, porém necessário serem trabalhados dentro e 
fora do ambiente escolar, para que, desde pequenas, as crianças percebam 
que todos possuem direitos iguais mas que sejam respeitadas suas 
diferenças. 
 
 
 
 
 
 
 

Menina bonita do laço de fita      
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

Um coelho branco apaixonado por uma criança negra. Isso é possível? Sim, 
e a comprovação está nas páginas do livro Menina bonita do laço de fita, de 
Ana Maria Machado. Nosso coelhinho, aliás, vai além: quer também ter a 
pele escura, igualzinha à da linda menina. O simpático coelhinho faz de 
tudo para conseguir seu intento: entra numa lata de tinta preta, come 
jabuticabas até passar mal e toma inúmeras xícaras de café. Tudo em vão! 



Entretanto, quando a lindíssima mãe da criança entra em cena, tudo se 
explica para o curioso animal. Daí para a frente, o coelho segue um caminho 
natural que o leva a se aproximar cada vez mais de sua admirada criança 
negra e do seu objetivo de ter os pêlos escurecidos. 
Além do caráter lúdico de sua criação, a autora coloca em cena, nesta 
obra, diversos aspectos muito debatidos nos dias de hoje, como a auto-
estima das crianças negras e a fraternidade inter-racial. Razão suficiente 
para tornar Menina bonita do laço de fita um excelente livro infantil, com 
alta dosagem de sensibilidade 

 
O mais fantástico ovo do mundo 
Texto: Helme Heine 
Disponibilidade: 14 exemplares 
 

Que plumagem tinha a Maricota! As penas da Vivi eram lindas! E a crista da 
Cris, nem se fala! 
Mas qual delas era a mais bonita? As três galinhas foram perguntar ao rei. 
“Quem botar o ovo mais maravilhoso será coroada princesa!”, proclamou. E 
o concurso começou...  Esta história divertida vai encantar crianças e 
adultos. O autor alegra pessoas de todas as idades com suas cores 
delicadas e um sublime 'nonsense'. Vemos uma narrativa solta e bem-
humorada, as questões da competição e o encontro de soluções diferentes 
para igualizar uma disputa que, no final, como qualquer disputa, era tola... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gata Menina 
Texto: Luciana Sandroni 
Disponibilidade:  15 exemplares 
 

Marina não queria saber de falar. Miava o tempo todo e passava a maior 
parte do tempo junto com os gatos, debaixo da mesa. A família começou a 
ficar preocupada com o estranho hábito felino da garotinha, mas, mesmo 



assim, continuou distante. Os pais iam trabalhar, os irmãos iam estudar e 
nada de darem atenção a Marina. Sem saber o que fazer, sua mãe resolve 
pedir ajuda ao doutor Setúbal, que propõe uma atitude, no mínimo, curiosa.  
 
 

Lúcia já-vou-indo 
Texto: Maria Heloísa Penteado 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 

Convidada para uma festa, a lesma Lúcia poderia não chegar a tempo. 
Pudera, com toda a sua lerdeza!  
 

 
A borrachinha que queria ser lápis 
Texto: Danusia Barbara 
Disponibilidade: 31 exemplares 
 

Danusia invade o mundo da criança, com um toque singular e fantástico, 
desenvolvendo uma trama extremamente original e aguçando o espírito de 
raciocínio infantil: é necessário permitir que se descubra as soluções por si 
mesmo. O elemento surpresa, o final insólido e simultaneamente tão 
próximo ao básico e cotidiano da criança fazem de A Borrachinha que 
queria ser lápis um livro diferente.  
 

 
O jogo do contrário 
Texto: Jandira Masur 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 

 Manequinho é um menino esperto, que sabe que as coisas são como são, 
mas que elas também podiam ser ao contrário. 

 
 
 
 
 
 
 
 



O menino que espiava pra dentro 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 43 exemplares 
 

Em O menino que espiava para dentro, Ana Maria Machado, sempre com as 
palavras tão bem articuladas, conta a história de Lucas, um menino com a 
maior facilidade de sonhar, de imaginar. Mesmo prestando muita atenção 
em tudo, tudo também é motivo para ele se distrair e entrar em um outro 
universo - mágico, longínquo, distante.  Inventa um amigo, Talento ou 
Tamanco ou Tatá, anda sobre ondas, come a maçã do sono profundo, mora 
em conchas, voa pelos ares, vê automóveis-leões, bosques de caramelos... 
Não dava para espiar mais nada, para ver nada, nem na frente nem atrás. 
Só aquele breu profundo. Ele, de um lado. Do outro, o mundo.  De repente 
um beijo, um abraço, os olhos se abrindo, a luz brilhando no espaço. - Você 
é uma princesa? A mãe riu... Uma narrativa que resgata na criança a 
fantasia, a liberdade, o encantamento, a possibilidade de brincar em 
outros reinos, em outras épocas, de serem outros seres. Um menino olha 
para dentro de si porque internamente têm mundos diferentes, animados, 
coloridos. Nestes mundos têm aventuras, mistérios, perigos, amigos, 
diversão. Fora também têm muitas novidades.  Lucas gosta de usar sua 
imaginação. E que imaginação! Com ela, Lucas aprende a criar um mundo 
melhor, onde tudo é liberdade. Constrói os cenários mais extraordinários, 
muda de personalidade, banca o corajoso, conforme lhe dá vontade. Mas 
será que dá para viver só de imaginação? 

 
Todo mundo é igual 
Conversando sobre racismo 
Texto: Ivan Alcântara 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Para falar de um assunto complicado mas fundamental como o racismo, 
nada melhor do que a linguagem leve e instigante, capaz de fazer com que 
a criança reflita sobre a igualdade dos seres humanos e o absurdo que é a 
prática, mesmo velada, do racismo.  A coleção O futuro cidadão - Ética e 
cidadania é composta por volumes escritos numa linguagem extremamente 
simples, que abrangem importantes temas, como solidariedade, educação, 
racismo, higiene, família, direitos, deveres, entre outros.  Cada volume 
apresenta ao final um seção de "bate-papo", por meio da qual a criança é 
levada a refletir sobre o tema abordado. 



 
Risadinha, o Piolho 
Texto:  Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Para muitas crianças, a luta para acabar com os piolhos é um verdadeiro 
suplício. Mas o que aconteceria se todos os piolhos fossem cosquentos e 
gostassem de rir como o piolho Risadinha?  
 

 
Beto está com dor de dente 
Texto:  Luciana Altenfelder 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  

Este livro trata do medo e da ansiedade das crianças na hora de enfrentar 
a doença, os dentistas, os médicos e os remédios. 
 

 
Com os pés na cabeça do rei 
Texto:  Leonardo Mendes Cardoso 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

   O rei Luiz XIV da França viveu em uma época em que não 
existia o hábito de lavar os cabelos. Por isso ele pegou uma infestação de 
piolhos; precisou raspar a cabeça e usar perucas. Um texto divertido em que 
o autor ensina como nascem e se desenvolvem os piolhos, e a importância da 
higiene pessoal para evitar a pediculose. 
 

Visão 
Texto:  Mandy Suhr 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Este livro faz parte da série Os sentidos, que aborda o estudo 
do corpo humano, explicando de maneira bem simples como usamos cada um 
de nossos sentidos para aprender sobre o mundo à nossa volta. Aqui o 
assunto explorado é o sentido da visão. 

 
 

 



 
 
 
 
 
O amigo do rei 
Texto:  Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  

 Conta a história de um escravo que nasceu na mesma época do filho do 
fazendeiro. Eles ficaram amigos e faziam travessuras mas um dia eles 
fizeram uma coisa errada e os dois apanharam do fazendeiro o pai do mais 
nobre. O mais nobre resolveu fugir junto com o escravo que será que 
acontece? No Brasil, no tempo da escravidão, brancos e negros não podiam 
ser amigos, não. Mas, para as crianças, quem manda é o coração. E o 
escravo matias era amigo de ioiô, seu patrão. Brincavam e brigavam, 
indiferentes a qualquer lei, sem saber que, um dia, um deles ainda seria rei. 
As histórias da SÉRIE VOU TE CONTAR! foram escritas pela Ruth Rocha 
durante os anos de 1969 a 1981 em várias revistas para crianças que ela 
dirigiu, publicações que faziam um grande sucesso entre os pequenos. São 
histórias que mostram situações e personagens que valorizam a 
independência de pensamento e a ousadia: um coelhinho que não queria ser 
coelho de Páscoa e escolhe outra profissão, um menino fazendeiro que se 
torna amigo de um menino escravo, um macaco e um porco que são 
companheiros de aventuras e saem pelo mundo ajudando as pessoas... e 
muitas outras coisas mirabolantes, que a gente lê, relê e sempre dão muito 
que pensar!  

 
Dá um sorriso pra titia! 
Texto:  Diane Paterson 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 

Conseguir o sorriso daquele bebê era tudo o que a titia queria. Disposta a 
fazer qualquer coisa para ver a criança sorrir, ela dançou, fez caretas, deu 
beijinhos, fez cócegas, e até tentou 'comprar' o sorriso dele com 
presentes e sorvete. A autora mostra que a criança tem suas preferências 
e que não adianta o adulto numa situação inusitada tentar persuadi-la para 
que mude de idéia.  Titia é uma figura que dispensa qualquer apresentação: 
ela vai chegando, afagando, pegando e apertando você... Mesmo que não 



seja parente, não importa: titia brota e gruda em você — 
espontaneamente, é a lei da natureza (dela, aliás). Em geral, encontrar uma 
titia significa uma experiência torturante e traumática :( é ou não é?). Pois 
Diane Paterson bem sabe tirar proveito desses encontros para nos fazer 
rir com uma titia pra lá de especial — e pegajosa! Parece personagem saída 
de um livro? De fato é. Parece tia que veio de longe, do leste europeu? Eu 
acho que sim. Titia é quase uma matrioska, uma verdadeira caixinha de 
surpresas: ela faz de tudo para ganhar um sorriso do bebê e canta, dança, 
esperneia, planta bananeira, esconde-se, mostra-se, arre! Será que ela vai 
conseguir? 

 
 
Texto:  Ruth Rocha 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 

 Gabriela, menina levada, foi passear com a titia, uma senhora gorducha 
e tagarela. Gabriela não gosta muito de conversa fiada, mas em 
compensação a sua tia... Titia para para falar com todo mundo. E patati, 
patatá... patati, patatá... Qualquer coisa a distraía. Gabriela, muito atenta 
aos movimentos da titia, se aproveita de um momento de distração e foge. 
Titia nem percebe e continua seu passeio sem saber que carrega pelo 
braço uma outra pessoa, ou melhor, um outro companheiro de passeio... 
Gabriela? Ah, Gabriela foi fazer o que mais gosta: brincar! 
 

 
   A mãe da mãe da minha mãe 

Texto:  Terezinha Alvarenga 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 

A menina vai conhecer a bisavó numa casa cheia de encantos. Mas como 
perceberá aquela figura tão idosa? A velhinha inspirará carinho ou medo na 
bisneta? 
 

 
Era uma vez duas avós... 
Texto:  Naumim Aizen 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 

Criado por duas avós com personalidades muito diferentes, o menino 



aprende a conviver com as particularidades de cada uma. Apesar das 
diferenças, as duas conseguem passar os principais valores da vida ao neto 
que descobre que, apesar de todas as dificuldades, viver é uma bela 
experiência. Olivro trata da aceitação das diferenças e estimula a leitura 
do público infantil recém-alfabetizado, contando uma história bem simples: 
a de duas avós — uma por parte do pai, outra por parte da mãe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Eu vi mamãe nascer 
Texto:  Luiz Fernando Emediato 
Disponibilidade: 23 exemplares 
 

Este livro infantil, publicado em repetidas edições desde 1977, já 
encantou duas gerações que nele buscaram conforto quando se trata não 
só de enfrentar o tema da morte, mas também o de responder à eterna 
pergunta: para que serve a vida? Uma criança de oito anos narra suas 
reações diante da morte da mãe. O livro foi recomendado pela FAE e como 
tal tem sido adotado em numerosas escolas de primeiro grau, como leitura 
suplementar, em todo país.  

 
 
As muitas mães de Ariel 
Texto: Mirna Pinsk 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 

 Ariel andou cometendo algumas falhas: provocou o entupimento do vaso 
do banheiro e sua nota na prova de ciências foi um desastre. Como vai 
reagir sua mãe ?  
 

 



Davi acordou cinza 
Texto:  Mirna Pinsky 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 

Davi ainda é pequeno, não sabe que um dia é diferente do outro dia, que às 
vezes dá uma preguiça enorme de levantar da cama, e outras vezes parece 
que a vida convida a gente para já acordar pulando e brincando. Mas até 
que ele aprendeu isso bem rápido - e de uma maneira bastante colorida! 
Que tal aprendermos junto com ele? 

 
Pode, Pai? 
Texto:  Carlos Jorge Nunes 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

 A história é o desabafo de uma garoto cansado de ouvir “não pode” pra 
tudo que diz ou faz. 

 
 
 
 
 
A velhota cambalhota 
Texto:  Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 40 exemplares 
 

O texto retrata as peripécias de uma velhota da tradicional família 
mineira, que resolve dar cambalhotas e virar o direito pelo avesso, 
escandalizando uma cidade do interior de minas. 

 
Três velhinhas tão velhinhas 
Texto:  Roseana Murray 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 

As velhinhas são três irmãs que moram no casarão cobiçado pelo resto da 
família. Cada uma tem seus gostos, cada uma tem suas manias. Mas as três 
têm, em comum, uma coisa: a paixão pelo casarão. Enquanto isso, os 
parentes mal podem esperar o dia em que o casarão seja desocupado para, 
então, vendê-lo. Com humor e lirismo, Roseana nos encanta, mais uma vez, 
com a história das três velhinhas tão velhinhas. 



 
Carlinhos precisa de uma capa 
Texto:  Tomie de Paola 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 

Carlinhos era um pastor. Ele tinha uma casa aconchegante, um chapelão, um 
cajado e um rebanho de ovelhas gordas.   
Mas todo mundo dizia: Carlinhos precisa de uma capa. Pobre Carlinhos. Ele 
realmente precisava de uma capa nova. Na primavera, iniciou, 
pacientemente, a preparação de sua capa quente e macia. Tosquiou suas 
ovelhas, lavou e penteou a lã. Depois fiou a lã em novelos e as tingiu com 
frutinhas selvagens vermelhas. E durante as noites de outono ele teceu, 
teceu e transformou a lã em tecido. Quando o inverno chegou, Tonhão já 
tinha confeccionado uma linda capa. 
 A força expressiva desta narrativa sobre o tempo, as estações do ano, 
a generosidade da natureza, o trabalho está na simplicidade com que é 
contada. 
 

Nicolau tinha uma idéia 
Texto:  Ruth Rocha 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 

 Neste livro Nicolau tinha uma idéia na cabeça e, um dia, ouviu a idéia 
de João. Então passou a ter duas idéias na cabeça. Depois disso, Nicolau 
falou com Maria, Pedro, Manuela... e passou a ter várias idéias.  

 
 
Túlio e a chuva 
Texto: Lino de Albergaria 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 

Túlio detesta chuva e ficar preso em casa. Quando lá fora existem a praia 
e o mar. Todos os seus brinquedos parecem agora tão bobos. - Eu não 
gosto de ficar em casa. Eu não gosto de brincar sozinho.” 

Pronto para ir brincar na praia, Túlio vê que está chovendo e fica 
desanimado. O dia seria triste e solitário. Mas, depois de ler alguns livros 
de sua estante, ele descobre que a chuva não é tão ruim como pensava...  

 
 



 
O menino e o pinto do menino 
Texto: Wander Piroli 
Disponibilidade: 24 exemplares 
 

Uma festa na escola e cada aluno recebe um presente: um pintinho. 
Encantado com o presente, um dos alunos, um menino de apenas quatro 
anos, tem de lutar contra a família inteira para conservar consigo o 
pintinho que ganhou. 
 

 
 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 

"Era uma vez uma menina que um dia , assim sem mais nem menos, começou 
a voar." -- dessa forma começa a história de Joana, e de como sua vida 
virou de ponta-cabeça depois que isso aconteceu. Não é fácil aprender a 
lidar com a nova habilidade, e Joana, além disso, não conta com muita 
ajuda -- principalmente por parte dos adultos, que insistem em ignorar o 
que está acontecendo. Será que as outras crianças serão solidárias com 
ela? 

 
Procurando firme 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 

A princesa Linda-Flor não quer ficar no castelo esperando marido. Quer 
sair pelo mundo como seu irmão... Como enfrentar os rígidos costumes do 
reino? Nas histórias desta série, as crianças são sempre protagonistas. 
Altas ou baixas, comportadas ou arteiras, o que elas têm em comum é a 
alegria de viver, além de muita atitude e personalidade! 
Uma história de príncipe e princesa um pouco diferente das demais ... 
porque este príncipe e, principalmente, esta princesa não são de aceitar 
passivamente as convenções. E isso vai deixar um certo reino de pernas 
para o ar!  
 

Um homem no sótão 
Texto: Ricardo Azevedo 



Disponibilidade: 35 exemplares 
 

 Um escritor infantil com bloqueio criativo é atacado pelos estereótipos 
dos contos de fada. De repente, todos os personagens de suas histórias se 
revoltam, não querem desempenhar os papéis da forma tradicional. 
Misturando realidade e fantasia, narrativas paralelas atravessam uma 
história circular, em que o fim do livro remete ao começo. Um Homem no 
Sótão bem que poderia se chamar Um Escritor em Apuros. É 
impressionante como, a cada nova tentativa de contar sua história, o autor 
só consegue chegar ao desacerto. 
 Faltando apenas bater panelas, como na Argentina atual, os 
personagens de cada episódio se rebelam e, por vezes, até com veemência. 
A raposa, por exemplo, reclama de sua eterna vilania; a princesa, então, 
tão linda, chega a ponto de perguntar ao escritor "como alguém pode 
escrever sobre um assunto que nem conhece direito?". 
 O livro  do consagrado escritor e, em muitos casos, também ilustrador 
de suas obras, Ricardo Azevedo. Publicada pela Editora Ática, a obra 
pertence à coleção "Clara Luz" e é destinada a crianças a partir dos 8 anos 
de idade. 
Na história, os personagens citados e muitos outros chegam a passar dos 
limites. O autor, sincero em sua condição de inventar histórias, admite a 
crise pessoal, porém a supera com grandiosidade, com a sensibilidade e a 
convicção que o seu ofício lhe oferece todo o tempo, em todos os lugares 

 
Pra vencer certas pessoas 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 

Com descrição o rei convida o sábio frei damião para visitá-lo. mas pedro, o 
vaqueiro, teme pela vida do frade, pois acredita que há pessoas que 
abusam do poder que têm. Em pra vencer certas pessoas, Ruth Rocha mais 
uma vez estimula o espírito crítico das crianças. Ela conta, com seu jeito 
sempre irreverente, como podem ser perigosas as pessoas que usam e 
abusam do poder que têm. 

 
O Limpador de Placas 
Texto: Monika Feth 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 



 O limpador de placas de rua era um homem feliz. Gostava do que fazia, 
gostava de suas ruas e gostava de suas placas. E quando alguém perguntava o 
que gostaria de mudar em sua vida, respondia sem vacilar: nada, 
absolutamente nada! De certo tudo teria continuado assim se um belo dia uma 
mãe e seu filho não tivessem parado ao pé da escada azul... Com poucas 
palavras bem colocadas, a autora nos ensina como a leitura e a boa música 
podem preencher e transformar a vida de qualquer pessoa.  

 
 
 

 Dora, Eduardo, Francisco, Marcos,  Mariana, Olavo 
 Texto: Sonia Junqueira 

     Disponibilidade: 30 exemplares de      cada título 
 
  Histórias que brincam com as letras. É isso que 

pretendem ser os livros da Coleção Nomes & Nomes: não são livros 
didáticos, são livros de literatura infantil, portanto, são  portadores 
reais de textos, e de textos divertidos, interessantes, acompanhados de 
ilustração bonita, alegre, bem como as crianças apreciam: ao mesmo 
tempo, são textos que brincam com os fonemas, as letras, as sílabas, as 
palavras, pois, a partir de um nome próprio, formam-se novas palavras 
usando as letras desse nome, palavras que vão entrando naturalmente na 
história, de modo que a criança vai lendo e compreendendo e se 
divertindo e, simultaneamente, vai descobrindo o jogo de letras e 
fonemas, de cadeias sonoras e cadeias gráficas. E depois, é desafiada a 
também escrever, formando novas palavras e inventando novas histórias. 

 
Marcelo, marmelo, martelo 
Texto: Ruth Rocha 

   Disponibilidade: 35 exemplares 
 

Este livro é uma das obras-primas da literatura infanto-juvenil. A autora 
inova a maneira tradicional de contar histórias, mostrando situações reais 
do cotidiano. Os personagens dos três contos que compõem este livro são 
crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com 
muita esperteza e vivacidade; Marcelo cria palavras novas, Teresinha e 
Gabriela descobrem a identidade na diferença e Carlos Alberto 
compreende a importância da amizade.  
  



 
 

 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 

Alvinho estava louco para ter um cachorro; a síndica do edifício nem queria 
ouvir falar de bichos. Está armada a confusão.  
 Você mora em apartamento? Seu maior sonho é ter um cachorro? A 
síndica do prédio proíbe cães em apartamentos? 
 Qual é a melhor solução para esse caso: desejar que a síndica morra ou 
dar um presente para o netinho dela? 

 
As aventuras de Alvinho 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 

A coisa 
 Alvinho entrou no porão da casa do avô e levou um tremendo susto: deu 
de cara com um monstro de cabelo vermelho e luz saindo da barriga. Mas o 
pior é que o avô e o tio também viram a coisa e ficaram muito assustados. 
Será que alguém vai resolver esse mistério?  

 
Quando eu for gente grande 

 Aqui, Alvinho enumera todas as coisas que vai querer fazer quando 
ficar adulto. Dentre elas, contar mentiras sem que ninguém desconfie 
dele, comer chocolate até sair pelo nariz e falar palavrão no trânsito.  

 
 
  
 

 Alvinho tem a mania de levar pra casa tudo que ele encontra... Para 
baixo da cama dele, levou uma pedrona de estimação. Pedra faz pic... pic... 
pic... poc... poc... poc...? Animais nascem de pedras? Se a pedra é de 
Alvinho, tudo pode acontecer! 

 
 
Meu direito eu não largo 



 Conversando sobre direitos 
Texto: Ivan Alcântara 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Todo mundo tem que saber o que são os direitos. Você sabe?” Com o 
objetivo de apresentar à criança essa importante questão, a obra procura 
mostrar que os direitos são universais e que devem ser conhecidos. O 
recurso ao humor, com a criação da personagem “Senhor Direitos”, 
confere ao texto a leveza necessária para cativar o público infantil. 
 Existem diversas formas de poluição, e todas têm algo em comum: 
fomos nós que as criamos. Por essa razão, nós é que podemos acabar com 
elas. Uma série de conselhos legais para a garotada.  
 A coleção O futuro cidadão - Ética e cidadania é composta por volumes 
escritos numa linguagem extremamente simples, que abrangem 
importantes temas, como solidariedade, educação, racismo, higiene, 
família, direitos, deveres, entre outros.  
 Cada volume apresenta ao final um seção de "bate-papo", por meio da 
qual a criança é levada a refletir sobre o tema abordado.  

 
Nem todo mundo brinca assim! 
 Conversando sobre identidade cultural 
Texto: Ivan Alcântara 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Aproximando-se do universo infantil por meio de brincadeiras, danças, 

músicas e atividades escolares, o livro discute a forma como diferentes 
culturas funcionam. O objetivo é mostrar que, apesar dessas diferenças, 
todos merecem o mesmo tratamento e têm os mesmos direitos.  

 
Alimento pra cabeça 
Conversando sobre educação 
Texto: Ivan Alcântara 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Com humor, este livro pretende levar a criança a refletir sobre a 
importância da educação e o lugar da escola durante a fase de 
aprendizado. 
 
 



 
 
 

 
Existe hora pra tudo 
Conversando sobre organização do tempo 
Texto: Ivan Alcântara 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

"O ideal é saber organizar o tempo e esperar a ordem certa pra fazer as 
coisas". É utilizando essa linguagem acessível e ao mesmo tempo leve que 
esta obra pretende passar à criança a idéia de que para tudo é preciso 
organizar-se, do momento em que se levanta até a hora em que se prepara 
para dormir (incluindo aí a tão esperada hora da brincadeira!).  

 
Tenho medo mas dou um jeito 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Na série 'Os medos que eu tenho', estão relacionados alguns dos 
receios mais comuns às crianças, correspondentes às experiências do 
primeiro ano de vida. Estes sentimentos, que traduzem nossa fragilidade, 
como o medo de ser abandonado, de destruir ou de ser destruído, podem 
perdurar até à fase adulta. Para ajudar as crianças a partir de 3 anos a 
superarem essas dificuldades, a série 'Os medos que eu tenho' apresenta 
medos básicos e comuns a todos os seres humanos e propostas de 
resolução desses conflitos. Em 'Tenho medo mas dou um jeito', vemos 
como lidar com os medos saudáveis, aqueles que nos alertam para os 
'perigos da vida', e por isso mesmo sinalizam novas maneiras de lidar com 
essas situações. 
 Existem situações que envolvem um perigo real, mas a criança pode 
aprender que, tomando os devidos cuidados, ela pode controlar alguns 
perigos. 

 
Expedito, o cozinheiro 
Texto: Liliana Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Os volumes desta coleção têm como objetivo familiarizar a criança com os 



quatro elementos da natureza, sempre apresentados por personagens cuja 
profissão lida com um desses elementos.  Interativos e gostosos de ler, 
esses pequenos tesouros farão a delícia da garotada enquanto ensinam 
valiosas atitudes perante a vida. Em Expedito, o cozinheiro o tema é o fogo 
e sua importância no preparo dos alimentos. Trata de culinária, mostrando 
pratos típicos do Brasil e de outros países, dando dicas valiosas para quem 
quiser se aventurar numa cozinha e sugestões de brincadeiras deliciosas 
com os alimentos. Os jogos estão por todo o livro, estimulando a ampliação 
e a fixação dos conhecimentos e propiciando momentos de puro prazer, 
que podem ser vivenciados em casa ou na escola. 

 
Mateus, o piloto 
Texto: Liliana Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O comandante Mateus e seu co-piloto, Theo, levarão os leitores a uma 
viagem pela maior aventura da humanidade - voar! O livro ensina um pouco 
da história do avião, curiosidades sobre a aviação e, ainda, como se faz um 
divertido aviãozinho de papel 

 
Francisco, o jardineiro 
Texto: Liliana Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O volume "Francisco, o jardineiro" aborda o tema terra. O texto fácil e 
fluente ensina ao leitor infantil alguns procedimentos básicos para manter 
plantas em vasos e canteiros, além de denotar uma preocupação ecológica - 
o livro dá conselhos sobre atitudes que as pessoas devem tomar para 
tornar a vida mais agradável nas grandes cidades. A maior parte dos jogos 
está justamente voltada para esse objetivo: cultivar na criança 
sentimentos de respeito e amor pela natureza.  

 
Cristóvão, o pescador 
Texto: Liliana Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 O volume Cristóvão, o pescador aborda o tema água. Mostra a vida das 
comunidades de pescadores, rica em tradições; os benefícios da 
alimentação proveniente de rios e mares; e o valor do trabalho do 



pescador. Entremeados na história estão vários jogos que têm por objetivo 
facilitar a assimilação dos novos conhecimentos que o livro proporciona.    
 

 A decisão do campeonato 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Dia da decisão do campeonato, jogo no segundo tempo. E o time da nossa 
rua, o Estrela D'Alva Futebol Clube, está perdendo de 1 a 0 para o 
adversário, Sai-da-Frente. Quando Catapimba entra na área e vai fazer o 
gol para empatar a partida, um apito ecoa no campinho. O juiz jura que não 
foi ele. Catapimba vai de novo, prepara-se, a torcida vibra e PRIIII... novo 
apito! Pobre juiz. O pessoal está louco da vida! Ah, mas não é que o apito 
vinha de trás do muro? Era o Bicão, papagaio do seu Manuel.    

  
Armandinho, o juiz 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O Armandinho sempre ouviu os gritos de juiz ladrão com muita dignidade. 
Mas não agüentava as brigas, socos e pontapés no meio do campo. Uma vez, 
o Passa-por-Cima veio jogar contra o Estrela D'Alva e a bagunça foi tão 
grande que Armandinho desistiu. De que serve ser juiz se ninguém respeita 
sua autoridade? Os times decidiram continuar sem arbitragem, mas 
acabaram descobrindo que era impossível. 
 Hoje em dia, as partidas são muito organizadas. Claro que ainda 
chamam o Armandinho de juiz ladrão. Mas que obedecem quando ele apita, 
isso obedecem.  

 
Tanto, tanto! 
Texto: Trish Cooke 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 

Todos querem o bebê ao colo, todos o querem abraçar e apertar contra o 
peito, todos lhe querem dar tantos beijos e tantos mimos e tanta atenção, 
todos o adoram, toda a família o ama... TANTO, TANTO! Um livro 
divertido e cheio de amor, sobre uma família que se reúne para fazer uma 
festa surpresa. 

 Naquela família, cada um tem um modo particular de demonstrar seu 



amor      pelo Bebê. História cumulativa, ambientada numa família 
calorosa e  divertida.  
 

As tranças de Bintou 
Texto: Sylviane A. Diouf 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Que olhar é esse que jogamos sobre a África? África da singularidade na 
multiplicidade. Imensa na extensão, intenção e intensidade. Do excesso e 
da exceção. Do abundante e do escasso. África da polifonia. Da lágrima 
clara sobre a pele escura, como a frase do poeta. Do sorriso marfim. 
África do belo. Como ter olhos de contemplação sobre as Áfricas? Onde 
está o belo? Hora de ressignificá-lo.  

 Sendo guiados pelas mãos de uma menina de pés descalços, cabelos 
crespos  e quatro birotes na cabeça, somos convidados a apurar o nosso 
olhar e  rever a questão da estética. As tranças de Bintou,  traz à tona a 
força da mulher africana. Sua vez e sua voz. Através de uma narrativa 
simples, as palavras de Sylviane e as imagens de Evans se trançam, lançando 
para nós a reflexão sobre o nosso referencial de beleza.  
 Bintou é uma menina fascinada por cabelo e tem um sonho: usar trança. 
“Meu cabelo é curto e crespo. Meu cabelo é bobo e sem graça. Tudo que 
tenho são quatro birotes na cabeça”. Abrimos o livro com o reflexo de Bintou 
na água. E não é só ela que vê reflexos. Um olhar mais atento percebe que o 
livro todo é um reflexo do que vemos. E do que somos.  
 Em uma sociedade que valoriza estereótipos europeizados, que 
segrega, reconhecer beleza em quatro birotes é um desafio. Romper com o 
senso comum, apurar o senso estético e se banhar nas tradições hoje é uma 
ousadia. Ousadia que Bintou possui. De jogar na mesa a discussão de que no 
crespo há beleza. No escuro, nas cores vibrantes, na negritude da pele. Nas 
pedrinhas do cabelo, birotes e tranças. Esse é um dos trunfos do livro: 
podermos repensar o Brasil através dos costumes africanos. E não é por 
acaso que esse livro só foi editado no Brasil e na França: são questões do 
nosso povo, questões de identidade.  
 Entender a raça, de onde viemos, quem somos, forma identidade. 
Nesse Brasil de Bintous, é preciso pensar nas tranças que fazemos e 
desfazemos. A beleza se refaz pelos olhos de quem as contempla.  

 
Quando eu comecei a crescer 
Texto: Ruth Rocha 



Disponibilidade: 38 exemplares 
 

É a história de uma menina que quer crescer logo. Mas vai precisar 
enfrentar a realidade e aprender uma lição fundamental para o seu 
amadurecimento.  
 Quem não se lembra de quando deixou de acreditar em Papai Noel? E 
de como sentiu vergonha por nunca ter percebido isso antes? A menina 
dessa história está passando por esse momento. Como será que ela vai 
reagir? 

 
A galinha e a pata  
Texto: Verenice Leite Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Em "a galinha e a pata", as autoras mostram as principais 
características das aves, do ovo ao esqueleto, de forma simples, direta e 
curiosa. o entrosamento entre a imagem e o texto permite que a criança 
conheça a linguagem da ciência através de observações e comparações. A 
leitura deste livro é um exercício de raciocínio lógico e aquisição de 
conhecimento através da ciência, da arte e do humor.  

 
 
 
 
 
Um dia especial para Laurinha 
Texto: Ana Claudia Bastos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Havia chegado o dia tão especial para Laurinha: o de ir para a escola pela 
primeira vez, aos 4 anos. Ela estava feliz e muito animada. Comprar 
material escolar e experimentar o uniforme foi uma festa! Mas os mais 
ansiosos com esse dia eram os pais dela, que estavam superagitados. 
 O motivo da preocupação é que Laura nasceu antes do tempo, aos sete 
meses. Ou seja, não completou o tempo normal de uma gravidez, de nove 
meses, na barriga da mãe. Essas crianças “apressadinhas” para nascer são 
chamadas de prematuras. Normalmente, o nascimento delas é antecipado 
por causa das condições de saúde da mãe, o que pode trazer problemas 
para elas. 



 Quanto menos tempo na barriga da mamãe, maiores são os riscos de o 
bebê nascer com alguma complicação porque eles tiveram menos tempo 
para se formar, “ficar prontos”. Laura, por exemplo, nasceu muito 
pequenininha e precisou de cuidados especiais. Como a maioria dos 
prematuros, ela também teve dificuldade para respirar. Nas primeiras 
semanas, ela precisou de um caninho na boca para ajudá-la, mas, hoje, aos 
sete anos, ela respira igual a qualquer outra pessoa. 
 A mãe de Laurinha explicou para ela que os recém-nascidos que 
necessitam desse aparelho para respirar costumam enxergar pouco ou até 
ficar cegos, o que também é conseqüência do menor tempo que o bebê teve 
para se formar, enquanto estava na barriga da mãe. Por isso, Laura 
começou a usar óculos antes mesmo de abandonar as fraldas e é assim até 
hoje. Outro acessório que a auxilia na visão é a lupa que serve para 
aumentar todas as letras e figuras que ela não consegue ver por causa do 
tamanho minúsculo. 
 Lupa, óculos, aparelho...Viu que para tudo existe uma solução? E é por 
isso e por sua alegria contagiante que Laurinha foi empolgada e sem medo 
para a escola. Será que os pais dela precisavam ficar tão preocupados? 

 
A felicidade das borboletas 
Texto: Patrícia Engel Secco 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Para imaginar histórias, basta se concentrar um pouco. Para lembrar como 
é gostoso um abraço de quem a gente ama. Para dançar uma música, é só 
soltar o corpo. Para ler, a gente usa os olhos...ou não. Desde que Louis 
Braille criou um sistema de pontinhos em alto relevo como um método de 
linguagem para os deficientes visuais (ele mesmo foi um), a limitação dos 
olhos físicos se tornou mais relativa no que se refere à literatura. 
Infelizmente, as crianças deficientes visuais ainda têm muito poucos livros 
à sua disposição.  

 
  A FELICIDADE DAS BORBOLETAS, é uma história fantástica sobre 
a capacidade de enxergar com os olhos da alma.  A história de Marcela, 
uma menina deficiente visual, é puro alto astral e, comprovando que é 
possível fazer literatura para todos. O livro ilustrado por Daniel Kondo, é 
escrito com dois tamanhos de letra, uma delas bem grandona, além de ter 
todos aqueles furinhos que fazem cosquinha nos dedos e que guardam os 
significados das palavras e que é o Método Braille. 



 
 
A alegre vovó Guida que é um bocado              distraída 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Vovó Guida é uma avó distraída e bem-humorada que vive trocando a 
função das coisas. O texto é rimado e engraçado, em versos curtos. 

 
O dedal da vovó 
Texto: Lúcia Pimentel Góes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

A vovó tinha uma caixa mágica com linhas coloridas, agulhas, um ovo de 
madeira, botões. Era mágica, pois de repente apareciam bordados incríveis 
feitos com aquelas agulhas e linhas. Assim: uma borboleta azul; flores 
numa camisinha de bebê; tranças nos chineses de um lenço amarelo! Um dia 
vovó perdeu seu dedal!...  

    
 
Naá 
Texto: Lino de Albergaria 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Era uma vez Ana que virou Naá. 
Sempre que Ana abria a boca, sua primeira palavra era: - Ah!"  
 
 
Os camelos e o dromedário 
Texto: Sylvie Girardet 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Um dromedário, que só tem uma corcova, encontra um bando de camelos, 
que têm duas. O que os camelos do grupo podem fazer? Rejeitar? Ou 
reconhecer e aceitar a diferença? O livro mostra a importância da 
tolerância e do respeito às diferenças. A final, todos temos 
características peculiares. 

 
Um cara que não obedecia a ninguém 
Texto: Antonio Muylaert Thomé 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Antonio Muylaert Thomé aproveita a intensidade das palavras para colorir 
com os tons mais fortes esta aventura. O mundo está cheio de regras e 
aceitar provocações, contrariando o que se estabelece como certo, pode 
ser o caminho mais curto para se conhecer as conseqüências de não 
obedecer ninguém  

   O estava na primeira série quando publicou seu livro Um Cara que não 
Obedecia a Ninguém. A história é centrada em dois personagens, Goku e Cara 
que, por lutarem karatê e judô, se consideravam valentões. Um dia, decidiram 
ver quem era o mais forte. Foram para uma arena de luta, com tanta gente 
torcendo para um e para outro, que aquilo mais parecia um campo de batalha. 
Provocações, socos, murros, cotoveladas, pancadas, gritos, sangue! Até uma 
ambulância entra em cena. Tudo isto divertidamente ilustrado pelo cartunista 
paulistano Spacca. A história, criada por André, retrata bem a falta de 
limites, a violência física e verbal tão presentes na mídia e em muitos espaços 
de nossa sociedade. A leitura do livro poderá ser um caminho para se discutir 
sobre as várias formas de agressividade. 

  
 
A pirilampéia e os dois meninos de                 tatipurum 
Texto: Joel Rufino dos Santos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Dois meninos, de Tatipurum, vivem em lados diferentes do mundo, 
sempre brigando. Pirilampéia ajuda-os a descobrir uma coisa importante.... 

 
Maria Sabe-Tudo 
Texto: Santuza Abras Pinto Coelho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
   

Ela presta atenção em diversos detalhes, sabe as fofocas de todo o bairro. 
Só se complica quando não consegue resolver seus problemas.  

  
 
 
 
 
Tia Delica 



Texto: Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Tia Delica era pequena, velhinha, com jeito quieto e olhar bondoso. 
Sempre morou conosco.  
Estava presente o tempo todo. 
Brincava, contava histórias, fazia dobraduras de papel. 
Num momento éramos soldados, noutro virávamos bicho ou estávamos 

dançando." 
 
Menino Poti 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Lá na mata vive o menino Poti, que é amigo dos animais. Poti levava um pote 
cheio de bananas dentro de uma canoa quando avistou um macaquinho 
ferido 

 
Meu pai é um problema 
Texto: Badette Cole 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O 'pai-problema' tem um emprego muito chato, mas, quando ele chega a 
sua casa, a coisa muda de figura - ele vai para a oficina e começa a 
inventar. Imagine só - ele inventou um enorme robô em forma de coelho 
cuja missão é comer - ou seja, cortar - a grama. Às vezes ele enlouquece 
toda a família, mas acredite: uma hora todos vão achar uma maravilha ter 
um pai ou um marido inventor. 

 
Meu avô é um problema 
Texto: Badette Cole 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Coitado do vovô. Ele plantava umas verduras e uns legumes enormes e já 
tinha recebido todos os prêmios da Feira do Verde. Mas então, como 
vingança, os concorrentes lhe deram a muda de um tomateiro-gigante, que 
deu um tomate descomunal, que atraiu uma lagarta inacreditavelmente 
grande... Bem, a polícia teve de entrar no caso, mas o "avô-problema" até 
que não se saiu mal.  

 



 
 
Meu tio é um problema 
Texto: Badette Cole 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Ele é pirata. Gosta de barquinhos com controle remoto e tem uma caravela 
enorme, tão grande que mal cabe no porto. E, como pirata que se preze 
também tem uma queda por mapa do tesouro, ele conseguiu um e foi atrás, 
navegando por mares já bem conhecidos. Não achou nenhuma ilha deserta 
no caminho, mas achou uma sereia, e a sereia lhe ensinou umas coisas... 
Será que a vida melhorou para esse "tio-problema"? 
 

  O urso que queria ser pai 
 Texto: Wolf Erlbruch 
 Disponibilidade: 1 exemplar 

 
 As aventuras de um urso que cobre seus amigos de perguntas para 
descobrir de onde vêm os bebês. E as divertidas respostas da bicharada 
da floresta, que o iludem com evasivas e histórias fantasiosas, exatamente 
como fazem os adultos embaraçados diante da tal pergunta. 

 
O fio do riso 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Com humor e imaginação, o delicioso poema enfoca questões existenciais, 
como a solidão. A autora detalha com arte o sonhar acordado de uma 
menina que mora em um apartamento e passa grande parte do tempo em 
companhia da empregada doméstica. A leitura possibilita articular 
imaginação e realidade. 

 
A poltrona vazia 
Texto: Sandra Saruê 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  O livro trata de um assunto difícil de ser abordado com as crianças: a perda 
de uma pessoa querida. Seja alguém próximo ou distante, um parente, um 
vizinho, um amigo. Porém, a autora Sandra Saruê procura falar sobre o 



assunto de uma forma simples e compreensível. A primeira perda costuma ser 
a dos avós. Aqueles seres dos quais nunca nos esquecemos. Bondosos, 
sorridentes, meigos, sempre de bom humor, fazendo tudo que a gente quer, 
são os ídolos dos netos. Apesar de ser um história infantil narrada por um 
criança, este livro é baseado em uma história real. A Poltrona Vazia procura 
desmistificar o medo da morte e da perda, revelando um ritual de passagem 
natural e a herança transmitida de geração para geração.   

 
A velhinha maluquete 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Todos a bordo! O balão da velhinha maluquete vai subir neste texto 
delicioso, que brinca com as palavras e está cheio de situações engraçadas. 
Mas...cuidado! No balão também vão um rato, um gato, um cachorro, uma 
cabra, um cavalo, um boi e ...veja só  uma mosca varejeira...  
 Com vontade de viajar, a velhinha maluquete resolve fazer um balão. 
Os animais da fazenda decidem ir junto, aprontando uma grande confusão. 
Quem não tem avião nem caminhão viaja de balão. O balão da velhinha 
maluquete vai subir, mas para viajar com ela os animais têm que se 
comportar. Será? 

  
A semente da verdade 
Texto: Patrícia Engel Secco 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O passatempo preferido do menino Thaí era cuidar do jardim. As 
cerejeiras, as orquídeas e outras plantas estavam sempre exuberantes. 
Quando o imperador chamou os meninos do reino para escolher seu 
sucessor, Thai foi correndo atender ao chamado do soberano. E ficou 
imensamente feliz quando o imperador disse aos garotos que o trono seria 
daquele que trouxesse a planta mais bonita, mais bem cuidada. Mas, 
infelizmente, por mais que Thai cuidasse com dedicação e carinho da 
semente, ela não brotou. Cheio de vergonha, ele apresentou o vaso 
contendo apenas terra. 
 
 

 
Jean-Pierre, o caracol 



Texto: Gilberto Mansur 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Este livrinho foi especialmente criado para crianças em idade de 
alfabetização, que estão começando a se aventurar pelo mundo das letras. 
Conta a história do caracol Jean-Pierre, que queria muito aprender a 
escrever. 

 
 
 
 
 
 
 
Mãe que faz e acontece 
Texto: Edy Lima 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

As mães são muito diferentes, mas todas têm algo em comum: não gostam 
de baratas. Algumas morrem de medo, outras são valentes e as matam. As 
mães sempre mudam de opinião e às vezes ficam bravas. Apesar de seus 
defeitos e esquisitices, nunca se inventou coisa melhor no mundo do que 
mãe. Texto fluente e divertido, narrado do ponto de vista da criança 

 
Mães (e filhos) de muitos jeitos 
Texto: Beatriz Monteiro da Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Em um livro ilustrado com divertidos cartoons, são apresentados diferentes 
tipos de mães (e filhos). Mostra-se que há muitas maneiras de ser, trabalha-
se a aceitação de diferentes características, discute-se o preconceito e cria-
se uma base mais livre para a expressão da própria personalidade. Excelente 
lembrança para o Dia das Mães. 

 Este livro é uma homenagem a mães de vários tempos e filhos de 
diversos lugares. Celebra diferenças, porque parte do princípio de que 
diversidade é a riqueza da vida e inspira à aceitação porque entende que 
ela possibilita o entendimento entre as pessoas. 

 
Me escuta, tá, mãe? 



Texto: Márcia Batista 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Texto sensível e profundo que fala do apelo de um filho à mãe ausente, 
sempre ocupada e sem tempo para ele. Belo livro que transpõe para a 
literatura os anseios infantis da relação mãe e filho. Leitura reflexiva, 
indicada para crianças e pré-adolescentes. 

 
Minha nova mãe 
Texto: Betty Ren Wright 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Quando perdemos alguém que amamos muito, por algum tempo nosso 
coração se recusa a gostar de outra pessoa. 

 
O que será que tem dentro? 
Texto: Stela Maris Rezende 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O livro contém duas histórias, que relatam o cotidiano de criança. A 
primeira descreve um relacionamento. Ressalta a importância da amizade, 
da cumplicidade entre pais e filhos. A segunda desperta a curiosidade pelo 
inusitado, o saber pelo saber. A simplicidade do texto faz da leitura um 
momento lúdico e prazeroso. 

 
Ossos do ofício 
Texto: Gilles Eduar 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Com texto simples e ilustrações grandes e muito coloridas, Ossos do 
ofício é uma história que leva as crianças pequenas a passear com Nilo, um 
cachorrinho que um dia sai de casa bem cedo e começa a vagar sem rumo, 
sem ter nenhum lugar especial aonde queira ir. Como quem não quer nada, 
ele dá uma paradinha aqui, outra ali. Logo se vê que é muito observador, 
mas não é em tudo que presta atenção. Nilo está interessado no trabalho 
das pessoas, no ofício que elas exercem. Por onde quer que passe, há gente 
trabalhando. Ele olha e faz um comentário: "Quando a coisa pega fogo, 
chamam os bombeiros"; "Quem conhece a história dos dinossauros é a 
paleontóloga", "O que eu gosto no cabeleireiro é de sentar na poltrona e 



vestir aquela capa enorme"; "Pintores pintam de tudo, pintam paredes, 
pintam o mundo". Depois de conhecer uma infinidade de profissões, Nilo 
acaba se perguntando: "E eu? Qual será o meu trabalho? Será que o meu 
ofício é apenas ser um roedor de ossos?". A essa altura, já chegando em 
casa, ele vê a alegria com que seus donos o recebem e conclui que o seu 
trabalho não é outro senão este: "É deixar as pessoas felizes". 
 

O dia em que uma cidade se desarmou 
Texto: May Christina Cunha de Paiva 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

João era um menino idealista que reuniu seus amigos para acabar com os 
brinquedos de violência e assim construir a cidade dos seus sonhos. Escrito 
em rimas, ilustrado com fartura e com humor, este livro permite ao 
educador abordar um dos temas mais preocupantes da atualidade: a 
banalização da violência.  
 
 
 

 
O rei de quase-tudo 
Texto: Eliardo França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 A obra aborda o atualíssimo tema do desejo de ter, característico da 
sociedade de consumo deste final de século. Em detrimento do desejo de 
ser, o homem de hoje deseja apenas possuir bens materiais, sempre 
acumulando riquezas e apoderando-se de todas as novidades que o 
mercado lhe oferece. E assim simula uma aparência: parece ser feliz.  

 
   João contra a bruxa Cabelão 

Texto: Maria Lúcia Amaral 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O velho Sebastião tinha filhos bonitos e fortes. Eram três, e só ele sabia 
o segredo dessa beleza fora do comum. Quando eles cresceram, o velho 
lhes deu um cavalo, um cachorro e uma espada para que cada um se 
defendesse dos perigos. Mas os rapazes tinham desejos de se aventurar 
pelo mundo...E foi assim que enfrentaram os encantamentos da bruxa 



Cabelão, na luta do bem contra o mal.  
 
Os três cachimbos 
Texto: Sindónio Muralha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Na vitrine da loja, três cachimbos aguardam seus destinos. O de argila, 
simples e simpático, tenta conversar com o de cerejeira e o de espuma-do-
mar. Mas os esnobes não fazem questão desta amizade. Quem sabe fumar 
cachimbo, prefere os que são de cerejeira. Nós  custamos caro, mas quem 
quer cachimbos baratos compra os de argila  como você. Custam pouco 
mas valem pouco. Um dia, porém, os três são vendidos. Cada um toma um 
rumo diferente. E que rumo!!! O escritor português Sindónio Muralha, com 
uma narrativa sempre tão acessível às crianças, cria uma história 
encantadora, permeada por uma boa dose de reflexão, ensinamento e 
sabedoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci tem pipi? 
Texto: Thierry Lenain 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

É uma historinha sobre a descoberta das diferenças e das semelhanças 
entre meninos e meninas. Uma história divertida onde Max é um menino 
que divide o mundo entre os 'com-pipi' e aqueles 'sem-pipi'.  

 
Ceci quer um bebê 
Texto: Thierry Lenain 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Max e Ceci deixam a professora e a mãe da menina para lá de preocupadas: 
Ceci decide ter um filho e convida Max para fazer um bebê com ela Max e 
Ceci se conheceram na escola. Encontro narrado no livro ´Ceci tem pipi?´ 



Naquela história, Max descobriu que Ceci não fazia parte das pessoas 
Com-pipi. Ceci era um ser Com-perereca. Em Ceci quer um bebê, a garota 
resolve ter um filho: ela deita na cama e pede que Max a abrace bem 
forte. No dia seguinte, eles vão à escola fantasiados, pois é Carnaval: Max, 
de guerreiro das estrelas, e Ceci, de grávida. No outro dia, Ceci continua 
com a mesma barrigona, o que deixa a professora sem entender nada. No 
terceiro dia, Ceci aparece sem barriga e com um bebê de verdade. Será 
possível? Com humor e sensibilidade, Ceci quer um bebê aborda as 
diferenças entre meninos e meninas do ponto de vista das crianças.  

 
Eu gosto de mim! 
Texto: Beatriz Monteiro da Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

A auto-estima deve ser aprendida, vivenciada e estimulada desde cedo. É a 
base de um desenvolvimento integrado. Com suas ilustrações, 'Eu Gosto de 
Mim!' certamente ajudará as crianças a se perceberem, se aceitarem e 
assumirem suas próprias características. No livro, quem apresenta esta 
história é um elefantinho meio desengonçado, mas que vive muito bem com 
ele mesmo e que adora sua barriguinha, seu nariz comprido e seu jeito de 
ser.  

 
 
 
 
 
 
 
                           Leonardo 
Texto: Wolf Erlbruch 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

    Toda manhã, o menino Leonardo exercia suas habilidades de artista e 
desenhava 25 cachorros muito bravos. Depois do café, visitava sua avó - que 
morava no andar de cima - ou fazia compras com a mãe. O problema é que 
quando Leonardo encontrava cachorros no caminho, mesmo que fossem cães 
pequenos e comportados, ficava com medo. 
 Certa noite, Leonardo recebeu a visita de uma fada e não titubeou em 
pedir para ser um "cachorro bem grande e forte". No entanto, ao passear 



com o pai no dia seguinte, Leonardo percebe que continuava assustado, agora 
não mais ao ver outros cães, mas os meninos. 
 Leonardo é um livro sobre o crescimento e o medo, sentimento difícil 
de controlar, mas com o qual é preciso conviver sem contar com soluções 
mágicas.  

 
Vaca branca, mancha preta 
Texto: Pablo Bernasconi 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Em 'Vaca branca, mancha preta', uma vaca malhada e muito 
coquete resolve acabar com aquelas manchas e realçar apenas uma de suas 
cores. Depois de esfregar bem a pele até ficar toda branca, uma ovelha 
comentou - 'Agora você se parece comigo!'. Mas ela era uma vaca, não uma 
ovelha. Decide então pintar sua pele de preto. Mas só quem gostou da nova 
aparência foi o porco preto, que logo convidou a vaca para entrar no 
chiqueiro.  Lamentando que nunca encontraria sua verdadeira cor, ela 
se dá conta de que a melhor opção é ser original, no seu caso, preto-e-
branca. A história acaba numa divertida sessão de bronzeamento para 
trazer de volta suas manchas. 

 
O menino que vendia palavras 
Texto: Ignácio de Loyola Brandão 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O protagonista deste livro é um menino que tem muito orgulho de seu pai, 
um homem culto, inteligente e que conhece as palavras como ninguém. Se 
os amigos do menino querem saber o significado de alguma palavra, é o pai 
dele que sempre procuram. Quer saber o que é epitélio? Alforje? 
Lunático? Ele sempre tem uma resposta. O menino logo percebe a 
curiosidade dos amigos e tem uma idéia bastante astuta - e se começasse 
a negociar o significado das palavras? Gorgolão? Vale uma fotografia de 
um navio de guerra. Enfado? Um sorvete de picolé, trazido pelo dono da 
sorveteria. Pantomima? Um chiclete. E assim começa seu 'negocinho' no 
bairro, escondido do pai, é claro. O menino, sempre com um humor leve e 
envolvente, descobre como é importante conhecer as palavras, pois assim 
ele vai saber conversar, orientar as pessoas, explicar suas idéias e 
sentimentos, desempenhar melhor suas tarefas, progredir na vida, 
entender todas as histórias que lê e até mesmo convencer uma menina a 



namorá-lo! E, assim, vai aprendendo essas e outras lições valiosas e 
percebendo com seu pai o quanto a leitura é necessária, pois quanto mais 
palavras você conhece e usa, mais fácil e interessante fica a sua vida.  

 
Franklin joga futebol 
Texto: Paulette Bourgeois 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Franklin é uma tartaruga que vive as experiências, as 
dificuldades e os sentimentos de toda criança nos seus primeiros anos de 
vida. O pequeno herói resolve sozinho seus problemas, apoiado por seus 
pais, encorajado por seus amigos e sempre com muito humor. 

 
Franklin vai à escola 
Texto: Paulette Bourgeois 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Hoje é o primeiro dia de aula de Franklin e ele está muito preocupado e 
ansioso. Será que a escola ia ser legal? Chegando lá a professora Joana 
Coruja, muito compreensiva, ajudou Franklin a descobrir o que gostaria de 
aprender. 
 

Ave em conserto 
Texto: Mirna Pinsky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Este livro narra a aventura de um pato que leva uma remada de um 
pescador. O pato é encontrado na praia por duas crianças; Luciana e Oren. 
No início, eles acham que o pato está se divertindo, fazendo ginástica. 
Mas, ao se aproximarem, percebem que a ave está machucada. Assim, 
procuram soluções para o problema do animal.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Barulho no laranjal 
Texto: Nelson Carvalho Marcelino 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 A editora lança seu selo de livros infantis, Ciranda de Letras, e seu 
primeiro livro para crianças, Barulho no Laranjal. Este livro, além de 
literatura infantil, é também um livro de atividades ou, como prefere o 
autor, um livro brinquedo. Isso significa que pode ser usado por pais, 
educadores nas escolas, animadores culturais em hotéis, acampamentos, 
clubes etc. 

 
Menino de língua de fora 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

“Uma das maiores descobertas do mundo em que vivemos, se não me falha 
a memória, foi o café com leite com pão e manteiga. ”Com poesia e humor, 
este livro fala da importância do paladar em nossa vida. Valorizando a 
subjetividade e a imaginação, os livros da coleção Menino de Orelha em Pé 
podem ajudar a criança a se conhecer melhor e assim aproximar-se mais 
da vida e do mundo. A Coleção Menino de Orelha em Pé foi considerada 
altamente recomendável para a criança pela Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil e recebeu o Prêmio Aizen, na categoria infantil, da União 
Brasileira de Escritores. 

 
Menino de olho vivo 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

“Acontece tanta coisa no mundo que se a gente não tivesse olho ia ser 
pena. ”Com poesia e humor, este livro fala da importância da visão em 
nossa vida.  

 
 
Menino meio arrepiado 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  A pele é uma das partes mais espertas da gente. Parece que não 



serve para nada, mas faz coisas que até Deus duvida.” Com poesia e humor, 
este livro fala da importância do tato.  

 
 
 
A história bela do gato e da panela 
Texto: Jonas Ribeiro 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

 É possível seres tão diferentes se apaixonarem? Em A história bela do 
gato e da panela, é possível. As criaturas têm fome e correm atrás do 
alimento para o corpo, mas o espírito também tem fome, é preciso 
alimentá-lo. Um convite para o pequeno leitor, com ilustrações suaves e 
coloridas o livro fala de amor, companheirismo, medo e da eterna busca 
pela felicidade. Era uma vez um gato... Às vezes, passa-se a vida 
procurando algo, e quando se encontra... 

 
Você sabe guardar segredo? 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Que segredo será esse que Pingo-de-Sol acaba de espalhar? Ou será 

que ele quer apenas brincar. 
 
 
A chuva de um pingo só 
Texto: Sérgio Martins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Era uma vez uma nuvenzinha bem pequenina que sonhava se 
tornar um oceano. Um dia, ela se transforma em chuva de um pingo só e cai 
sobre a folha de uma árvore, juntando-se aos outros pingos e se 
transformando em uma cachoeira com importante missão. Qual será? 

 
Pandolfo Bereba 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Pandolfo Bereba era príncipe. E todos sempre esperam que os 



príncipes sejam lindos, encantadores e perfeitos. Mas Pandolfo Bereba não 
era lindo, nem encantador e muito menos perfeito. Não era, mas queria que 
os outros fossem, e isso acabava sendo uma tremenda injustiça, que durou 
até o dia em que... Depois de ler esta história, vocês vão entender 
finalmente que príncipe também é gente. 

 
 
 
 
Bel e Leo vão ao pediatra 
Texto: Luciana Altenfelder 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  O que acontece com o dente quando ele dói? E com o corpo da 
gente, quando a gente cresce? Entram em cena, os valentes Bel e Leo, dois 
irmãozinhos que estão aprendendo a perder o medo de dentista, médico e 
de remédios. E nem dói, viu? Porque com alegria e bom humor eles 
enfrentam todas as situações. 

 
O coração de Corali 
Texto: Eliane Ganem 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 

 A angústia, um sentimento conhecido dos adolescentes, principalmente 
nos dias de hoje, é abordada de forma delicada e elucidativa  

O Coração de Corali - na forma e na cor, um coração igual aos outros. 
Mas nesse, no de Corali, uma diferença: dentro dele, o sentimento do 
mundo. Um sentimento sem fim, que abarca tudo - gente, bichos, árvores e 
rios e ainda deixa espaço para qualquer dor ou alegria que nele procura 
abrigo. Mesmo assim, o coração de Corali ainda sente falta de alguma 
coisa. Não é todo dia nem todo instante e nem ela sabe explicar, como 
acontece. Mas sempre há de chegar uma hora em que também, sem data, 
sem motivo, sua garganta se aperta, seu peito fica pesado e você não sabe 
dizer o que sente. E aí então, nessa hora, você vai entender o mistério do 
coração de Corali.  

  
Fofocada fazendo fofocância 
Texto: Noeli Schwaab 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
 Neste livro, por meio da história de um gato muito fofoqueiro, a 
verdade é destacada como a companheira inseparável da integridade, 
parte necessária para expressar o real e inspirar confiança 

 
Democrécio na sapolândia 
Texto: Noeli Schwaab 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Neste livro, mostram que a autoridade, vista como habilidade para 
lidar com limites e saber compartilhar o poder, é condição ideal para 
relações verdadeiramente democráticas.  

 
Os pulguitos 
Texto: Noeli Schwaab 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Neste livro, mostram que o perdão é válido somente com o 
reconhecimento dos próprios erros e deve acarretar uma mudança de 
comportamento.  

 
À procura de um amor 
Texto: Noeli Schwaab 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Neste livro, trabalham a auto-estima que traduzem como um envolver-
se consigo de tal maneira que não exista espaço para a fuga, o medo e a 
mentira. 
 

 
 Casamento da viúva 
 Texto: Neusa Sorrenti 
 Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Você sabia que muita gente... e muito bicho acaba se casando de 
novo? Este livro nos fala sobre essa segunda chance de ser feliz. Dá um 
pouquinho de mão-de-obra, mas, para se fazer uma nova escolha, é preciso 
ter paciência e vontade de acertar, como fez Felisberto. 

 
Enquanto o mundo pega fogo 



Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Duas histórias: na primeira, vizinhos entram em guerra na 
divisão da terra. A segunda retoma a fábula da galinha dos ovos de ouro, 
em que a ganância vence a gratidão. 

Este livro reúne duas histórias que tratam de eternos problemas da 
convivência humana. Um exemplo deles é a ingratidão humana. 

 
Com os pés na cabeça 
Texto: Maxs Portes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Um texto leve. Cada página conduz o leitor à surpresa do final, 
que revela o segredo do narrador, um bichinho tão  comum às escolas: o 
piolho. Assunto trabalhado com clareza e  sem preconceito. Uma leitura 
indicada para leitores iniciantes. 

 
Do outro lado do muro 
Texto: Regina Siguemoto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Dois meninos, um pobre e outro rico, separados por um muro, mas 

unidos por grande amizade e um mesmo sonho: ser piloto de avião. O texto 
mostra o valor da persistência para a realização de um sonho e como a vida 
passa, mostrando o destino de cada um.  

 
Por uma questão de saudade 
Texto: Marina Martinez 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

 Uma rainha autoritária baixou um decreto proibindo a tristeza no 
reino, mas o povo lhe mostra que, embora seja possível prender pessoas, é 
impossível prender a saudade.  

 
O menino que descobriu o sol 
Texto: Roberto Gomes 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

  O pai e a mãe viviam brigando. Era uma tristeza! Aí, o avô veio 



morar com eles. E todas as tardes ele sumia misteriosamente. Um dia, o 
menino resolveu segui-lo. E descobriu uma coisa surpreendente! 
 

Tem um avô no meu quintal 
Texto: Tânia Alexandre Martinelli 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Luiz adorava sua avó, o quintal cheio de árvores da casa dela, a 
amizade dos dois. Um dia ficou sabendo que a avó ia se casar. Não gostou, 
brigou, reclamou! Luiz tinha medo de perder o seu lugar no coração da avó. 
Será que depois de tudo isso vó Esmeralda ainda vai casar com seu Max? 

 
 
 
 
 
 
 
 
A viagem da saudade 
Texto: Jonas Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Um dia, José acordou com tanta vontade de ver a Rosinha que fez a 
sua mala. Como ela morava no outro lado do mundo, José andou de ônibus, 
avião, bicicleta e muito mais. Ao chegar em frente à casa de Rosinha, ele 
tem uma grande surpresa. Será que os dois se encontraram? E o que será 
que aconteceu com a saudade do José? 
 

O engraçado castelo assombrado 
Texto: Jonas Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Esta é a história de um castelo muito engraçado e pouco mal-
assombrado. Nesse castelo desajeitado, a cozinha almoçava na varanda, o 
quarto nunca ficava no quarto e o corredor vivia passeando pelo jardim. 
Isto é apenas o começo. Só quero saber se você tem coragem de conhecer 
os moradores do castelo: tem ou não tem?  

 



Talismã do Tibet 
Texto: Anna Flora 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  As crianças daquele prédio vivam inventando jogos e 
brincadeiras, que variavam conforme a moda. Já houve a mania de virar 
bafo com figurinhas plastificadas, de brincar de ioiô com luz, de amassar 
gelecas e de colecionar girinos venuzianos. 
 Mas a confusão mesmo aconteceu com os talismãs que o seu Manoel 
vendia, dizendo que vinham do Tibet. Eles fizeram tanto sucesso no prédio 
e na escola que o seu Manoel até subiu o preço de 8 para 20 reais a 
unidade. 
 Um dia, o talismã do Tiago quebrou. Triste, ele começou a juntar os 
pedaços. Teve então uma surpresa: achou que tinha encontrado uma 
mensagem secreta em seu talismã. Estava escrito por baixo da tinta 
lascada: CONQUISTA. 
 Acontece que o talismã da Bia também tinha quebrado e na parte 
rachada dava para ler: VITÓRIA. Pensando que encontrariam uma 
mensagem secreta, todas as crianças quebraram seu talismã. E realmente 
havia uma mensagem: VITÓRIA DA CONQUISTA, BA. O talismã era  
baiano! 
 Dona Filoca ficou indignada quando soube que as crianças foram 
enganadas. Foi até a venda do seu Manoel e obrigou-o a devolver o dinheiro 
para elas. Além disso, deu-lhes de presente umas caixinhas antigas.  

 
No mundo da Lua 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Este livro trata de crianças, adolescentes e adultos que têm 
dificuldades de manter a atenção. É comum dizer que eles vivem no mundo 
da lua, isto é, estão sempre pensando em outra coisa, ou em um monte de 
outras coisas..., quando se conversa com eles, quando estão estudando ou 
lendo, quando estão trabalhando, enfim, em uma grande variedade de 
situações. Aborda os sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade e fornece algumas orientações para quem tem ou lida com 
este transtorno em Crianças, Adolescentes e Adultos. 

"No mundo da lua", você vai conhecer a história divertida de Vítor, um 
menino bastante distraído que vivia esquecendo o brinquedo na casa dos 



amigos, a lancheira no pátio da escola...Com muito amor e compreensão, os 
pais do garoto encontraram uma solução simples e criativa para a falta de 
atenção do filho. 

 
O reizinho da estrada 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
“O Reizinho da Estrada” fala da convivência entre gerações e da 

importância de estas aprenderem a se respeitar, apesar de não ser fácil. 
Dedeco era um valente e trabalhador caminhãozinho que nunca deixara na 
mão seu Martinho, seu dono e, o proprietário da maior transportadora da 
cidade. Acostumado a liderar a enorme frota de caminhões da empresa, 
Dedeco viu que, com o passar do tempo, sua saúde se deteriorava cada vez 
mais. Era um problema aqui, outro ali, até que Dedeco precisou ser 
aposentado. Mas um dia, numa tarde chuvosa, chegou a notícia; de que uma 
das carretas da transportadora, com seu Martinho na direção, havia 
atolado no pântano, e seu fiel patrão e amigo corria perigo. Foi quando 
Dedeco pôde mostrar que, muitas vezes, iniciativa, predisposição e amor 
pelo que se faz é mais importante do que a diferença de idade ou do que o 
avanço tecnológico e que sabedoria e experiência só se adquire com a 
idade. 'O Reizinho da Estrada' faz com que o leitor perceba que conviver 
com as diferenças, aceitando que elas existam, é a única forma de viver 
bem em sociedade. Todos os livros da série Histórias de Comportamento 
trazem, ao final de cada história, um quadro semididático que apresenta 
de maneira clara e objetiva o conteúdo que se pretende ilustrar com a 
história em questão. 

 
 
 
 
Menina não entra 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  

 Em Menina não entra, um grupo de amigos forma um time de futebol e 
recebe um jogador muito especial, que irá surpreender todo mundo.  

 
 Quando um grupo de amigos resolve formar um time de futebol, 



convidam vizinhos e parentes. Mesmo assim falta um jogador. Começa o 
dilema: quem poderia ser o jogador? Surge a idéia de convidar uma menina. 
Uma menina no time? Nem pensar! - é o que a maioria acha da idéia. Mas 
logo mudam de opinião. Assim que vêem Fernanda mostrar suas 
habilidades, percebem que estavam completamente equivocados e que o 
preconceito não leva a vitória alguma, dentro e fora de campo.  

 
Meu amigo Etevildo 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  

Um novo aluno na classe sempre causa curiosidade. Ainda mais quando esse 
aluno é Etevildo, um garoto especial, que quase nada se parece com os 
outros colegas. Cabelo espetado, tamanho acima da média e uma mochila 
esquisita ajudam a deixá-lo ainda mais diferente. Mas quando um amigo 
fica doente, Etevildo mostra que gestos de verdadeira amizade podem vir 
daqueles que, às vezes, menos esperamos.  

 
A senhora Meier e o melro 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  

Essa é a história da senhora Meier, uma mulher que vivia sempre 
preocupada com alguma coisa, mas sempre sem nenhum motivo. Certa 
manhã, porém, ela encontrou uma boa justificativa para se preocupar: um 
jovem melro, bem filhotinho, despencou do ninho justo na sua horta. A 
senhora Meier resolveu então tomar conta do pássaro, e, com uma 
dedicação e uma criatividade comoventes, sentiu-se na obrigação de 
ensiná-lo a voar. A questão é saber se ela conseguiu ou não. 
 
 
 
 

 
A zebrinha preocupada 
Texto: Lúcia Reis 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Este livro apresenta a história de uma zebrinha diferente das outras. Por 



ser diferente ela se sentia infeliz e solitária, tornando-se alvo de 
zombaria de todas as outras. Um dia, conhece uma girafa também 
diferente das demais. Tornam-se amigas e a girafa faz a  zebrinha ver, 
que a sua preocupação era uma tremenda besteira. Um tema apropriado 
para explorar as diferenças entre os seres da mesma espécie ressaltando 
o respeito que devem merecer todos aqueles que, por alguma razão, 
diferem do grupo em que convivem.   

 
 Meu amigo trovão 
Texto: Sonia Rodrigues 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Um cachorro e um menino vivem uma bela amizade, que parece durar para 
sempre. Infelizmente, chega o dia em que a família precisa se mudar para 
um apartamento na cidade grande, e o cãozinho não pode ir.  

 
Você é tímido? 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Crianças muito tímidas, às vezes, sentem-se incompreendidas. Você é 
tímido? ajuda meninos e meninas a entender que há muitas maneiras de 
superar a timidez . O que importa é que falem, porque a timidez vai 
desaparecer pouco a pouco, à medida que as crianças se esforçarem para 
se expressar. 

 
A brisa e a flor 
Texto: Iza Ramos de Azevedo Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Descontente por ter de ficar presa ao chão por toda a sua vida, uma 
florzinha segue os conselhos do Girasol e pede à Fada Primavera que a ajude 
a se transformar numa flor voadora. A florzinha tem seu desejo atendido, no 
entanto terá de passar por muitas dificuldades antes de conseguir o que 
quer. A autora Iza Ramos de Azevedo Souza nos mostra como a confiança e a 
perseverança podem ajudar a transformar nossos maiores sonhos em 
realidade.  

 
O bonequinho de massa 



Texto: Mary Buarque 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

A teimosia de Juquinha vai causar grandes estragos... quando a família 
toda sai de casa e o menino fica com a cozinheira, ele consegue fazer o seu 
tão desejado bonequinho com a massa dos pastéis do jantar. O bonequinho 
de massa ganha vida e sai por aí, aprontando muita confusão. Juquinha 
percebe então, que sua desobediência resultou em um enorme problema. 
Tudo acaba bem, mas Juquinha aprende que desobedecer aos pais não é 
uma boa ideia 

 
Tartufo 
Texto: Eva Furnani 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Diz o ditado que "o que os olhos não vêem, o coração não sente". Tartufo, 
de Eva Furnari, se apropria do dito popular invertendo um pouco a ordem 
das coisas. Para a história, melhor seria patentear a frase: o que o coração 
vê, os olhos sentem, e na hora! 
 Tartufo é um príncipe bacana, mas de vez em quando tem lá seus dias 
de mau humor. Percebe-se isso com o aparecimento de nuvens esquisitas 
que se manifestam ao menor sinal de baixo astral. E, para voltar ao estágio 
de paz e alegria, chamam logo o bobo da corte. Só que de vez em quando 
nem o bobo está a fim de fazer graça. Foi o que aconteceu na festa-baile 
durante a qual o príncipe escolheria a princesa candidata; as nuvens 
começaram a se agitar. E o bobo, cadê o bobo? Desaparecera. O tumulto 
se instala.  

 
 
 
Dauzinho 
Texto: Eva Furnani 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Anote este nome: Adaufonsus Paumiro de Foncé, mas pode chamá-lo de 
Dauzinho. É o personagem-título da história de Eva Furnari que fala sobre 
um garotinho levado da breca, herdeiro do trono dos Foncé. Um dia, 
aproveitando a ausência dos pais, Dauzinho resolveu sair da vista da 
governanta e dar uma voltinha pelo reino. Achou tudo muito esquisito. 



Havia diferenças. Cada homem usava uma roupa, e cada mulher trajava um 
modelo de vestido. Dauzinho não se conformou com tanta "desigualdade". 
Foi para o castelo e redigiu sete leis que deveriam ser cumpridas 
fielmente. Isto, claro, sem que soubessem que fora ele o autor da 
resolução. No dia seguinte, bem cedinho, de novo fora do alcance da 
governanta, disfarçou-se e foi à praça, fixando o pergaminho real no lugar 
onde ficavam os avisos do rei. A população ficou apavorada, ainda mais 
porque tudo deveria começar a ser cumprido dentro de 24 horas, quando 
os reis estariam de volta. O pai e a mãe de Dauzinho, o "terrível", a 
caminho do castelo, percebem que algo estranho aconteceu no povoado. Ao 
chegarem, exigem explicação. O pequeno príncipe, pelo nervosismo do rei, 
entende que fez algo muito estúpido e começa chorar.  O caos era grande 
e até os portões, que sempre permaneciam fechados, tinham sido deixado 
abertos. Na confusão, os dois cachorrinhos gêmeos, de estimação, fugiram 
para a cidade, e atrás deles os servos, os guardas, a governanta, o rei, a 
rainha e o príncipe! No povoado, se envolveram em briga com a população. 
Como todos os cachorros, por determinação de Dauzinho, estavam 
exatamente iguais, os moradores do castelo foram pegando os 
animazinhos, crentes de que eram os cachorros "nobres". A bagunça durou 
até a noite, momento em que o rei e a rainha conseguiram pôr o reino em 
ordem outra vez. Então, explicaram ao povo que o filho fizera uma grande 
bobagem.  Havia imaginado que se todos fossem iguais tudo estaria em 
ordem. Mas estava enganado, afinal respeitando as diferenças, mas 
mantendo-se o respeito, consegue-se manter um reino feliz e em paz.  

 
Abaixo das canelas 
Texto: Eva Furnani 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
  O livro "Abaixo das Canelas" conta a história de Poscovônia, uma 
cidade em que todos tinham vergonha de mostrar seus pés. Andar descalço 
era proibido, uma tremenda falta de educação. A descoberta das razões 
que um dia levaram os habitantes a terem vergonha de uma parte de seus 
corpos mudou a vida da cidade. Os costumes, como eles podem surgir e 
passar a habitar a vida das pessoas é o principal tema abordado neste 
livro. 
 

Passarim 
Texto: Marilene Godinho 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
História de pássaro, que nos remete ao sentimento de solidariedade. 
Nesse texto, Passarim, com o seu canto, neutraliza os efeitos de um 
espantalho, fazendo com que outros pássaros possam se alimentar na 
plantação. Desperta o sentimento de valorização do próximo e ressalta a 
auto-estima. 
 
 
 
 

Era um dragão 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Marco chega à casa de Luísa e de Taís usando uma capa preta e uma 
espada. Sentindo-se um herói, convida as meninas para cavalgarem por 
lugares longínquos, misteriosos. Em um passe de mágica, rainhas, princesas, 
um super-herói e um dragão terrível entram em cena. 
 

Uma velhinha de óculos, chinelos e vestido azul de 
bolinhas brancas 

Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Nessa história, seis amigos que moram na mesma rua vêem uma senhora 
velhinha sair de casa. Não sabem nada sobre ela, a não ser uma ou outra 
coisa que pode ser observada à distância. Sabem, por exemplo, que a 
velhinha às vezes sai de casa acompanhada de um velhinho de nariz meio 
torto e que eles vão andando pela rua, nos fins de tarde em que não chove 
nem faz frio. E o que mais? 
 Na falta de informações objetivas, cada um dos seis amigos imagina 
como é a velhinha, que tipo de vida ela leva, o que fez quando era moça, 
como passa o tempo dentro de casa etc. Cada um conta a sua versão da 
história, isto é, embora todas elas tenham pontos em comum, nenhuma se 
repete, nenhuma é igual à outra. Para um dos amigos a velhinha parece uma 
escritora de livros infantis; para um outro ela é dona de casa; para um 
terceiro, tem cara de atriz. Cada um deles tem um modo de ser e de 
imaginar; cada um deles tem um ponto de vista - e é por isso que uma 



mesma velhinha pode parecer tantas coisas ao mesmo tempo. 
 
 
 
 

Vovó dragão 
Texto: Thais Linhares 
Disponibilidade: 2 exemplar 

 
 Uma linda e pequena princesa, de longas tranças perfumadas, busca 
refúgio numa caverna escura, cheia de morcegos. Essa caverna é a casa de 
sua avó, a Vovó Dragão, um animal grande, acolhedor e verde. Ela acolhe a 
netinha por baixo dos edredons e começa a contar as mais belas histórias 
para a menina, histórias que a fazem viajar pelo mundo da imaginação, se 
transformando em gigante, em coelho, em boneca com olhinhos de retrós, 
em sapo, em sereia e em tudo que a menina desejar. 
 
Para ver com o coração 
Texto: Nelson Albissú 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Quem é Biribim? Um ET que caiu de uma nuvem ou produto da 
fantasia de Zizi, uma menina solitária e inventadeira? Nessa história, 
imaginação e realidade fundem-se no cotidiano de uma menina muito 
criativa, que experimenta ver com o coração. E questões como solidão, 
amizade, confiança, cooperação, preconceito, preservação do meio 
ambiente são colocadas de maneira singular, permeada de lirismo. 
 

Vovô conserta tudo 
Texto: Nye Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Literatura para todo momento, que toca o coração e ativa a inteligência 
dos leitores de todas as idades. Trata com ternura das relações 
familiares, por meio da figura do pai e da mãe, das descobertas da infância 
com o primeiro livro, as brincadeiras com as formas das nuvens, além da 
relação de um avô que tudo deseja consertar e de uma menina que não 
sabe se é isto ou aquilo... O lúdico a serviço da formação de jovens cidadão 

 



 
Você não consegue dormir, Ursinho? 
Texto: Martin Waddell 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

 Assim como muitas crianças, Ursinho tem medo do escuro. Quando 
chega a hora de dormir, ele não consegue pegar no sono - nem mesmo com 
o maior lampião de todos aceso ao seu lado. 
 Mas felizmente Papai Urso acha uma maneira original de tranqüilizá-lo. 
A suavidade das ilustrações expressa a ternura e a perfeita harmonia 
entre os personagens 
 
 
 
 
 
 

Pedro compra tudo (e Aninha dá recados) 
Texto: Maria de Lourdes Coelho 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Uma divertida história que aborda um tema bastante sério e atual. Pedro é 
um menino que compra tudo o que vê e Aninha é uma consumidora 
consciente, que pede nota fiscal, pesquisa preços e conhece os direitos do 
Código de Defesa do Consumidor.  Estes dois personagens vão 
conscientizar as crianças e os que vivem à sua volta da problemática do 
consumismo desnecessário do ser humano, um estado perturbador e 
perigoso que confunde as necessidades materiais com as necessidades 
emocionais.  
 

O menino que chovia 
Texto: Cláudio Thebas 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Esta narrativa em versos conta a história de um menino mimado que, 
quando ouvia um não, produzia verdadeiras tempestades, com raios, 
trovões e tudo o mais. 
 Quem não conhece o menino que leva a bola do jogo para casa quando 
seu time está perdendo? E aquele que faz careta quando vê um prato de 



sopa ou torce o nariz quando a mãe põe na mesa a salada que faz tanto 
bem à saúde 
Pois o protagonista desta história era assim, só que ia muito além da cara 
feia: quando contrariado, quando ouvia um não, ele chovia. E não era 
qualquer chuvinha, não. Era temporal, tempestade, com raios e trovões de 
verdade. O pai, a mãe, os avós, a empregada, ninguém sabia o que fazer, 
ficavam todos apavorados, e todos tentando de tudo para o menino parar 
de chover. Um dia veio a gota d'água: ele simplesmente inundou a casa, e o 
que aconteceu é que a calamidade acabou sendo providencial. Foi ali, no 
meio da inundação, que os adultos encontraram a solução para o aguaceiro, 
para ajudar o menino mimado a ver o mundo com outros olhos e deixar a 
chuva só para os dias em que acordava muito mal-humorado. Cláudio narra 
a história do menino das lágrimas sem usar em nenhum momento o verbo 
"chorar" ou o substantivo "choro". Ágil, divertida, sua narrativa em versos 
revela com sutileza todo o jogo de contradições emocionais que agita o 
cotidiano das personagens. O enredo se arma como uma seqüência de cenas 
curtas e expressivas, o que pode inspirar, em sala de aula, um bom 
exercício de teatralização. 
 
 
 
 
 
 

Melhores amigas 
Texto: Rosane Svartman 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

  Alice e Maria, Maria e Alice - de tão grudadas, as pessoas 
achavam que as duas eram irmãs. Elas brincam juntas, viajam juntas, 
trocam segredos... Com o tempo, porém, os interesses diferentes levam 
cada uma por um caminho. Novas amizades surgem. Muito tempo se passa, 
as meninas crescem, têm filhos... E quando um dia se reencontram por 
acaso, a velha amizade ressurge, emocionante e definitiva! 
 

Homem não chora 
Texto: Flávio de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 



Diante das atitudes do pai ao perder o emprego (tristeza, preocupação, 
introversão) e ao encontrar outro (choro de alegria), um menino pequeno 
passa por um momento de insegurança, pontilhado por dúvidas, 
inquietações, descobertas.  
Seus questionamentos a respeito do tema "homem não chora" são 
balizados pelas diversas possibilidades de pontuação que o narrador usa 
para a frase-título, criando fechos originais para cada episódio. Tudo isso 
faz do texto uma história rica e terna, com um desfecho que reafirma o 
homem como um ser que sente - e, portanto, ri, chora, sofre, ama .  
 
 
 

Nem isso, nem aquilo 
Texto: Nye Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Uma menina cheia de dúvidas entre ser bruxa ou fada se propõe a 
descobrir o que é afinal. E nada como enfrentar um desafio para perceber 
que às vezes meio bruxa, às vezes meio fada, todos podemos fazer o bem 
e nos tornarmos pessoas melhores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos na barriga 
Texto: Tânia Alexandre Martinelli 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Um garotinho perguntador, chamado Filipe, chega a deixar a mãe tonta de 
tanto querer saber das coisas. O que fazer com uma criança assim? A 
única saída (aparentemente) era seguir a sugestão da vizinha: "Tirem uma 
radiografia do menino. Vai ver descobrem", disse a mulher. 
 A mãe cansada de responder às perguntas do menino e de inventar 
inúmeras respostas, é claro, levou Filipe ao médico. Resultado: 



Descobriram que o garotinho havia engolido um ponto de interrogação. 
"Era um pontão só na barriga do menino". O que fazer? Sim. Filipe foi 
medicado. "É só dar uma colherada de ponto final três vezes ao dia. Não 
precisa acordá-lo à noite". 
 Apesar dos pesares, o que seria melhor para Filipe: perguntar e 
perguntar tudo ou dar uma ponto final para todas suas dúvidas? Eis tarefa 
difícil que a mãe do garoto terá de resolver. Sem contar, que o tratamento 
para a grande interrogação não sai como o esperado e Filipe passa a ter 
reticências na barriga, depois ponto de exclamação e, finalmente, pontos 
finais. O que fazer diante de tal situação? 
 Esta é a interessante e educativa história de Pontos na Barriga, de 
Tânia Alexandre Martinelli, publicado pela Atual Editora. Sem dúvida este 
livro é uma lição aos pequenos sobre o uso da pontuação nos textos, porém 
é um "cutucão" aos pais e outra lição para as crianças, pois mostra a 
importância do querer saber, sempre. Pontos na Barriga ensina que o 
questionamento e a reflexão são meios de aprimoramento ao ser humano. 
 Por meio das belas ilustrações de Natália Forcat nota-se que tal fase 
de Filipe serve para aproximar, mãe e filho, além de mostrar o quanto é 
ruim conversar com alguém que não tem dúvidas; que não conclui seus 
pensamentos ou ainda que já sabe tudo. Outro ponto positivo do livro está 
no Suplemento de Leitura, o qual auxilia, as crianças a compreender a 
história de Filipe e toda sua importância. Vale a pena questionar-se, mas 
ler Pontos na Barriga é certamente conhecer melhor o universo infantil 
 

Vida de cachorro 
Texto: Flávio de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Cansado da falta de atenção da família para com seus problemas, Pedro, 
um menino de oito anos resolve se transformar num cachorro. 
Imediatamente, ele passa a andar de quatro e a latir. E é então que 
começam as correrias mais engraçadas, as brincadeiras mais gostosas, as 
estripulias mais doidas de sua vida... 
 

Sei por ouvir dizer 
Texto: Bartolomeu Campos de Queirós 
Disponibilidade:  1 exemplar 
 

Três pares de óculos? Um para ver o perto, outro para ver o longe e mais 



um para procurar os outros dois? Esses óculos surpreendentes trarão 
muita diversão e reflexão para quem ousar coloca-los. 
 

O dono da verdade 
Texto: Bia Hetzel 
Disponibilidade:  1 exemplar 

 
Através de provérbios populares, este livro trata a questão da mentira e 
da verdade com relação às crianças. Transforma conceitos abstratos e 
filosóficos fazendo com que o leitor cresça junto com o personagem. 
Lorota, Potoca, Lampana, Patranha, Peta, Mariquinha... Que criança resiste 
aos encantos e disfarces das Mentiras? Mas como ficam os meninos que 
levam a sério o compromisso com a Verdade? Está para nascer quem nunca 
se encrencou com as Meias-Verdades. E ai daquele que persegue, e 
encontra, a verdade verdadeira... Brincando com provérbios e ditos 
populares em um texto que antes de tudo respeita a inteligência do leitor, 
a autora transforma conceitos abstratos e filosóficos como a verdade, a 
mentira e a dúvida em deliciosos personagens criando vários planos 
possíveis para a leitura de um livro, assim como seu personagem principal, 
deverá crescer junto com o leitor. Um livro ilustrado que cria uma empatia 
instantânea e investe na surpresa, acrescentando ainda mais inventividade 
a uma obra que carrega as melhores qualidades da moderna literatura 
infanto-juvenil brasileira. 
 

Marieta Julieta Raimunda da Selva Amazônica da Silva e 
Sousa 

Texto: Mariana Massarani 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Onde começa nosso mundo? Onde começa o mundo dos outros? Onde 
termina a realidade? Onde começa a imaginação? Você já teve vontade de 
entrar escondido na cabeça de alguém? A autora Mariana Massarini , fez o 
impossível e ainda, registrou tudo o que se passa no mundo de uma pessoa 
importantíssima - Marieta. Tudo aquilo que só ela sabia está neste livro. 
 
 
 

Ponto de vista 
Texto: Ana Maria Machado 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O livro retrata a vida de dois garotos do Rio de Janeiro, que durante a 
infância eram muito diferentes devido a classe social, as brincadeiras, a 
visão de mundo e o lugar onde moravam – um no alto do morro e o outro no 
alto do prédio - mas que se tornaram amigos, apesar das diferenças. O 
tempo passou e a amizade dos meninos fortaleceu através do trabalho em 
sociedade e da formação de suas famílias, mostrando que a amizade 
distingue classe social.  
 

Dona Fofoca 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
A fofoca, o disse-que-disse, todas as formas de alterar uma história estão 
colocadas neste texto de forma clara. Como modificar esse 
comportamento? Através da percepção de que existe e de que pode ser o 
gerador de muitos problemas.  
 

…Amigo não é pra essas coisas 
Texto: Alexandra Lopes 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
 Joana vivia enganando as colegas usando e abusando dos sentimentos 
delas para obter vantagens. Até que um dia é desmascarada e perde as 
regalias e as amizades que falsamente conquistou.  
 

Pedro 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Pedro é um nome que nos é familiar em muitos idiomas. Pierre, Pietro, 
Peter, Petrus, Pether. O Pedro, dessa história, pintou um dia, em alguma 
parte do mundo, uma borboleta e junto dela, flores para que ela pudesse 
se esconder e galhos para descansar. O vôo da borboleta pode, de repente, 
transformar qualquer dia em domingo. Acompanhe o raciocínio do autor e 
veja por quê quem tem um amigo Pedro que pinta borboletas, terá um 
coração, sempre cheio de domingos.  
 



 
 

A floresta 
Texto: Claire A. Nivola 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Sempre tive medo da floresta, aquele lugar escuro e desconhecido nos 
confins do meu pequeno mundo. À noite, muitas vezes eu sonhava com ela e 
acordava arrepiado de pavor. Também durante o dia o medo estava ali, 
escondido dentro de mim, independentemente do que eu fizesse ou de 
onde estivesse. Uma noite, o medo foi tão intenso que não pude suportar. 
Assim começa um dia de descobertas para um valente camundongo que 
decide deixar a segurança de sua casa para explorar a floresta. O que ele 
encontra não é de modo algum o que esperava.  A floresta amplia o mundo 
do leitor, falando com veemência e tranqüilidade a todas as crianças que já 
sentiram medo do desconhecido.  
 

Eu e meu corpo 
Texto: David Evans 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

  Experiências simples estimulam as crianças a examinar 
diferentes partes do corpo e descobrir o que cada uma pode fazer. Todas 
as experiências podem ser facilmente realizadas em casa. A maioria 
requer objetos de uso doméstico.  
 

A jararaca, a perereca e a tiririca 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O que é que você faz diante do perigo? Enfrenta? Foge? Fica firme? O que 
acontece quando uma jararaca, uma perereca e uma tiririca têm de 
enfrentar uma nova situação? Descubra lendo esta história divertida em 
que a linguagem poética dá forma a uma narrativa inteligente, que aborda 
temas importantes para a formação da criança.  
 

O homem que pescou a lua 
Texto: Rosana Rios 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Esta é uma obra repleta de poesia que tece as coisas da natureza e da 
paixão, apresenta uma cidade cinzenta e do rio que passava pela cidade, 
descreve uma noite escura e um homem que chega, pesca a lua e a leva 
embora para casa. O que quer esse homem? O que vai ser da lua? O que 
acontece no céu da cidade?  
 

Nem uma coisa, nem outra 
Texto: Moacyr Scliar 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Sensibilidade para captar sentimentos, um jeito gostoso de falar, 
simplicidade, humor e poesia são as marcas da narrativa de Moacyr Scliar 
em Nem uma coisa, nem outra, que faz parte da coleção Bichos e outras 
histórias. 
 De que outro jeito seria possível contar uma história como esta? 
 Afinal, a larva não é parecida com a borboleta. Não voa, não anda pelas 
plantas e, ainda por cima, tem vários pares de pernas. Ninguém conseguiu 
descobrir até agora se a borboleta se acha mais bonita que a larva. Ou se a 
larva não vê a hora de virar borboleta. 
 Pequena, rápida e inteligente, Tininha é uma larva. Uma larva que, entre 
outras coisas, sabe falar muito bem. Mas, de uns tempos para cá, Tininha 
vive no maior dilema. Adora correr, mas também gostaria de voar, ver o 
mundo lá do alto. Pergunta-se continuamente o que é melhor, continuar 
larva ou virar borboleta? 
 Nem uma coisa, nem outra descreve, entre outras coisas, o drama da 
protagonista criada por Scliar. Até porque este foi um momento tão difícil 
na vida de Tininha que ela, coitada, quase acaba no meio do caminho. 
 

De olho na Amazônia 
Texto: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

A floresta Amazônica grita ao mundo por socorro. Sua biodiversidade 
encontra-se ameaçada e a devastação do seu verde resultará em grande 
perda e ameaça, não somente para seus povos, como para toda a 
humanidade. Em 'De olho na Amazônia', Ingrid mostra ao pequeno leitor 
boa parte da biodiversidade existente na Amazônia e fala dos riscos de 
extinção das espécies. Ao alertar as crianças, Ingrid também propõe que 
elas cuidem da natureza.  



 
É... fogo! 
Texto: Maxs Portes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Texto sobre ecologia, em que os animais transmitem mensagem de alerta 
para que cuidemos da Terra... e deles.  
 
 
 

 Os jardins 
Texto: Monica Sartori 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Nesse livro as palavras poéticas descrevem os encantos dos jardins. 
 É um alerta sobre a importância da preservação da natureza e do valor 
das plantas em nosso cotidiano 
 

Mares e oceanos 
Texto: Anita Ganeri 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

O livro ensina como acontecem as marés e as correntes marinhas, como é 
fundo do mar, como se formam as ilhas e as barreiras de coral e, ainda, 
fala sobre a vida animal das profundezas do oceano. 
 

O grande rabanete 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

A história, de enredo simples, tem como atrativo principal a forma: é 
narrada como um conto cumulativo  forma que encanta e diverte a 
garotada, além de representar um excelente treino de memória. As frases 
 simples  , são bastante adequadas aos que se iniciam na leitura, o que 
não quer dizer que sejam pobres; servem-se de recursos originais, como a 
repetição: o rabanete cresceu-cresceu e ficou grande-grande. Além do 
aspecto lingüístico, é possível explorar, por meio da narrativa, o lado 
humano: a questão da solidariedade, da cooperação, da divisão de bens e 
até da auto-estima exacerbada, aspecto representado pelo ratinho, no 
bem-humorado e imprevisto final. O vovô, a vovó, a netinha, o cachorro 



Totó, todos estão na horta tentando arrancar um rabanete que teima em 
não sair. Uma tarefa irrealizável para uma só pessoa torna-se possível com 
a colaboração de todos.  
 
 
 
 
 
 

O monstro do mar 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Recolhendo conchinhas na praia, os irmãos Elisa e Cecéu encontraram... 
uma linda sereiazinha! Mas a pobre estava pálida, parecia doente, e contou 
para as crianças que um monstro medonho tinha invadido o fundo do mar e 
estava matando todos os seres marinhos! Os dois meninos, valentemente, 
resolveram ajudar a sereiazinha, numa aventura incrível!  
 
 
 

A vida em sociedade 
Texto: Neide Simões de Mattos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Como funciona uma colmeia? E quando a abelha-rainha morre? Outra nasce 
no lugar e tudo recomeça... Tem abelhas-faxineiras, abelhas-babás, que 
cuidam dos ovos e das larvas. Sem brigar e sem preguiça, as abelhas 
seguem o curso da vida numa sociedade perfeita. 
 

A poluição atmosférica 
Texto: Neide Simões de Mattos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Ecologia exige sentimento, coração, paixão e um jeito todo especial e 
gostoso de se falar dela. Este livro aborda os inseticidas jogados nas 
plantações, que acabam com os parasitas e também com a natureza. Fala 
da fumaceira jogada no ar pelos carros e fábricas. Como tudo seria bom se 
o cof! cof! não existisse... 



 
 
 
 
 

Os quatro...? 
Texto: Cláudia Pacce 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Conhecer a água, a terra, o ar, o fogo, sua função e importância no mundo 
contemporâneo possibilita à criança, desde cedo, contribuir para a 
melhoria do planeta. Assunto tão amplo e complexo transforma-se em uma 
divertida brincadeira no livro Os Quatro...? O aspecto lúdico da 
elaboração textual, a linguagem poética e bem-humorada de Cláudia Pacce 
- aliada às ilustrações criativas, fantasiosas e engraçadas de Eva Furnari 
criam um gostoso jogo de adivinhação e descoberta. Se for quieta ou 
ducha/ acaba com a calorada/ não há flor que fique murcha/ e nem 
floresta queimada. A leitura de Os Quatro...? simultaneamente estimula a 
imaginação e o raciocínio da criança e também amplia seu repertório de 
informações sobre questões relativas à natureza. 
 
Um peixinho especial 
Texto: Márcio Pereira Morato 
Disponibilidade: 1 exemplar 

 
Esta é a história da diferença de um peixinho em relação aos demais 
peixes de seu cardume. Diferença que, tratada de forma sensível, pode 
ser capaz de mudar a vida de todo o cardume. Um livro que denuncia que a 
incapacidade de alguém pode ser o retrato da negação dos potenciais 
existentes e do desrespeito às verdadeiras possibilidades de cada um. 
Lélim é um peixinho diferente por sua dificuldade em se enquadrar nas leis 
que regem seu povoado. Com ajuda de Zazul, e diante de um inesperado 
acontecimento, Lélim muda para sempre a sua vida. 
 
 
O dia do rio 
Texto: Eraldo Miranda 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Um certo senhor Progresso chega a uma cidade e se põe a transformá-
la em nome do desenvolvimento: água encanada, chuveiro, instalação de 
fábricas... No entanto, não se dispõe a observar que a água do rio precisa 
ser bem utilizada e bem cuidada. Por isso, o rio toma atitudes drásticas, 
instalando o caos na cidade.  
 Só o olhar carinhoso e inteligente de um menino consegue enxergar a 
solução para o problema.  
 
 
 
 
Será que ele vem? 
Texto: Vivina de Assis Viana 
Disponibilidade: 16 exemplares 

 
Esta é a terna história da aproximação entre um menino e um beija-flor, 
ou melhor, a alegoria de um desejo: toda uma gama de sentimentos 
profundos e inocentes  afeto, curiosidade, admiração  à procura de um 
ser delicado, fugidio e desejado. Todo o texto é um poema de amor, 
ambientado num quadro de fina sensibilidade: o jardim colorido, os 
bichinhos, o avô contemplativo, a família amorosa. E o menino, tão pequeno, 
conquistando seu desejo numa calada e doce persistência.  Quem não se 
encanta com um beija-flor? Aquele menino encantou-se, maravilhou-se, 
quando um beija flor entrou pela janela e não quis mais sair. Que coisa 
linda! E ele queria pegar só um pouquinho o beija-flor, fazer um cafuné 
naquela cabecinha miúda... Será que é possível ficar amigo de um beija-
flor?  
 
 
As algas 
Texto: Godofredo Genofre 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro faz parte da coleção ' Vida Marinha', que apresenta às 
crianças este mundo tão misterioso e cheio de curiosidades, sempre 
motivando a consciência preservacionista e o interesse científico.  
 
Terra sem males 
Texto: Luís Galdino 



Disponibilidade: 3 exemplares 
 

 Abordando um tema cada vez mais atual, Luiz Galdino através de um 
curumim questiona a civilização do homem branco. Onde está a Terra sem 
destruição, sem poluição e sem violência, aquela Terra mais bonita, de que 
falam seu pai e seu avô?  
 
O ABC do “louro” 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  O livro é feito de versos rimados como um repente de cantador 
nordestino. O papagaio Zé da Silva conta a história de sua vida. E chama a 
atenção das crianças para necessidade de impedir a destruição das 
florestas e a conseqüente extinção de espécies animais.  
 
Heróis da Natureza em defesa da terra 
Texto: Beatriz Monteiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
De forma lúdica, dinâmica e interativa, os autores convidam as crianças a 
participar de cinco missões para salvar o planeta da degradação ambiental: 
purificar o ar, cuidar da terra, limpar as aguas, proteger os animais e 
repensar o lixo. Os Heróis da Natureza" por meio de atividades diversas 
estimula jovens e crianças a cuidarem do planeta. 
 
Apalka 
Texto:  
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 
 
 
 
 
O homem que espalhou o deserto 
Texto: Ignácio de Loyola Brandão 
Disponibilidade: 12 exemplares 
 
Que mal pode fazer um menino que gosta de recortar as folhas das 



árvores no quintal de sua casa? Incentivado pela mãe, que prefere ter o 
filho no quintal, sob suas vistas, a vê-lo na rua, sujeito a todos os perigos, 
o menino cresce, tendo por única atividade e divertimento o corte de 
folhas. Mais tarde, descobrirá, decepcionado, que a natureza sempre 
repõe as folhas, e passará a cortar as próprias árvores. Quando adulto, 
percebe que pode ganhar dinheiro espalhando o deserto. Casa-se, fica 
milionário, mas não tem mais folhas para cortar. O final da história, que 
mostra o homem do machado ensinando o ofício ao filho enquanto as 
árvores são replantadas, aponta, no fundo, para uma possibilidade otimista: 
a de que o livro sensibilize os pequenos e grandes leitores sobre o perigo 
que a falta de sentimento ecológico pode trazer à humanidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por dentro da mata atlântica – Volume 1 
Texto: Nilson Moulin 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
Se você não despertou um dia no meio da mata, se não ouviu banda de pios 
entre árvores gigantes, se nunca viu uma frágil esperança, se não sentiu 
aqueles cheiros deliciosos que só tem por lá, nem se assustou com vozes 
sem fim de bichos de todo tamanho,e se você ainda não prestou atenção 
em sapo e sabiá comendo minhoca, talvez demore um pouco a sacar como 
funciona um ecossistema ao vivo. Eis uma pequena amostra - entre pelas 
trilhas e textos da Mata Atlântica e comece a descobrir com seus amigos 
um mundo de coisas bonitas e diferentes. Trata-se de uma viagem ao 
ecossistema da mata Atlântica, numa edição cheia de fotos e ilustrações 
dos seres vivos que compõem este complexo sistema. Você ainda conhecerá 
o bicho-folha, o tucano, a tartaruga e muitos outros animais.    
  
Por dentro da mata atlântica – Volume 2 
Texto: Nilson Moulin 
Disponibilidade: 3 exemplares 

 



Neste segundo volume, de olho na flora, pegue um atalho pela Mata 
Atlântica e comece a construir com seus amigos uma nova história natural 
do Brasil. Nesta edição, repleta de fotos e ilustrações, você conhecerá o 
ipê-amarelo, a sibipiruna e muito mais.  
 
O peixe e o pássaro 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 29 exemplares 
 
"O Peixe e o Pássaro" é uma história para crianças, nascida do convívio com 
crianças. Em linguagem poética, o texto conta a história do amor 
impossível entre um peixe e um pássaro. 
Assunto/tema: a conquista da liberdade a partir da aceitação das próprias 
limitações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cidade perdida 
Texto: Gian Calvi 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
 Texto em que a preocupação ecológica surge através da narrativa bem 
construída e dos belos desenhos em cores quentes. Leitura que diverte e 
conscientiza sobre um dos mais graves problemas do nosso tempo. 
O mágico Abracadabra vivia feliz em um lugar muito tranqüilo. Porém, aos 
poucos, o seu paraíso foi sendo transformado. No lugar das árvores, dos 
pássaros, do ar puro e da tranqüilidade do bosque surgiram caminhões, 
carros, motos, buzinas, fumaça, trânsito, lixo, correria, filas... O mágico 
queixou-se ao prefeito: Senhor prefeito, por que o povo costuma fazer 
tudo de uma só vez? Veja como se amontoam no mercado, à mesma hora. 
(...) O prefeito achava graça, sem dar importância ao que ouvia, e 
respondia: - É porque vocês, mágicos, são pessoas muito diferentes. 



O mágico, cansado de ver tanta destruição, apesar de toda sua tolerância 
e bondade, colocou um fim naquela situação. Pronunciou as palavras 
mágicas e fez a cidade desaparecer, desapareceu tudo, menos as pessoas. 
Essas ficaram, mas sem a menor condição de sobrevivência. Um dia, depois 
de tanto sofrimento, lembraram de pedir ajuda ao mágico. 
A questão qualidade de vida no espaço urbano - uma responsabilidade 
coletiva - é tratada em A cidade perdida de uma forma lúdica, 
descontraída e sensível 
 
Momento mágico 
Texto: Guiomar 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O verde brilha no poço 
Texto: Marina Colasanti 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 
O poço não é um poço comum, é o poço de ventilação de um prédio. Cercada 
de concreto e cimento, o trabalho da semente foi um trabalho de 
Hércules. Uma semente caiu no poço. Encontrando condições mínimas de 
sobrevivência, inicia seu trabalho de germinar e dar origem a uma árvore. 
Devagar, com a ajuda de um pequeno raio de Sol, a planta foi crescendo 
silenciosa e solitária. Quando suas folhas curiosas alcançaram as primeiras 



janelas, os moradores tomaram conhecimento de sua existência. A 
primeira reação foi típica dos desacostumados com a natureza: 
enumeraram todas as inconveniências de uma árvore. Entretanto, a beleza 
e o frescor do verde falaram mais alto. O milagre da vida e a reconciliação 
com a natureza constituem o foco do texto. 
 
Um mundo para todos 
Texto: Gian Calvi 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
O meio ambiente, a relação entre os povos e as diferenças culturais e 
étnicas são os temas deste livro. Ele fala de problemas comuns a toda 
Humanidade e da urgência com que eles precisam ser resolvidos. Fala de 
um bando de pássaros-gente que, preocupado com o que está acontecendo, 
resolve tomar providências a respeito.  Uma das coisas mais interessantes 
de descobrir é que o mundo é um só, apesar de ser tão grande e de ter 
tantos povos e países diferentes. Descobrir isso significa compreender 
que todos nós temos os mesmos sonhos, problemas e esperança e que 
todos juntos podemos contribuir para melhorar a vida neste planeta. 
 
O peixinho e o sonho 
Texto: Regina Siguemoto 
Disponibilidade: 14 exemplares 
  
Este livro conta a história de Tico, um peixinho muito simpático e alegre. 
Um dia, ele percebe que o rio onde mora está totalmente poluído, e parte 
em uma incrível aventura para encontrar um lugar melhor para viver. 
Encantado com as histórias contadas pelo avô, que descreve como 
antigamente era limpo e colorido o rio poluído onde moram, o peixinho Tico 
prepara um meio de transporte que lhe permite locomover-se em terra e 
sai em busca de um sonho: encontrar um rio de águas transparentes para 
viver. Assunto/tema: aventura ecológica, poluição das águas, reservas 
ecológicas; personificação de animais. 
A planta e o vento 
Texto: Lygia Camargo Silva 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 
A planta está triste, pois não pode espalhar suas sementes. Mas o vento 
vai ajudá-la. A fecundação do solo, numa história comovente. 



 
 
 
O rio e a cidade dos homens 
Texto: Regina Siguemoto 
Disponibilidade: 11 exemplares 
 
 Este livro conta a história de um rio muito bonito, que precisa 
abastecer a Cidade dos Homens. Só que lá ele corre um grande perigo! O 
que será que o aguarda? As experiências e reflexões de um rio, 
personagem principal da história, que não entende por que o homem quase 
o mata de tanta poluição e, em seguida, tem tanto trabalho e despesas 
para limpá-lo. 
Assunto/tema: a falta de lógica no comportamento do ser humano no que 
se refere ao equilíbrio ecológico.  Temas secundários: personificação da 
natureza e de objetos; poluição das águas; a poluição como conseqüência da 
falta de consciência e responsabilidade do ser humano; agentes poluidores; 
formas de combate à poluição; rios e lagos brasileiros; paisagem urbana e 
paisagem campestre.  
 
 
A árvore que pensava 
Texto: Oswaldo França Júnior 
Disponibilidade: 13 exemplares 
 
 Era uma vez uma árvore que pensava e um belo dia foi transportada 
para uma praça, em pleno centro urbano, onde passou a tentar 
compreender as contradições humanas. Uma metáfora da destruição 
ambiental imposta pela lógica do crescimento desordenado das cidades 
vista pela perspectiva infantil, o autor mostra a necessidade de se 
repensar sobre as agressões ao meio ambiente que vêm sendo cometidas 
pelo homem. Um livro que resgata a sensibilidade e o respeito pelas outras 
formas de vida.  
 
 
 
 
 
Azul e lindo: planeta terra, nossa casa 



Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
Um belíssimo livro que fala da importância do cuidado com a casa de todos 
nós: o planeta Terra. O que fazer para impedir que os solos se tornem 
desertos, que as águas fiquem envenenadas e que as florestas sejam 
devastadas? Como preservar o meio ambiente para que possamos viver com 
qualidade e para que as futuras gerações encontrem um planeta como deve 
ser: azul e lindo? 
 
João feijão 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
 João Feijão é uma semente que quer germinar e crescer. Os ciclos da 
Natureza apresentados para a criança com fantasia e bom humor.  
 
Gente da floresta 
Texto: Paula Saldanha 
Disponibilidade: 43 exemplares 
 
Gente da floresta trata do problema da devastação das reservas 
florestais brasileiras, principalmente da Floresta Amazônica, que é a maior 
do mundo. Ela tem cerca de sete milhões de quilômetros quadrados e, 
destes, quase cinco milhões estão em território brasileiro. Através de uma 
menina como tantas outras que lá vivem e amam a floresta, a autora chama 
a atenção para fatos que vêm diariamente ameaçando a existência desse 
paraíso tropical, como: queimadas e corte de árvores para implantação de 
pastagens e agricultura; retirada de carvão vegetal; extração de madeira; 
e outros.  
 
O sonho de Carlos 
Texto: Virgínia Schall 
Disponibilidade: 46 exemplares 
 
A exploração desordenada dos recursos minerais geram destruição e 
desequilíbrio na natureza. Paisagens inteiras desaparecem no buraco da 
falta de planejamento e cuidado. Este texto leva a reflexão e aponta uma 
saída através da história de Carlos.  
 



 
 
 
Será que estou virando monstro? 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
Um menino começa a associar partes do seu corpo a objetos - 
nariz/chafariz, barriga/barrica etc. ", vai se impressionando e receia 
estar se transformando em monstro...  É um livro bem-humorado que fala 
sobre a imaginação. Por meio do pensamento pode-se inventar qualquer 
coisa, e as coisas podem ter outras utilidades.  
 
Caixa surpresa 
Texto: Angela Carneiro 
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
 Com belíssimas ilustrações e versos encantadores, esse livro fala de 
surpresa que é a fantasia. A autora convida o leitor a conhecer seus 
segredos e diz que a chave desta caixa é bem leve, é a chave da fantasia. 
Depois, ela conta o que há em cada compartimento: uma noite estrelada, 
palavras, doces, música pra todo momento, brinquedos, piadas, cheiros, 
coisas esquisitas, viagens prediletas. E convida o leitor a inventar sua 
própria caixa surpresa 
 
O equilibrista 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
A vida de um equilibrista está sempre por um fio. Tentando se manter 
sobre esse fio chamado "vida", ele vai construindo sua trajetória. 
 
Correspondência 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
 A importância da Constituinte na vida brasileira e a importância da 
ação e da expressão de cada pessoa ao se elaborar uma Constituição 
verdadeiramente representativa do povo. A partir dessa idéia, surge um 
texto poético, simples e direto, apesar de toda a simbologia.  



 
 
 
 
 
 
 
Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz 
Texto: Otavio Roth 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 A felicidade é feita de pequenas coisas, que acontecem de repente e 
podem até passar despercebidas. Mas que são capazes de fazer adultos e 
crianças sentirem a mesma alegria. 
 
A história avacalhada 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
 Transformada em cocota, a vaca Maricota encontra o touro, seu xodó. 
Mas como ele pode reconhecê-la, com óculos, colar, meias de renda e tudo 
mais? Será que essa história termina bem? 
 
Chuva e chuvisco 
Texto: Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 29 exemplares 
 
  O sol sumiu e tudo ficou escuro. Era sinal de chuva.  
Os bichos foram para casa, os pintinhos se esconderam sob a asa da 
galinha.  
O dia ficou feio." 
 
A laranja colorida 
Texto: Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 41 exemplares 
 
"Esta é a história de uma laranja. 
Ela era ainda uma laranjinha quando ouviu os meninos dizerem:  
- Quando ela estiver grande e madura nós vamos parti-la ao meio e cada 
um de nós vai comer metade dela. 



- Mas a minha metade tem de ser do tamanho da sua, viu? 
E vamos brincar de carocinho." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pra fora 
Texto: Leonardo de Araújo Moreira 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
 O personagem desse texto está em busca de respostas, à quem deve 
obedecer – a ele mesmo ou ao seu dono. Surge então uma idéia… ficar 
invisível. 
 A Série Mico Maneco oferece às crianças uma fascinante aventura: 
aprender a ler, lendo. Apresentando personagens bem brasileiras, 
inseridas em histórias curtas e imaginativas, estes livros fazem da 
alfabetização um prazer.  
 
Tatu bobo 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Uma história engraçada de um tatu muito bobo, contada em palavras 
bem simples para quem está começando.  
 
Troca-troca 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 37 exemplares 
 
 Para quem já domina todos os sons da língua, uma história divertida que 
ajuda a treinar os encontros consonantais.  
 
No barraco do carrapato 
Texto: Ana Maria Machado 



Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Terceira fase da premiada série Mico Maneco. Ótimo para treinar os 
sons "r" e "s".  
 
O Rato Roeu a Roupa  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Parte da terceira fase da série Mico Maneco. Enquanto se diverte a 
criança aprende a leitura dos sons com "r".  
 
Uma Gota de Mágica  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Enquanto se concentra na história de Joana, aprende-se a leitura de 
palavras com "f" e "v" e com "g" e "j". 
 
Fome Danada  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma história de comilança, que ajuda os que estão aprendendo a ler a 
diferenciar os sons "f" e "v" e as letras "g" e "j".  
 
Boladas e Amigos  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 Divertida história da segunda fase da série Mico Maneco, boa para 
treinar as palavras com os fonemas "f" e "v" e com "g" e "j".  
 
Mico Maneco  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A história do Mico Maneco, sempre muito levado, é ideal para quem 
está começando a ler. Pertence a primeira fase da série, com leitura de 
palavras bem simples. 



 
Cabe na Mala  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
  Primeira fase da série Mico Maneco, para leitura de palavras 
bem simples. 
 
Uma Arara e Sete Papagaios  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 A história da arara tagarela diverte enquanto ajuda a treinar os sons 
"r" e "s". Parte da terceira fase da série Mico Maneco.  
 
A Zabumba do Quati  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 22 exemplares 
 
 A história do Quico com o forró faz parte da quarta fase da série 
Mico Maneco, para os que querem treinar a leitura de palavras com 
dígrafos. 
 
 
Um Dragão no Piquenique  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Uma grande aventura fácil de ler e que ajuda a treinar os encontros 
consonantais. Para quem já está na última fase da série Mico Maneco. 
 
O Tesouro da Raposa  
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Uma história curiosa que ajuda a treinar as palavras que tem os sons 
de "r" e "s", pertencente à terceira fase da série Mico Maneco.  
 
Pena de Pato e de Tico-tico  
Texto: Ana Maria Machado 



Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Livro da segunda fase da série Mico Maneco, para leitura das palavras 
com "f" e "v" e com "g" e "j".  
 
Avião de papel  
Texto: Regina Siguemoto 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 De dobra em dobra, o papel de jornal virou Barquinho, um Chapéu e um 
Avião. Cada um dos livros conta, em letras bem grandes, uma aventura. No 
final, o leitor é convidado a participar da brincadeira para criar uma 
história cheia de aventuras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O rei que não sabia de nada 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
 Este texto mostra como um governante pode prejudicar a vida das 
pessoas, ao tomar decisões absurdas como, por exemplo, colocar uma 
máquina para fazer todos os serviços que poderiam ser feitos pelos seres 
humanos. E o pior é que essa máquina provoca apenas desastres e 
confusões.  
Aquele rei nunca havia se preocupado em saber o que o seu povo pensava 



ou sentia. Foi por isso que um dia tomou uma decisão absurda: colocou uma 
máquina para fazer todos os serviços que poderiam ser feitos por seres 
humanos. Só uma criança - a menina Cecília - conseguiria transformar 
aquele reino e colocar a máquina em seu devido lugar: um parque de 
diversões. Esta é uma fábula deliciosa, que mostra como um governante 
pode prejudicar a vida das pessoas.  
 
Azulão 
Texto: Cristina Porto 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
 A história de Ritinha, uma formiga muito intuitiva que vai em busca da 
coisa azul, que está em cima da mesa. Um dia ela descobre que aquele 
azulão era um açucareiro cheinho.  
 
Enferrujado, lá vai o soldado 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 25 exemplares 
 
 Em um Reino Muito Pobre, um único soldado tem que marchar para a 
guerra, senão fica desempregado. mas este soldado não tem Vocação para 
a guerra e se Transforma em um autentico anti-guerreiro. 
 
Dois idiotas sentados cada qual no seu barril... 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 38 exemplares 
 
 Dois bons vizinhos estão sentados cada qual no seu barril de pólvora.  
Mas a intransigência e o poder fazem essa relação gentil virar a maior 
guerra. 
 
 
 
Circo bagunça bem-feita 
Texto: Edson Gabriel Garcia 
Disponibilidade: 14 exemplares 
 
 Quem não quer conhecer o que acontece do lado de dentro do circo? 
Será que lá dentro tudo é tão engraçado como no picadeiro?  
 



Falando pelos cotovelos 
Texto: Lúcia Pimentel Góes 
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
Pé de mesa tem dedão? Quantos pés tem o vento? Alguém já viu a cabeça 
do alho? Essas e outras questões divertidas são levantadas pelo garoto 
protagonista da história, que leva ao pé da letra as expressões populares 
(Vá pentear macaco!; Vá num pé e volte noutro!) e outras manifestações da 
linguagem figurada, como as metáforas (fome de leão), as catacreses (pé 
da mesa, cabeça de alho), as hipérboles (praga de arrepiar cabelos, dar nó 
na língua) e os provérbios (Gato escaldado tem medo de água fria; É de 
pequenino que se torce o pepino). As confusões que o menino faz são um 
divertido estímulo para o pequeno leitor se conscientizar das 
possibilidades inesgotáveis de uso da língua e um incentivo para novas e 
saborosas descobertas. 
 
O tapa 
Texto: Ciça  
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
Neste livro, Rodrigo, sem querer, quebra um dos brinquedos do irmão. 
Muito nervoso e descontrolado seu irmão lhe dá um tapa. Mas a tristeza e 
o arrependimento foram tão grandes que no dia seguinte Rodrigo recebeu 
um convite e brincou e se divertiu com seu irmão.  
 Viagens fantásticas a lugares misteriosos. Para este menino, o universo 
não tinha limite – era só entrar em seu carrinho e deixar a imaginação 
fluir! Em um dia meio triste, ele construiu uma rampa bem firme para uma 
viagem interplanetária inesquecível. Tudo estava perfeito, até que seu 
irmãozinho entrou no quarto, caiu em cima da plataforma e plaft! A rampa 
já era! 
 Nervoso, deu um tapa na bochecha do irmão. Foi aí que algo muito 
estranho aconteceu: a marca daquela maldade ficou grudada em sua mão! E 
agora? Como lidar com este sentimento tão estranho? Em O Tapa, a autora 
Ciça traz uma abordagem interessante sobre a relação entre irmãos, sobre 
arrependimento, além de amor e amadurecimento! 
 
 
 
 



Sopa de letrinhas 
Texto: Teresa Noronha 
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
Através de uma divertida história, que tem como ponto de partida o 
costumeiro conflito irmão mais velho/irmão mais novo, o texto vai 
revelando ao leitor o delicioso universo das letras e das palavras, além de 
mostrar que a determinação, a criatividade e sobretudo as iniciativas 
individuais contam muito na resolução de problemas. Este livro é um 
incentivo à criação de inúmeros jogos e brincadeiras lingüísticas, um apoio 
à discussão de questões ortográficas e um estímulo à ampliação do 
repertório vocabular. 
 
Abro ou não abro? 
Texto: Helena Armond 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
 
 
 
O que é? 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 9 exemplares 
  
Brincando com adivinhas, sons, imagens e com a grafia das palavras, o livro 
faz rir ao mesmo tempo em que estimula a criança, pelo processo lúdico, o 
interesse pelos homônimos, parônimos e outras formas gramaticais.  
 
O outro lado do lado 
Texto: Bebete Alvim 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 Uma menina e um menino mostram os dois lados de cada coisa: a cara e 
a coroa da moeda, o lado esquerdo e o direito de um rosto, o começo e o 
fim da história, a ida e a volta do caminho, a frente e o verso de um 
quadro. Os desenhos delicados e expressivos ajudam a explicar contrastes 
comuns em situações cotidianas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Faca sem ponta, galinha sem pé... 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 36 exemplares 
 
Os irmãos Pedro e Joana viviam discutindo. Um dia trocam de papéis - 
quem era menino vira menina e vice-versa. Grande confusão à vista! 
Considerado altamente recomendável para a Criança pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil.  
 "... Homem com homem, mulher com mulher." Este parece um provérbio 
antigo e ultrapassado. Mas quando os irmãos Joana e Pedro viram "João" e 
"Pêdra", as coisas se complicam na família de seu Setúbal e dona Brites 
 
A história do A 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 
"Não quero crescer assim 
não quero ser pipotinho 
ser rei eu também não quero (...) 
Eu quero é ficar magrão 
e esticar as minhas pernas  
pra tocar o Céu com a mão." 
 
O ABC do B 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 25 exemplares 

 
 
   "Era uma vez uma letra B 

de belíssimo aspecto. 
Bonita assim não se vê  
vendo todo o Alfabeto." 
 
Um C em concerto 
Texto: Ziraldo 



Disponibilidade: 26 exemplares 
 
"Com essa boca tão grande, maior que a do Lobo Mau, o C, se ele pudesse, 
comia  mesmo de Roma um pé de couve em Macau." 
 
 
 
 
A dieta do D 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 23 exemplares 
 
"Decidido e dedicado desdobrou-se o detetive para deduzir que o D era o 
gordo procurado." 
Sumiram as vírgulas e as letras dos textos. Contratadas para descobrir o 
crime, a letra P conclui que o D é o comilão. O sr. Alfredo Bauduco resolve 
o problema. 
 
A leste do E 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 27 exemplares 
 
" O Sol desorientou-se e aí ficou sem saber de que lado de sua rosa ele 
tinha que nascer (...) Imaginem só vocês que o E só apareceu para orientar 
o Sol (como sempre ele fazia) muito depois do meio-dia!" 
Um dia o Sol desorientou-se: não sabia em qual lugar nascer. Isso porque 
Elias, a letra E, tinha sumido da rosa-dos-ventos, atrapalhando a vida do 
grande astro.  
 
Um F chamado Fred 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
"Era uma vez uma letra que por ter dois braços fortes - de quem bate com 
vigor nesses sacos de pancada de treinar boxeador - virou boxeador." 
 
O G é um gênio 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 



"Foi uma grande descoberta (fez o G ficar a mil) o Einstein é um gênio de 
frente. Já o G - como se vê - é um gênio de perfil." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A história do I que engoliu o pinguinho 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
 
"(...) aprontou tal falação 
que quando deu pela coisa 
- boca aberta pro domingo - 
descobriu, desesperado,  
que tinha engolido o pingo!" 
 
As viagens de L 
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 36 exemplares 
 
"Ah... parece que esquecemos de contar 
que na aventura deste belo livro 
nós éramos as botas do herói: 
Doutor Lemuel Gulliver, cirurgião." 
 
A letra N e o nascimento da noite  
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Esta é uma história bem antiga, bastante misteriosa e cheia de detalhes. 
Resumindo: mesmo contrariando o Senhor, os homens estavam construindo 
a Torre de Babel. Foi quando, em busca de trabalho, a letra N e o número 
8 se encontraram. Amaram-se. Um amor tão profundo que, mesmo 



proibido, aconteceu. Naquele exato momento, os homens se 
desentenderam e a noite se fez. 
 
O encantado planeta O  
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Era uma vez um planeta 
que se chamava assim: O. 
Nunca houve um planeta com 
um nome tão pequenininho 

⁃ só planeta de menino." 
 
 

 
 
 

 
O segredo de U  
Texto: Ziraldo 
Disponibilidade: 27 exemplares 
 
"Nossa Úrsula vivia 
com seu bumbum para cima, 
com ginástica e ansiedade 
procurando aqui na Terra 
a tal da felicidade." 
 
O menino que aprendeu a ver 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
João vivia espantado. Ele via tudo, mas só entendia metade. E o que João 
não entendia eram as palavras. Então, chegou a hora de entrar na escola. À 
medida que aprendia, o espanto de João, em vez de diminuir, crescia! Ele 
viu primeiro a letra A das placas, faixas e revistas. Depois, a letra D. 
Quando João percebeu, ele já sabia ler! O Menino que Aprendeu a Ver irá 
encantá-lo com cada página virada nesta imperdível história. 
 



O trem da bicharada  
Texto: Carlos Queiroz Telles 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 
 Para ler e brincar. historias em versos, Alguns deles incompletos. Para 
completa-los, é preciso rimar. a palavra certa a criança encontrará na 
última pagina do livro. 
 
O frio pode ser quente? 
Texto: Jandira Masur 
Disponibilidade: 20 exemplares 
  
 Partindo de exemplos do cotidiano, este livro mostra que as coisas 
podem ter diferentes definições, conforme o jeito como são vistas. 
 
 
 
 
 
 
 
Maneco Caneco Chapéu de Funil 
Texto: Luís Camargo 
Disponibilidade: 28 exemplares 
 
Maneco Caneco Chapéu de Funil é formado por vários objetos cansados de 
não fazer nada, que saem em busca de aventura.  Cansados de não fazer 
nada, a escumadeira, a concha, a caneca, a vassoura e a pá se unem e criam 
o simpático boneco Maneco Caneco Chapéu de Funil. Ele, feliz arruma um 
amigo e juntos saem para conhecer o mundo. 
 
Uni dune e tê 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 "Entraram no barraco do Zé do Cravo. Abriram a geladeira. Um, dois e 
três... O salame minguou. E lá se foi o sorvete colorido. Deixaram um 
bilhete em código: uni duni e tê salamé minguê.".. Um conto policial escrito 
com nossas cantigas de roda. 
 



Semana Suada 
Texto:  
Disponibilidade: 40 exemplares 
 
 
 
 
Apontamentos 
Texto:  
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
 
 
Liga pra mim  
Texto: Guiomar 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
Trata-se de um grande clássico de caráter didático primordial para a 
educação infantil, mostra a visão do mundo sob os "olhos" de um telefone. 
Possui texto de fácil entendimento que estimula  a acriança  pensar e 
adquirir interesse pela leitura.  
 
 
 
 
 
As patas da vaca 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Se 1 vaca tem 4 patas e 1 pata tem 2 pés, 1 vaca com 4 patas caminha 
com 8 pés. O que é isso!? As patas da vaca.  
Sempre brindando o público com sua capacidade de brincar com as 
palavras, onde seus textos, na maioria das vezes, as transcendem, 
Bartolomeu Campos de Queirós, em As Patas da Vaca, mostra, mais uma 
vez o quão é perspicaz para jogar com as palavras. Neste inocente livro 
infantil, Bartolomeu mescla o absurdo do real com a fantasia infantil. 
Ciente de que a palavra pode ter dois gumes, explora  essa  possibilidade. 
 
Estória em três atos 



Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 23 exemplares 
 
 Esta história tem três atos: O ato do gato, O ato do pato e o ato do 
rato; mas muita alegria e poesia. 
 
Gente, bicho, planta: o mundo me encanta 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 38 exemplares 
 
  
 Três narrativas inteligentes, desafiadoras e divertidas, porém trata 
de assuntos bem sérios - o equilíbrio entre gente, animais e plantas, o ciclo 
da vida, a cadeia alimentar e a importância e a força dos elementos da 
natureza... o homem foi aproveitando pra fazer tudo melhor. Mas se não 
tiver cuidado, tudo fica bem pior e acaba complicando. Se gastar tudo, 
nada resta. Se a gente só destruir, aí mesmo é que não presta. Para 
dominar o ar e a terra, vivendo em paz sem ter guerra, o homem tem que 
proteger planta e bicho. Senão acaba virando um lixo. 
 
Na porta da padaria 
Texto: Ivan e Marcelo 
Disponibilidade: 36 exemplares 
 
 Dona Miuda é muito gorda e não para de comer. um dia vai a padaria e 
se esquece da vida. Na hora de ir embora, apronta a maior confusão.  
 
 
 
Eu e minha luneta 
Texto: Cláudio Martins 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
Diante de um prédio cheio de janelas, um menino, com sua luneta, 
acompanha as várias histórias que acontecem ao longo de um dia inteiro. 
São inúmeras histórias (janelas) em que estão presentes o humor, o 
lirismo, certo mistério, uma pitada de suspense, a alegria, a tristeza... São 
muitas histórias de leitura "orientada" por detalhes apresentados num 
texto curto, enxuto, ritmado, que se distribui em três linhas por página. O 
leitor pode acompanhar as histórias (janelas) seguindo essa orientação ou 



pode escolher uma delas, ir até o fim e recomeçar, janela por janela. Pode 
ampliar a leitura misturando personagens, fazendo um morador visitar 
outro, cruzando histórias. Pode, ele mesmo, "entrar" no livro, visitar esta 
ou aquela janela, ou continuar as histórias além do próprio livro...  
 
Asa de papel 
Texto: Marcelo Xavier 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
Personagens e objetos de cena, moldados em massa plástica, montados em 
pequenos cenários e fotografados, mostram uma sucessão de quadros 
bem-humorados, líricos, intrigantes, surrealistas... 
 O tempo todo a personagem, sempre a mesma em situações variadas, 
está lendo um livro. Este - na verdade a grande personagem, a asa de papel 
que nos transporta -, é apresentado como fonte de prazer, de alegria, de 
informação, de sabedoria, como companhia, como refúgio. O texto - curto, 
exato, poético -, sem narrar propriamente uma história, conduz o leitor em 
um passeio cada vez mais repleto de expectativa, para um final inesperado. 
 
Operação risoto 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
O assunto dessa história é uma invenção espetacular do professor Boris: a 
máquina duplicadora. Por causa dela, a pensão da Tia Ambrósia, famosa em 
Piririca da Serra, passa a receber alguns hóspedes muito estranhos. O fiel 
assistente do professor, o jovem Nicolino, sofre com a curiosidade que a 
engenhoca desperta nas pessoas e com os que querem se apropriar dela 
por motivos escusos. 
 O professor Boris, entretanto, é um homem de sorte. Mesmo ausente 
da cidade, ele pode contar com a vivacidade da menina Sardela que, em 
férias, mas sempre alerta, ajuda a desvendar as verdadeiras intenções de 
todos que estão na pensão da Tia Ambrósia. 
  
De cabeça para baixo 
Texto:  
Disponibilidade: 30 exemplares 
 
 



 
 
Cachorro quente uivando pra lua 
Texto: Nani 
Disponibilidade: 21 exemplares 
 
 
 
 
 
 
Vira-vira 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A fantasia das crianças aparece nessa gostosa brincadeira de vira-vira. 
 Zuca descobriu como poderia virar o que quiser. Virou pato para 
brincar em poça, jabuti para não arrumar o quarto e coruja para ficar 
acordado. Tudo isso graças a imaginação. E você, o que quer virar? 
 Zuza descobriu o vira-vira durante uma aula meio chata. Descobriu, 
começou a praticar, e nunca mais parou: foi um tal de virar isso, virar 
aquilo, até urso ele virou! Quem virar as páginas deste livro vai descobrir 
como é que Zuza fazia para escapar das coisas que não gostava de fazer... 
 
De hora em hora... 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
As perguntas de Marcelo levam a história a uma explicação sobre o tempo. 
As horas aparecem de forma muito engraçada. Assim, você vai se divertir 
e, ao mesmo tempo, aprender sobre elas. E vai conhecer como Marcelo 
passa o dia e as horas em que ele faz todas as coisas: acordar, comer, 
estudar... 
 Neste livro as perguntas divertidas de Marcelo levam a história a uma 
explicação sobre o tempo. As horas são apresentadas com graça e muitas 
ilustrações, despertando o interesse das crianças. Marcelo vive o seu 
cotidiano e, sempre dando seus apartes, vai aprendendo com as respostas 
da mãe. No final ele descreve o seu dia mostrando qual hora corresponde a 
cada momento, desde que levanta até o fim do dia.  



 
Faz e acontece no circo 
Texto: Lalau 
Disponibilidade: 21 exemplares 
 
A história tem início quando um coelho foge da cartola do mágico e vai 
parar na jaula do leão. O leão tenta pegar o coelho, o domador tenta 
acalmar o leão, e o palhaço, por sua vez, ao tentar ajudar o domador, dá de 
cara no chão. A partir daí, trapezistas, macacos, contorcionistas e 
cavalinhos tomam conta do picadeiro, em uma confusão capaz de fazer 
engasgar até o engolidor de espadas.  
 
A onça de Vitalino (brincando com os bonecos de barro do 
Mestre Vitalino) 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A onça de Vitalino tem por objetivo apresentar à criança, com a graça 
e o humor de Sylvia Orthof, os grandes mestres brasileiros, os seus 
processos de criação artística e suas obras. Neste livro, o barro ganha 
forma pelas mãos do mestre Vitalino e as cenas do cotidiano vão sendo 
montadas pelos bonecos que, agora, têm vida e história próprias.  
 
Bule de café 
Texto: Luís Camargo 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Maneco descobre qual é o caminho percorrido pela café. O leitor o 
acompanha e vivencia a trajetória dessa planta desde a forma de semente, 
quando é plantada, até chegar no bule como bebida.  
 
Panela de arroz 
Texto: Luís Camargo 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Respondendo a adivinhações, Maneco Caneco Chapéu de Funil vai 
descobrindo como se prepara uma deliciosa panela de arroz.  
 
 
 



 
 
 
As três partes 
Texto: Edson Luiz Kozminski 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
Uma casa que quer ser tudo peixe, pássaro e até planta com vaso e tudo 
menos só uma casa 
 
Papagaiada 
Texto: Liliana & Michele Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Empinar papagaio é uma coisa das mais gostosas. E se, por brincadeira, 
o vento resolvesse cortar as linhas? Eta confusão danada... 
 
O barco 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 3 exemplares 
É tão bom navegar, seja no rio ou no mar!  
 
A menina que queria ser anja 
Texto: Renata Pallottini 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Jody era uma garota muito esperta. Tanto que reparou que voando lá 
no alto, de anjo, só tinha menino. Não teve dúvida: entrou numa igreja e 
exigiu de São Pedro que a tornasse a primeira anja do céu. Mas tinha um 
problema: para virar anjo, só morrendo!  Jody vai para casa pensar em seu 
sonho e em tudo o que gosta na vida. Pensa, repensa e volta a São Pedro 
com sua resposta... Com versos ágeis e brincalhões, Renata Pallottini entra 
na fantasia infantil e fala de fé, de esperança no futuro, de confiança no 
tesouro da vida. 
 
Sete cavalos na berlinda 
Texto: Sindónio Muralha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O que o Sr. Agapito vai fazer agora que os cavalos de seu automóvel 



resolveram fugir? A alegria pela liberdade fica maior quando os cavalos 
encontram uma fábrica de tintas abandonada e resolvem se pintar com 
suas cores favoritas. O seu Agapito vai ter de se conformar em andar a 
pé, mas os cavalos agora são ?sete cavalos felizes pelos vales e montes, 
sete cavalos que bebem a água fresca das fontes, sete cavalos sem 
Agapito, sem apito, sete cavalos livres, crinas ao vento, a brincar, 
formando as cores do arco-íris e a cavalgar, a cavalgar, a cavalgar...?  
 
A operação do tio Onofre uma história policial 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A mania de Talita de dar nomes que rimassem com todos os objetos da 
casa foi o que ajudou a família toda a sair de uma grande encrenca.  
 
 
 
Os bigodes do palhaço 
Texto: Wagner Costa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 No circo, a garotada gritava impaciente: ...Começa! Começa! Estavam 
querendo ver logo o famoso palhaço bigodudo. Então, ele apareceu... 
Surpresa! Espanto! Todo mundo estranhou. Não é que o palhaço bigodudo 
entrou no palco... sem bigode nenhum? Como é que pode? A garotada ia 
descobrir que os bigodes do palhaço bigodudo não eram como os de um 
bigodudo qualquer, não. Eram bigodes... malucos!   
 
Viagem no tempo 
Texto: Luca Boal Silbert 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Notadamente criativa é Viagem no Tempo. Esta história aconteceu no 
futuro. Por isso, não vou dizer ¨era uma vez¨, mas... ¨será uma vez¨. Será 
uma vez, que dois amigos trabalhavam pra Nasa com a missão especial... 
Luca Boal Silbert, nascido em 1993, sabe bem contar uma história e 
transportar o leitor para outras galáxias e outros séculos. A escolha do 
nome dos personagens, John e Peter, na verdade João e Pedro; do tempo - 
passado, presente e futuro; do lugar - um portal; de algumas palavras - 



Nasa, Buraco Negro, Base Estelar, asteróides, radioatividade são detalhes 
de quem entende do assunto.  
  
Um circo de pernas para o ar 
Texto: Ferruccio Verdolin Filho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um poema de circo, cheio de surpresas e humor. Nesse circo o leão deixa 
cair a peruca no chão. O elefante solta um pum e a plateia grita: mais um! 
Que tal brincar de circo? 
 
 
O tesouro perdido do gigante gigantesco 
Texto: Edson Gabriel Garcia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um certo dia, um gigante surgiu na praça da cidade. Vindo do estranho 
PAÍS NÃO-PARA-NADA-NO-LUGAR, ele disse à multidão de curiosos que 
precisava de ajuda para encontrar o seu tesouro. Assim, todos na cidade 
resolveram ajudar o Gigante Gigantesco – como foi apelidado por seus 
seguidores – a buscar seu bem mais precioso. 
Será que o tesouro do Gigante Gigantesco foi encontrado? Afinal, o que 
era este cobiçado tesouro? Leia a história e tenha uma bela surpresa – 
assim como todos na cidade tiveram! 
 
Pituchinha  
Texto: Marieta Leite 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
Os sapatinhos vermelhos 
Texto: Imme Dros 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Lília sabe o que quer! Mas o que fazer, se encontrou os sapatos dos 
seus sonhos... num tamanho menor que o de seus pés? 
 
Tantos medos e outras coragens 



Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Tem gente que morre de medo de bicho, mas não se incomoda com o 
escuro. Tem gente que morre de medo do escuro, mas mata qualquer 
aranha. Medos e coragens cada pessoa tem de um jeito, e todas as pessoas 
têm. Este livro mostra no verso exato que medo e coragem todo mundo 
tem, e revela o quanto são importantes para dar à vida tantos desafios e 
emoções.  
 Nos traz diferentes situações de medo e coragem. E nos faz pensar: 
em quantas delas sentimos medo, enquanto outros a enfrentam com 
tranqüilidade? A trama da vida nos mostra que o medo e a coragem fazem 
parte da natureza humana. Compreender tais emoções será benéfico para 
nosso crescimento emocional.  
 
Pompom e Bicudo e suas travessuras 
Texto: Laura Rankin 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Pompom e Bicudo são dois personagens criados por Ana. Tudo vai bem até 
ela se esquecer de desenhar comida para os dois. Eles irão buscar alimento 
em histórias dos contos de fadas, e causam uma grande confusão, pois a 
casinha de doces está sendo vigiada por uma bruxa malvada. 
 
Todo mundo vai ao circo 
Texto: Gilles Eduar 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O cachorro Nilo passeia pelos bastidores de um circo que acaba de chegar. 
A confusão dos artistas que montam a lona e se aprontam para a 
apresentação fascina Nilo e seu amigo, o esquilo Agostinho. O cachorro é 
um grande observador e comenta tudo o que vê. Ele gosta de conferir de 
perto o mágico, os palhaços, os equilibristas, o domador e os outros 
artistas se preparando para o espetáculo, mas também quer participar da 
festa. Por isso, ele e Agostinho ensaiam um número em que Nilo é o cavalo 
e o esquilo é o cavaleiro, e saem felizes se exibindo para o respeitável 
público. Todo mundo vai ao circo é o segundo livro de Gilles Eduar 
publicado no Brasil. Seus livros trazem ilustrações bem coloridas e 
alegres, com um texto simples e inteligente, para leitores recém-



alfabetizados,  
 
A revolta dos guarda-chuvas 
Texto: Sindónio Muralha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um bom texto literário inicia a criança na compreensão do mundo através 
da fantasia, das metáforas. Permite que haja espaço para o simbólico - 
condição essencial para a emergência do homem como sujeito. É, portanto, 
um veículo indispensável para se aprender sobre a natureza humana. O 
narrador-personagem Seda Preta, um guarda chuva sutil, inteligente 
criado por Sidónio Muralha, lidera uma revolução. Há pessoas que 
colecionam selos. Outras, caixas-de-fósforos. Mas o senhor Calvo, que por 
sinal possui uma cabeleira enorme, tinha a desagradável mania de 
colecionar guarda-chuvas. Nós éramos noventa e cinco que pertencíamos 
àquele homem cheio de crueldades.  
 
 
 
 
 
 
ST – Coleção Cada letra uma história 
Texto: Maria Luísa Amorim 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
É fácil reconhecer as letras depois de brincar com elas. É fácil escrever 
quando as letras são histórias que fazem rir e trazem emoções. 
 
Chico Cochicho 
Texto: Cristina Porto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro apresenta para as crianças a casa de Chico Cochicho, que 
tem cara de lua cheia e covinha na bochecha. Assim fica fácil aprender a 
usar o "ch". Objetivos: - Trabalhar dificuldades ortográficas, fixando a 
ortografia correta de palavras que geram dúvidas. - Desenvolver na 
criança a capacidade de relacionar, analisar e concluir. - Incentivar a 
criatividade e o senso de improvisação. Em cada livro é trabalhada uma 



dificuldade ortográfica.  
  
O bonequinho doce 
Texto: Alaíde Lisboa de Oliveira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Lucinha e Lalá queriam um irmãozinho para brincar, e então resolveram 
fazer um bonequinho com água, farinha e açúcar. Deram a ele o nome de 
Bonequinho Doce. Depois que Lucinha e Lalá terminaram de construí-lo, ele 
saiu correndo. Correu, até chegar a uma lagoa, onde foi convidado pelo 
patinho para pular na água. Imagine o que aconteceu!  
 
Pianíssimo: a história de um piano encantado 
Texto: Tim Rescala 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O autor, músico e artista, com diálogos, fala dos anseios e conflitos de 
uma aluna de piano, perante uma professora autoritária, e do despertar de 
seu dom musical. Já encenado em teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brincaliques quase travalínguas 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Fale rápido "num dia de Urucubaca/Urraca, a macaca velhaca/ficou 
tiririca/cuspiu na canjica/ E mergulhou no Titicaca". E através de 
brincadeiras como essas que a conceituada Tatiana Belinky leva às crianças 
de várias idades, divertidas histórias como a do macaco velhaco e do 
mosquito esqusito. Utilizando versinhos rimados compostos sempre por 
seis linhas, a autora proporciona a seus leitores muita diversão nos 
"Brincaliques Quase Travalínguas".  
 



 
Era uma vez um livro 
Texto: Marcelo Cipis 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O que dizer depois do "Era uma vez"? Como se cria uma história? É o 
que mostra Marcelo Cipis neste livro em que um narrador-personagem-
autor, às voltas com angústias próprias do seu ofício, inicia sucessivamente 
dez narrativas e pára de repente - no ponto exato para deixar a 
curiosidade bem atiçada. Dizendo-se "insatisfeito" ou "indeciso", 
"cansado" ou "descabelado", ele faz que desiste a cada vez e passa 
adiante, propondo um novo "Era uma vez". Entre um e outro, o leitor é 
estimulado a partilhar a experiência de elaboração do texto, porque o 
destino das personagens fica suspenso, mas vem preparado para que se 
imaginem os rumos que pode tomar.   
 
Livro de números do Marcelo 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Usando rimas e brincadeiras conhecidas e inventadas, este livro conta para 
as crianças os números de 1 a 10. As ilustrações acompanham o texto e 
mostram cada número com humor e clareza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era uma vez um gato xadrez  
Texto: Bia Villela 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro Era uma vez um gato xadrez... apresenta as cores de uma forma 
divertida e lúdica, sempre trabalhando com rimas simples. Criada 
especialmente para lidar com conceitos que fazem parte do dia-dia da 



criança em fase pré-escolar, os livros da Coleção Sim procuram estimular a 
imaginação, ensinando de forma divertida e diferente!  
 
Gato xadrez no jardim das delícias 
Texto: Bia Villela 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O Gato Xadrez descobre que existe um jardim diferente, bem pertinho do 
seu, onde pode encontrar várias delícias que ele ainda não conhece... Será 
que ele vai gostar de provar novos sabores? Qual será o preferido de 
nosso amigo? E quem o ajudará nessa descoberta? De uma maneira 
divertida e colorida, Gato Xadrez no jardim das delícias apresenta às 
crianças os diferentes sabores dos alimentos.  
 
Gato xadrez no jardim geométrico 
Texto: Bia Villela 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Nosso amigo Gato Xadrez decide conhecer outro jardim, nada parecido 
com o seu. No jardim geométrico, tudo é tão diferente e novo para o Gato 
Xadrez... Será que ele vai gostar? E como serão seus novos amigos? Como 
se brinca em um lugar assim? Com muita cor e diversão, este livro 
apresenta conhecimento sobre as formas geométricas e as relações de 
curiosidade e descoberta presentes em toda criança.  
 
 
 
Palavras, muitas palavras 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Cada letra do alfabeto é a primeira letra de muitas palavras que todos 
gostam e conhecem. Com muita graça e muita rima, todas as letras do 
alfabeto se apresentam para as crianças. E os desenhos, muito alegres, 
fazem com que elas fiquem ainda mais amigas das letras. 
 
 
Turma da Mônica: ABC e as Formas 
Texto: Maurício de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar de cada 



 
Mônica, Cebolinha e toda a turma vão levar às crianças, de um jeitinho 
divertido, informações sobre as CORES, o ABC, os NÚMEROS, os 
OPOSTOS, as FORMAS e o TEMPO. Os livros começam apresentando 
conceitos fáceis, passando para os conceitos mais adiantados. Eles 
preparam os pequenos leitores para o que está por vir no aprendizado 
escolar.  
 
 

 
A máquina maluca 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Na nossa rua tinha um cientista, o professor Batista, que construiu uma 
máquina faz-tudo e vendeu para o governo. Era tudo perfeito, ninguém 
mais precisava trabalhar, até que a máquina ficou exigente. Queria 20 mil 
latas de goiabada, mil litros de perfume francês... Todos voltaram para o 
trabalho e passaram a trabalhar muito mais, para atender tantos 
caprichos. A situação ficou tão ruim, que decidiram desligá-la. Mas ela era 
muito esperta, ninguém conseguia vencê-la. Ninguém? 
 
A coisa 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Alvinho entrou no porão da casa do avô e levou um tremendo susto: deu de 
cara com um monstro de cabelo vermelho e luz saindo da barriga. Mas o 
pior é que o avô e o tio também viram a coisa e ficaram muito assustados. 
Será que alguém vai resolver esse mistério?  
 
A viagem de uma carta 
Texto: Andréa Guimarães 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Embalada pela emoção, a história reúne afeto, lembranças e aventuras. 
Narra as andanças de uma carta e seu destino no fundo de um baú. 
Incentiva o uso da carta e enfatiza a importância das lembranças na 
história familiar e pessoal. 



 
Amanda no país da consciência 
Texto: Leonardo Mendes Cardoso 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Amanda está na escola preocupada, é o primeiro dia de aula e sua amiga 
não foi à escola. Mais tarde, Amanda descobre que ela está com dengue. 
Assustada, logo vai procurar saber mais sobre a doença, decidindo ajudar 
no combate ao mosquito transmissor e conscientizar mais e mais pessoas. 
Neste livro da coleção saúde, com o auxílio de Amanda, o autor trata de 
dois assuntos - a nossa saúde e a dengue.  
 
Olhe o desperdício, coelho Felício! 
Texto: Guca Domenico / Neno Alves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A mamãe Coelha, ao ver que suas broncas não eram levadas a sério, 
assume outra postura e explica ao filho as conseqüências que os 
desperdícios provocam. Pouco a pouco, Felício compreende que é preciso 
evitar o desperdício, e fazer de tudo para preservar a natureza.  
 
A flauta mágica 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O mundo da ópera é fascinante! Nele estão presentes todas as artes; 
literatura, dança, artes plásticas, estilismo, dramaturgia, cenografia e, é 
claro, música, muita música. 'A Flauta Mágica' foi a última ópera composta 
por Mozart, e é considerada um de seus mais belos trabalhos. Desde a sua 
primeira apresentação, em 1791, vem encantando platéias em todo mundo.  
 
O barbeiro de Sevilha 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O mundo da ópera é fascinante! Nele estão presentes todas as artes: 
literatura, dança, artes plásticas, dramaturgia, cenografia e música, muita 
música! Agora toda a magia de importantes obras como Carmen, O 
Barbeiro de Sevilha, A Flauta Mágica e O Guarani foi finalmente captada e 
adaptada para o público infanto-juvenil pela consagrada escritora Ruth 



Rocha. 
 
 
 
O rei dos cacos 
Texto: Vivina de Assis Viana 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
O rei dos cacos é uma história com mais de trinta anos e tão atual, tão 
delicada! Uma homenagem da editora Brasiliense a esta autora que tem 
acompanhado gerações de leitores em nosso país. No melhor de todos os 
exercícios, que é ler de forma lúdica, unindo pedaços de beleza na 
memória.  
 
 
O livro da escrita 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Como o próprio título sugere, o livro trata de forma simples e completa de 
toda a evolução da escrita, desde a pictográfica e ideográfica dos homens 
da caverna, até o alfabeto fonético que os fenícios espalharam pelo mundo. 
Trata também da importância da escrita em nossos dias e o caos que o 
mundo seria sem ela.  
 
O livro dos gestos e dos símbolos 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro mostra como podemos nos comunicar usando diferentes 
formas de linguagem, como os gestos, o código morse, a música, as cores e 
a roupa que vestimos, entre outras.   
  
Contrários 
Texto: Arianna Candell 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro foi criado para que meninos e meninas de 3 a 5 anos 
comecem a se familiarizar com os contrários. Partindo de exemplos fáceis 
de se compreender, são introduzidos até treze pares de contrários, 



escolhidos em função da faixa etária, para que a criança entenda de forma 
agradável os conceitos abordados. Cada nova ideia é acompanhada de 
atividades, facilitando o aprendizado.  
 
 
 
 
 
Cores 
Texto: Arianna Candell 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro foi criado para que meninos e meninas de 3 a 5 anos comecem a 
se familiarizar com as cores. Por meio de exemplos, é apresentada a 
grande variedade de cores que podemos observar ao nosso redor, desde as 
mais comuns até as que, talvez, não sejam muito conhecidas. Cada uma das 
cores é acompanhada de atividades, para que a criança assimile 
gradualmente os conceitos ensinados.  
 
Formas 
Texto: Arianna Candell 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro foi criado para que meninos e meninas de 3 a 5 anos, comecem a 
se familiarizar com as formas. Com muita simplicidade, a obra mostra a 
grande variedade de formas que existem no mundo , desde as mais 
rotineiras, as geométricas, até as formas das folhas e das estrelas. Cada 
nova idéia desenvolvida é acompanhada de atividades, para que, brincando, 
a criança assimile o que é ensinado 
 
Olha só o que acontece aqui dentro! 
Texto: Gerson Murilo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Num texto poético e bem-humorado, Gerson Murilo coloca, nas 
palavras de um menino, a emoção e a alegria do encontro com uma 
menininha especial.  Segundo ele, o que acontece dentro do livro acontece 
em tudo por aí.  
 



Liga-Desliga 
Texto: Camila Franco 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Era uma vez uma televisão que não saía da frente de um menino." Assim 
começa Liga-desliga, um livro que inverte uma relação perfeitamente 
comum hoje em dia. Os três autores, todos publicitários, sabem que a TV 
ocupa no mundo infantil tanto ou mais espaço do que a escola, a bola ou a 
boneca. Liga-desliga trata sem preconceitos desse assunto tão importante 
para pais e educadores - mas quem gosta mesmo da história são as 
crianças.  
 
Avental que o vento leva 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Corina gosta de brincar com a terra, as flores e as cores. Um dia, o vento 
leva para longe o avental que protege suas roupas. Para encontrá-lo, ela 
fará uma longa viagem... 
  
Ponto por ponto, costura pronta 
Texto: Lúcia Pimentel Góes 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Em Ponto por Ponto Costura Pronta, Lúcia Pimentel Góes - Professora 
Titular de Literatura Infanto-juvenil da USP - mostra, passo a passo, todo 
o processo da confecção da blusa de Gerusa principal personagem do livro. 
Mostra a agulha, leva o leitor até a fazenda onde é produzido o algodão e 
nos apresenta ao agricultor que cuida da planta que é transformada em 
tecido.  Nesta interessante história escrita para as crianças, a autora 
revela os instrumentos, movimentos e trabalho necessário para permitir 
que a blusa de Gerusa fique pronta e linda. Uma lenga-lenga divertida que 
pode ser lida em vários ritmos e encantar todas as crianças.  
 
 
 
Raul e o luar 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



"RAUL e LUAR 
mesmo nome escrito de duas maneiras diferentes  
RAUL é LUAR". 
 
 
 

 
O mistério da Lua 
Texto: Sonia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Arte do vento, feitiço ou acaso? Por que será que aquele dia a Lua 
nasceu faltando um pedaço?  
 
 
 
 
As cores de Laurinha 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
O Dia das Mães está próximo e Laurinha quer dar uma linda bolsa para a 
mãe. Mas a menina está ainda na primeira série e não tem como comprar o 
presente. Como conseguir dinheiro? Acontece que Laurinha fazia belos 
desenhos. E, daí, uma linda idéia surgiu na sua cabecinha... Esta é a história 
do amor de uma menina por sua mãe, feita para emocionar adultos e 
crianças!  
 
O expresso polar 
Texto: Chris Van Allsburg 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Na véspera de Natal, um menino ouve um barulho que vem do lado de 
fora de casa. Quando ele olha pela janela, descobre que há um enorme 
trem parado logo em frente; é o Expresso Polar, que irá conduzi-lo numa 
viagem de sonho e fantasia rumo ao Pólo Norte, residência oficial do Papai 
Noel. Marcado pela simplicidade da história e pelas magníficas ilustrações 
de Chris Van Allsburg, O Expresso Polar é um clássico natalino. 
 



 
Para onde pulou a pulga? 
Texto: Hebe Coimbra 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
'Tirando de Letra' é uma coleção de livros desenvolvida para reforçar, 
complementar e estimular os processos de alfabetização e letramento. 
Sem deixar de lado o caráter literário, cada obra ressalta uma letra do 
alfabeto e, bem ao gosto das crianças, privilegia o campo sonoro, 
explorando uma situação inusitada com rimas e ritmo. 'Para Onde Pulou a 
Pulga?' é a perseguição do menino Pedro a uma pulga impertinente. Será 
que Pedro consegue pegar a pulga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A princesa que tudo sabia... menos uma coisa 
Texto: Rosane Pamplona 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Em perfeita harmonia com as lindas ilustrações de Dino Bernardi Junior, 
Rosane Pamplona vai lá no fundo de nossa memória resgatar as instigantes, 
desafiadoras e divertidas charadas, adivinhas e enigmas que tanto 
povoaram nossa infância. Uma viagem encantadora e inteligente pelo 
fascinante mundo do saber, da descoberta, do conhecimento. E não há 
como deixar de ficar pensando. Afinal, quem de nós, algum dia, já não se 
viu preso à famosa pergunta: "O que é, o que é...?" 
 Adivinhas, charadas, enigmas, perguntas e mais perguntas... Não é que 
aquela princesa sabia tudo mesmo? Mas um jovem vindo de longe descobriu 
a única pergunta que ela não sabia responder. Que pergunta era essa? 
 
 
 Zoom mania 
Texto: Wilson Júnior 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Misto de livro e quebra-cabeças infantil que traz dez ilustrações coloridas 
e engraçadas de cenas no campo, na cidade e no oceano.  
 
 
Nossa Rua Tem Um Problema 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um livro diferente, que mostra, em forma de diário, como meninas e 
meninos podem ver o mundo de formas diversas. 
 
A preguiça não tem pressa – o Tempo que nós temos 
Texto: Valéria Arrighi 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
As duas luas 
Texto: Márcia Novaes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Era para ser noite de lua cheia. Todos esperam a lua chegar com seu luar. 
Mas o tempo passa e ela não aparece. E agora? Como ficará o céu sem o 
brilho da lua? E você? Como ficará sem saber o que aconteceu?  
As aventuras do avião vermelho 
Texto: Érico Veríssimo 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
As aventuras do avião vermelho conta a história de Fernando, um menino 
travesso. Preocupado com a desobediência do filho, o pai lhe dá um livro de 
presente. Todo feliz, Fernando passa a tarde lendo histórias. A que ele 
mais gosta é a do valente Capitão Tormenta, que percorre o mundo num 
avião vermelho. O menino decide que também quer ser aviador.  
  
Brincando de verdade 
Texto: Maria Alice Aguiar 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Contando a história de uma fada que inventou uns “sinaizinhos” e deu-lhes 



o nome de “letrinhas encantadas”, este livro vai, durante toda a sua 
trajetória, envolvendo o leitor que passa a ser o próprio narrador. Ele não 
só lê a “sua própria história” como também ajuda a fada a realizar as suas 
mágicas.  
 
Meu encontro com papai noel 
Texto: Walcir Carrasco 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Neste livro um menino, cansado de receber presentes diferentes do que 
ele havia pedido, seguiu Papai Noel assim que a loja fechou. Encontrou uma 
casa tão pequena e um Papai Noel tão cansado que disse ao velhinho que 
não precisava se preocupar com ele. Quando voltou para casa o garotinho 
contou a história aos pais, que decidiram levá-lo à loja para que ele 
escolhesse um presente de Natal.  
 
Velhinho entalado na chaminé 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Eis que chega o natal. O menino se apavora. Sem chaminé em casa, como 
Papai Noel trará os presentes? Os pais parecem surdos. Não ouvem sua 
queixa. Salvo pelo avô, improvisam uma chaminé de papelão. Agora é 
esperar... Na grande noite, acorda assustado. Dentre as dúvidas, duas são 
terríveis. E se a chaminé for muito estreita para a sacola de presentes? 
Será que Papai Noel existe mesmo? Ou será vovô disfarçado? Mistério de 
uma noite feliz.  
 
 
Um número depois do outro 
Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A entrada no mundo dos números representa para as crianças uma 
experiência ao mesmo tempo mágica e por vezes assustadora. Para afastar 
os fantasmas, são muitos os recursos: contar com os dedos, numerar os 
palitinhos, separar os feijões... ou então brincar com imagens, números e 
letras.  
 



Com a pulga atrás da orelha... 
Texto: Christiane Gribel 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Ninguém sabe quem inventa essas expressões, mas que elas são estranhas, 
isso são! Imagina dizer que está com a pulga atrás da orelha. Ou que está 
pensando na morte da bezerra. Ou que tá na hora da onça beber água. Diga 
essas e outras para uma criança e você vai ver a cara que ela vai fazer, 
enquanto secretamente pensa "Pirou". Neste livro, Christiane Gribel 
explica, de uma forma diferente, algumas dessas expressões engraçadas 
que os adultos dizem.  
 
 
Barulho demais 
Texto: Max Velthuijs 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O Elefante não agüentava o violino do Crocodilo. E o Crocodilo passou a não 
suportar a trombeta do Elefante. Depois de muita briga e discussão, os 
dois perceberam que poderiam formar um belo dueto.  
 
Abecedário do Millôr para crianças 
Texto: Millôr Fernandes 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Um á-bê-cê diferente, este abecedário de Millôr Fernandes, discutido, 
recriado e ampliado por Guto & Susan.  Pela primeira vez as letras, todas 
as letras, do nosso alfabeto examinadas pelo seu aspecto físico. Pelo seu 
jeitão. 
 
 
 
 
  
Vamos conhecer – Profissões Vol 1 e 2 
Texto: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
Disponibilidade: 1 exemplar de cada 
 
A autora convida o leitor a refletir sobre a importância das profissões em 
nossas vidas. As ilustrações retratam profissionais em suas atividades, 



entrelaçando o real e o imaginário. O texto interage com o leitor, 
convidando a conhecer as características e o fazer de cada profissão.   
 
Fora do arco-íris 
Texto: Terezinha Alvarenga 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
 
Uma letra puxa a outra 
Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Uma cartilha moderna em que cada letra do alfabeto ganha uma quadrinha, 
composta   com recursos de rima e ritmo que ajudam a memorização. A 
letra s, por exemplo, é  assim: "O sapo saltou na sopa/ de um sujeito que, 
sem mais papo, / deu-lhe um  sopapo e gritou: - Opa!/ Não tomo sopa de 
sapo!". As ilustrações seguem de perto o texto. As letras maiúsculas 
facilitam a leitura..  Categoria poesia  
 
Guardachuvando doideiras 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Na véspera de completar cem anos de idade, Dito relembra suas peripécias 
de garoto pobre para conseguir um guarda-chuva novo. Naquela época, ele 
morava na chuvosa cidade de Petrópolis e vivia ensopado, pois o único 
guarda-chuva que tinha - um bem deixado por seu pai ao morrer e, por isso, 
considerado uma verdadeira relíquia familiar - não podia ser usado. Mas 
esta história não trata apenas de lembranças de infância. Dito também 
reflete sobre a vida, a passagem do tempo e seu novo ofício: o de escritor. 
Tudo temperado com muita irreverência, criatividade e bom humor.  
 
Brincando nas nuvens 
Texto: Nye Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Enquanto as nuvens se divertem no céu formando coisa que vêem,uma 



turma de crianças também brinca de descobrir o que estão aquelas nuvens 
“desenhando”, até levarem um baita susto com uma das imagens (um urso-
polar!).A história acontece em dois cenários diferentes. No céu, as nuvens 
brincam de “abracadabra". Na terra, as crianças observam os formatos 
das nuvens e viajam na imaginação. A leitura do livro favorece o resgate da 
brincadeira espontânea e criativa, o contato com a natureza e o prazer da 
descoberta. 
 
Picote o menino de papel 
Texto: Mario Vale 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
As experiências infantis de perigos e cuidados correm soltas pelas páginas 
do livro, em que o personagem, menino de papel, ganha vida na 
tridimensionalidade das ilustrações.  
 
Picote e o carro de papel 
Texto: Mario Vale 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A rica ilustração do artista plástico Mário Vale, feita com recortes e 
montagens de papel, apresenta um efeito tridimensional na cidade por 
onde circula Picote, dirigindo o seu carro. Estes recursos são utilizados 
para trabalhar de forma lúdica a educação para o trânsito, um tema 
importante do currículo escolar.  
 
A menina transparente 
Texto: Elisa Lucinda 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"A Menina Transparente" é um jogo de adivinhação. Por meio da poesia, o 
leitor é desafiado a descobrir quem está narrando a história. A surpresa 
final fica por conta do espanto causado pela proximidade de coisas que 
estão muito perto de nós, mas que procuramos apenas em lugares 
distantes. O encanto das descobertas e uma forma poética de se enxergar 
a vida são alguns dos temas abordados por este livro. "A Menina 
Transparente" é um convite para uma viagem entre belas palavras e cores. 
É um treinamento do olhar, para aprender a sentir o mundo de uma nova 
maneira. 



Como o Grinch roubou o natal 
Texto: Dr. Seuss 
 

1. Encarnado por Jim Carrey no cinema, o Grinch é um dos personagens mais 
conhecidos de Dr. Seuss. Nervoso e emburrado, esse monstrinho não 
quer deixar as festas de fim de ano acontecerem: "O Grinch odiava o 
Natal! A véspera e toda aquela função! Por favor, não pergunte por quê. 
Ninguém sabe a razão. Talvez porque ele tivesse um parafuso a menos. 
Talvez, quem sabe, seus sapatos fossem muito pequenos. Mas eu acho 
que o motivo mais correto É que ele não tinha o coração do tamanho 
certo. Mas, qualquer que fosse a razão, os sapatos ou o coração, ele 
ficava, na noite natalina, odiando a Quem-fusão, olhando de sua 
caverna, com uma careta grinchenta e azeda, Lá embaixo, na aldeia, as 
janelas acesas. Pois ele sabia que cada Quem daquele povinho estava 
ocupado, pendurando enfeites de azevinho. 

 
Linha 
Texto: Andréa Diogo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Texto e ilustração deste livro convidam o leitor a ver nos traçados das 
imagens os limites, formas e dimensões variadas. As linhas curvas, retas e 
ziguezagues, demarcam os caminhos do mundo e inventam possibilidades de 
representar, imaginar e recriar a realidade.  
 
Tem de tudo nesta rua... 
Texto: Marcelo Xavier 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 "Tem tudo nesta rua" é uma homenagem divertida aos pipoqueiros, 
compradores de papel velho, aos Camelôs, aos vendedores de algodão doce, 
de balões e aos lambe-lambe. Esses personagens com seus próprios sons, 
cores, aromas e sabores fazem as ruas ficarem mais divertidas.   
 
1 Árvore genealógica 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A partir da observação da árvore genealógica, a criança pode compreender 



relações de parentesco, diferenças e semelhanças de cada família, 
complexidades decorrentes da vida em tempos passados e, também, nos 
dias atuais.  
 
2 Materiais: o natural e o fabricado 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Algumas coisas são feitas com material obtido diretamente da natureza, e 
outras são fabricadas com materiais artificiais. A criança é convidada a 
observar diferentes materiais - como madeira, papel, metal, vidro, lã, 
cimento e muitos outros - e a perceber a adequação de cada um deles.  
 
 
Os 3 erres: reutilizar, reduzir, reciclar 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Os "três erres" nos ensinam diferentes modos de diminuir a poluição 
ambiental, para que nosso planeta seja preservado e a água que bebemos 
esteja sempre fresca. As três palavras que começam com a letra R 
(reutilizar, reduzir e reciclar) nos ensinam a cuidar de nosso planeta.  
 
 
Os 4 elementos 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Ao explorar os tradicionais quatro elementos básicos - ar, água, terra e 
fogo -, as crianças aprendem o papel vital que essas forças desenvolvem 
tanto na natureza como nas atividades humanas. As últimas páginas do 
livro trazem jogos relacionados com os quatro elementos.  
 
 
Os 5 sentidos 
Texto: Núria Roca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Ao explorar a relação entre suas percepções e o meio ambiente, as 
crianças descobrem formas mais criativas e divertidas de interação com 



seus pares, com os adultos e com o ambiente em que vivem.  
 
 
 
 
Assim assado 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
Já a partir de sua capa, em que um esbranquiçado bicho de óculos escuros 
parece ir tomar banho de sol, Assim assado é um livro muito engraçado. 
Cada personagem desfila aos nossos olhos, metendo-se em divertidas 
encrencas. Tudo recheado com um saboroso non-sense que as crianças 
adoram. Todas as histórias tem uma organização binária: apresentação e 
nomeação da personagem seguida de uma ação atrapalhada e sua 
consequência. O paralelismo com que os textos são construídos, 
juntamente com as rimas, cria um jogo verbal que vai envolvendo 
gostosamente o leitor num fio, ao mesmo tempo, repetitivo na estrutura e 
novo no conteúdo. 
 
O melhor amigo do melhor amigo 
Texto: Walter Ono 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Que será que os índios pensaram quando viram chegar as caravelas de 
Cabral? Como será que uma formiga vê o mundo? O que pensa um ladrão, 
de nós, suas vítimas? É sempre fascinante pensar no mundo e nas coisas 
através de um ponto de vista inteiramente novo. E é isso que faz Walter 
Ono com este livro: subverte literalmente a ordem das coisa, brincando 
com o ponto de vista do “melhor amigo do melhor amigo”, que eu não conto 
quem é para não perder a graça... E com seu traço inconfundível e dinâmico 
constrói um quase humano, “o melhor amigo”.  Vamos nos divertir com ele e 
torcer para que venham por aí mais histórias deste e de outros “amigos” 
 
O melhor amigo  
Texto: Walter Ono 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um é pouco, dois é bom, três é demais. Por que esse ditado tão antigo 



continua sendo dito? Será que é por tradição ou porque as pessoas 
acreditam realmente nele. Em histórias de cachorro tem gato e de gato 
tem rato. São três personagens que um não existe sem o outro. Se a 
história for de um deles  vai ser contada a relação do bicho irracional com 
o animal racional, como eles se amam ou como se detestam. Se for de dois 
deles a história vai ser contada como um vive correndo atrás do outro. 
Eles se conhecem e mostram suas mesmas artimanhas. Se for dos três, aí 
sim que a história fica boa. Porque o círculo se fecha. Algumas vezes 
haverá conflitos e cumplicidade, em outras ataques e recuos, mas em geral 
acontece a guerra total do mais forte contra o mais fraco.  Se o terceiro é 
o mais fraco, como ele deve reagir? 
 
O sapato que miava 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Dona Velha morava numa casa velha e tinha um gato que dormia em seu 
sapato. Certo dia ela foi à feira e, distraída, calçou o sapato com o gato 
dentro, que miava todo esmagado. Ao passar por um Velho simpático, que 
passeava com seu cachorro, formou-se a confusão - o cachorro do Velho 
saiu correndo atrás do sapato da Velha, que fugiu muito assustado. No 
final dessa história muito divertida o Velho casou com a Velha, o cachorro 
foi para o chinelo e o gato continuou a dormir no sapato da Velha.  
 
A baleia 
Texto: Cláudio Feldman 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ela é linda e muito simpática. Tentaram fazer com que a baleia 
coubesse em uma bacia, depois em uma banheira, na piscina, no rio. A sorte 
é que acabaram entendendo que ela vive feliz no mar. E é lá que ela está 
hoje. 
 Com imaginação e humor, no texto e nas ilustrações, vamos encontrar o 
melhor lugar pra baleia ficar. 
 
 
A perereca sapeca 
Texto: Heliana Barriga 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
 Muita gente tem medo de perereca. Mas não teriam, se conhecessem a 
Teca. Ela é muito engraçadinha, adora se divertir e pula sem parar. 
Enquanto brinca, Teca também ajuda as plantas, comendo os bichinhos que 
vêm perturbar 
 
Jabuti sabido e macaco metido 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um texto belo e divertido que mostra que nem sempre a propaganda é 
a alma do negócio. Num concurso de esperteza, acompanhamos o 
desempenho dos bichos, até a disputa final entre o discreto jabuti, que 
não fazia alarde de sua inteligência, e o macaco, que mais falava do que 
fazia.  
 
 
 
A anta Antônia 
Texto: Heliana Barriga 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Antônia vivia em um lindo lugar dentro da floresta amazônica. Moravam 
também muitos vizinhos animais, muitos pássaros coloridos, muitas plantas 
e muitas árvores.  
 
Coleção Que bicho será? 
Que bicho será que botou o ovo? Que bicho será que fez o 
buraco? Que bicho será que fez a coisa? Será mesmo que é 
bicho? 
Texto: Angelo Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar de cada 
 
  Que bicho será que a cobra comeu? Quem fez o buraco? Está 
morto ou está só dormindo? Estes são alguns dos problemas que 
preocupam os personagens dos livros desta coleção, cujo principal objetivo 
é aguçar a curiosidade das crianças naquela idade em que, como pequenos 
cientistas, gastam grande parte de sua energia na complicada tarefa de 
descobrir como é o mundo e para que servem as coisas. Prêmio Jabuti 
1997, pela Câmara Brasileira do Livro - Melhor Ilustração. Selecionado 



para o Projeto Cantinho de Leitura da SEE/MG.  
 
O dilema do bicho-pau 
Texto: Angelo Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A história de um pequeno inseto às voltas com suas descobertas do 
mundo e com uma dúvida: não sabe se é bicho ou se é pau. Ao longo de suas 
aventuras, vai descobrindo que, para driblar os perigos da floresta e a 
ameaça de seus predadores, às vezes vale mais ser bicho, e outras vezes é 
melhor ser pau. 
 
A ema 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 São oito emas que estão sempre juntas: sete fêmeas e um macho. Ele 
choca os ovos e cuida dos filhotes. Afinal, é o pai dos bichinhos... 
 
 
 
A preguiça 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O dia inteiro, sem ligar para nada, a preguiça dorme. Que preguiça 
preguiçosa 
 
A sucuri 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Cobrinhas, cobras, cobronas... Comem ovos, comem sapos, comem 
peixes. 
E a sucuri, como ela é? 
 
Tungo-tungo 
Texto: Regina Vater 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 



 Tungo-Tungo era muito comilão; comia todos os bichos que encontrava 
pela frente. Inclusive aquele bicho estranho, que viu dentro da água...  
 
Gato que pulava em sapato 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Mimi era um gatinho muito querido. 
Dormia numa linda cesta. 
Tinha uma coleção de laços coloridos. 
Tomava leite num pires cor-de-rosa.(...) 
(...) A dona só fazia um pedido: 
- Não suba no telhado, Mimi."  
Vale a pena superproteger quem a gente ama? A dona do gatinho Mimi 
descobriu que a maior alegria que se pode dar é a liberdade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romance da onça dragona 
Texto: Bernardo de Mendonça 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
É um livro destinado a todos os que gostam de ler. E gostam de livros. 
Explorando a surpresa, o texto - que tanto pode ser apenas lido como 
representado - mistura teatro e narração, poesia e prosa, com o humor e o 
ritmo dos autos de Natal e dos desafios e romances da tradição popular, 
para contar a história de quatro bichos da Mata Atlântica que se 
confrontam, se decifram e se devoram num jogo de logro e disfarce de 
identidade, astúcia e sedução. O projeto gráfico, inspirado em princípio 
nas xilogravuras dos folhetos de cordel do Nordeste, também surpreende, 
a começar pelo uso do preto e branco, fora do paradigma dominante de 
livros para crianças. Combinando o desenho manual com os recursos da 



computação, as ilustrações juntam referências nada previsíveis das artes 
plásticas e das artes gráficas, que vão do grafite ao bico de pena, 
passando pela expressão geométrica, como explica Pinky Wainer no texto 
anexo. 
  
 
Currupaco, papaco e outras histórias 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O papagaio da venda do Sr. Manuel era alegre, bem tratado, mas não 
era completamente feliz. E por que não? Pode ser feliz quem não é livre? 
Currupaco ganhou o mundo, a liberdade e descobriu maravilhas.  O maior 
sucesso da venda de seu Manuel era um papagaio que se chamava Paco 
Papaco. Cansado de ficar acorrentado e vendo sempre as mesmas pessoas 
Paco resolveu fugir e conhecer o mundo. Passou por muitos lugares, viu 
muitas pessoas e se divertiu pra valer 
 
As trapalhadas do saparinho 
Texto: Luiz Galdino 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Quem é que pode achar bonito o sapo cururu? Coitado do Cururu! Todo 
mundo acha feio, sem pernas, sem pelos, nem escamas... o jaburu e todas 
as aves jamais viram tanta feiúra e o pobre o sapinho fica triste, triste, 
triste...  
 
 
 
 
Franguinho Sebastião 
Texto: Ricardo Soares 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O franguinho sai pelo mundo e encontra um peixe azul, estranho e 
diferente: era um peixe falante. Mas aquele peixe tinha um segredo, tinha 
um encantamento muito sério. Só o franguinho Sebastião poderia 
desencantar o peixe e conhecer o seu segredo... 
 



O bicho mais bonito da floresta 
Texto: Edson Gabriel Garcia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livrinho foi especialmente criado para crianças em idade de 
alfabetização, que estão começando a se aventurar pelo mundo das letras, 
conta a história dos animais que vivem em uma floresta, e decidem criar 
um jornal. mas quem irá vendê-los será o bicho mais bonito da floresta... 
quem será ele? 
 
Toma lá, dá cá 
Texto: Flávia Muniz 
 
Mico Zeca era um macaco comerciante. Tinha muita comida e trocava tudo 
por bananas. Um pouco de caju por um pouco de banana. Uma bacia de 
salada por uma bacia de bananas. Seus negócios iam muito bem, até que o 
macaco guloso resolveu subir o preço de tudo. Só que os bichos não eram 
bobos. E o guloso do Mico Zeca aprendeu uma lição! 
 
Bem-te-vi esperto 
Texto: Paulo Roberto Pachella 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
As desventuras de um pequeno bem-te-vi que procura, através de 
artimanhas, comer suas migalhas de pão. O autor trabalha o texto através 
de rimas e mostra o valor da determinação e da persistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabo peludo, gato pelado 
Texto: Suzana Dias-Beck 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Se um gato pode ter um rabo, por que é que um rabo não pode ter um 



gato? E, se brigar com o gato, será que o rabo não pode sair por aí 
passeando? Como se fosse um gato, procurando um novo dono? E o rabo vai 
olhando a Júlia, a Fernanda, o André e o Tiago, escolhendo o melhor lugar 
para ficar morando! 
 
O lobo-guará 
Texto: Rubens Matuck  
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro é um dos títulos da série Natureza Brasileira que, por meio de 
textos interessantes e ilustrações, apresenta a riqueza da fauna e da 
flora brasileiras para o público infantil e juvenil. Quem não conhece um 
lobo? E o Lobo Guará é diferente daqueles que aparecem nos desenhos e 
dos que estão nos zoológicos? Onde se pode encontrar o Lobo Guará, quais 
são os seus hábitos e o que gosta de comer? O leitor encontra todas as 
respostas nessa história e é estimulado a conhecer cada vez mais sobre a 
natureza brasileira.  
 Quem não conhece um lobo? E o Lobo Guará é diferente daqueles que 
aparecem nos desenhos e dos que estão nos zoológicos? 
 
Meu primeiro livro dos animais da savana 
Texto: Naiara Raggiotti 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
Uma aventura pelas savanas da África, mostrando como vivem animais 
como o leão, o rinoceronte, a zebra e o leopardo. Você sabia que o filhote 
do hipopótamo prende a respiração e mama debaixo da água? Sabe quanto 
pesa um elefante ou qual é a altura da girafa? Estas e outras curiosidades 
são apresentadas nesta obra, repleta de ilustrações divertidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A tartaruga descontente 
Texto: Freddy Galan 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  A tartaruga já não suportava mais sua própria lentidão. Achou 
no peso do seu casco a razão do problema. Bebeu um remédio e saiu do 
casco. Ficou veloz a ponto de ganhar corridas. Chegando o inverno ela 
sentiu a falta que o casco lhe fazia. Rapidinho encontrou seu casco e não 
quis mais saber de velocidade.  
 
Balas, bombons, caramelos 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Pipo, o hipopótamo, era muito querido pelos amigos, por sua simpatia e, 
principalmente por seu sorriso. Todos os seus amigos se preocupavam 
muito com a sua alimentação - capim, só capim - e Pipo cada vez mais 
gordo, mais balofo. Mas sempre risonho e bem-humorado. Até que um dia o 
bom humor de Pipo foi embora e ele se pôs a gritar de dor de dente. Só aí 
descobriram o seu segredo, ele era também muito comilão, e devorava 
todo tipo de doce quando ninguém estava vendo. 
  
 
Coelhos na cartola 
Texto: Glaucia Lewicki 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Respeitável público, o coelho sumiu! Como a pequena Abracadabra fará seu 
número de mágica? Para descobrir o que aconteceu, ela terá que investigar 
a história com a ajuda das outras crianças do circo: seu irmão Valente, o 
aprendiz de domador; Cambalhota o filho do casal de palhaços e Pé-de-
Pluma, da família de equilibristas. Em um final surpreendente, os 
personagens aprendem um pouco mais sobre a maior mágica de todas: a da 
vida. 
 
A vaca no telhado 
Texto: Giselda Laporta Nicolelis 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Imagine se uma vaca, que pasta por todo lado, pode sair cá do chão e ir 
pastar no telhado. Nesta história, o ponto de partida absurdo provoca o 



que o leitor espera que o absurdo provoque no cotidiano: a confusão e a 
graça. A desventura de uma vaquinha que após uma enxurrada vai parar em 
cima de um telhado.  
 
A teia de Penélope Aranha 
Texto: Carlos Queiroz Telles 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta é a história de uma família de aranhas: Ulisses, o pai; Penélope, a 
mãe; Telêmaco, o filho. Ulisses, mesmo sendo bom marido e bom pai, não 
dispensa uma boa briga. Um dia, parte riacho abaixo: uma nova aventura o 
espera. Passam dias, semanas, meses e anos. Vinte anos se passaram e 
onde estará o belo e valente Ulisses? Penélopes resistirá à pressão dos 
pretendentes, forçando-a a escolher um novo marido? Ulisses terá 
morrido, deixando Penélope e Telêmaco abandonados à própria sorte? 
 
Sapo vira rei vira sapo ou a volta do Reizinho Mandão 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Depois de ganhar o beijo da princesa, o sapo vira príncipe; porém, após 
o casamento, eles não vivem felizes para sempre. Assim que assume o 
trono, o ex-sapo começa a abusar do poder e todos percebem como é 
implicante e mandão. A negligência, o autoritarismo e a alienação, aqui 
tratados de forma divertida, são questões que vão dar o que pensar. 
 
Que rei sou eu? 
Texto: Aurélio de Oliveira 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O Rei Leão resolveu fazer um levantamento dos súditos de todo o seu 
reino. E encarregou o macaco Simão da tarefa. Daí, você precisa ver com 
que graça Simão vem mostrar a quantas anda o reino do velho Leão! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bicho seu capricho 
Texto: Marina Colasanti 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

1. Bichos! Bichos conhecidos, bichos menos conhecidos - gato, pingüim, 
centopéia, camelo, dromedário, cuco, porco-espinho leão, entre outros, 
são o assunto do livro Cada Bicho seu Capricho. Em versos, Marina 
Colasanti escreve, carinhosamente. A criança aprende sobre algumas 
características de cada um e, também, se diverte com o jogo de 
palavras, com as rimas, com a sonoridade, com o ritmo e as 
informações inventadas pela criatividade da autora. Quem foi que 
primeiro teve a idéia de contar um por um os pés da centopéia? Se uma 
pata você arranca será que a bichana manca? E responda antes que eu 
esqueça se existe o bicho de cem pés?Será que existe algum de cem 
cabeças? Um livro com jeito de criança. Um livro de que toda criança 
irá gostar! 

  
 
O galinheiro do Bartolomeu 
Texto: Christina Dias 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Esse livro discute o quanto as diferenças nos tornam especiais. As 
galinhas, que antes sem graça e sem cor, recebem um nome justamente por 
serem diferentes uma das outras. Bartolomeu é um menino que cria 
galinhas desde pequeno. Suas galinhas sempre foram brancas e iguais, por 
isso nem nome elas tinham. Até que um dia Bartolomeu resolveu pintar o 
galinheiro com sua cor favorita. Você nem imagina o que aconteceu!... Leia 
O Galinheiro do Bartolomeu e divirta-se com essa colorida aventura. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatus tranquilos 
Texto: Florence Breton 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro é para quem nunca ouviu falar em briga de tatu. A história 
começa quando dois tatus acham um objeto que veio rolando nas águas do 
rio. Como não sabem o que é esse objeto e para que serve, começam a 
fazer suposições. Para o primeiro tatu, trata-se de um tambor; para o 
segundo, de uma panela. Logo se forma uma rodinha animada, pois todo 
tatu tem uma opinião e gosta de expressá-la com firmeza. Além disso, 
como cada um deles acha que está absolutamente certo, acha também que 
pode se tornar o dono do objeto. É um berço, é uma pá, é um chapéu, é um 
brinquedo, é uma obra de arte - não há dois tatus que tenham a mesma 
opinião. Resultado: a discordância inicial vira polêmica e a polêmica por 
pouco não acaba em socos e pontapés. No início da história, o narrador 
afirma que "o tatu é um animal sempre calmo e afetuoso com os seus". No 
final, é obrigado a mudar de opinião: "QUASE sempre".  
 
O Castor jardineiro 
Texto: Lars Klinting 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Bruno, o castor, adora jardinagem. Alguns grãos de feijão, dois vasos, 
um pouco de terra, água e uma pitadinha de paciência é tudo o que ele 
precisa para se divertir e para fazer uma deliciosa refeição. 
 



Jogo dos bichos 
Texto: Chico Alencar 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro contém bichos e jogos, mas não tem nada a ver com o famoso 
sorteio inventado pelo Barão de Drummond, há mais de um século. Os 
bichos, aqui apresentados por Chico Alencar, falam de como são pouco 
compreendidos por muitos seres humanos, e nos dão lições de vida. Os 
jogos, no traço de Aroeira, são variados, sempre estimulando a percepção 
e o raciocínio do leitor. 
Percorrendo estas páginas, você vai encontrar fábula e poesia, brincadeira 
e ironia. Os autores juntaram informação e emoção. Ao ler e participar dos 
jogos propostos – e tudo pode ser feito a partir de qualquer página – você 
compreenderá melhor a indagação de Guimarães Rosa: “Se todo animal 
inspira sempre ternura, o que houve, então, com os homens?” 
 
 
 
 
Ratinho manhoso 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Na hora de dormir, o Ratinho queria que cantassem para ele. Mas não 
gostava da voz da mamãe Rata Cinzenta, nem da Pata, nem da Sapa, nem da 
Galinha, nem da Vaca, nem da Arara.  Então a Gata Ruiva se ofereceu para 
cantar para o Ratinho... Aí ele viu em que encrenca tinha se metido! 
 
Um gato no telhado 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Renato era um gato que via muito televisão e vivia fazendo arte. Nem 
quando sua mãe o colocou de castigo ele se comportou. Mas acaba 
mostrando que quem é esperto aprende coisa útil em todo canto. 
 O gato Renato conhece muitos tipos de brincadeiras. Mas o que ele 
mais gosta é de imitar os heróis da TV. Uma fita e uma pena na cabeça 
bastam para que ele se torne um índio. Com uma toalha, ele constrói uma 
tenda. Agora, só falta pintar o rosto com um batom bem vermelho para se 



transformar num guerreiro apache, valente e vitorioso. Mas não estava nos 
planos de Renato quebrar o espelho da mamãe e ficar de castigo. Fim da 
linha para Renato? Muito pelo contrário! As aventuras desse gatinho 
travesso estavam apenas começando...  
 
Beto, o carneiro 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Bebeto era um carneiro cansado de fazer tudo o que lhe mandavam. Num 
belo dia resolveu ir embora e virar nuvem, para poder voar livremente por 
aí. Mas até uma nuvem tem que fazer o que o vento mandar, e o carneiro 
Bebeto muda de novo.  
 O carneirinho Beto mais parecia um novelo branco e macio de lã. Mas 
ele não queria parecer uma coisa assim tão quietinha e acomodada, pois era 
rebelde e não gostava de ter que obedecer sempre, sem nunca poder 
questionar. Beto sonhava e tentava tornar-se bem diferente dos outros 
carneiros... Mas será que alguém pode ser feliz, fingindo ser o que não é? 
Depois de dar muitas cabeçadas, o nosso herói encontra alguém muito 
especial; a ovelhinha negra, Memélia. E eles descobrem que têm muita 
coisa em comum... 
 
 
 
 
Toupeirinha e seus porquês 
Texto: Lore Segal 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O Toupeirinha e a avó dele moram em um buraco na floresta e são grandes 
amigos. A não ser, é claro, quando ele perde os óculos ou se recusa a 
fechar o zíper do casaco para brincar na neve. Mas como a Vovó pode ficar 
irritada com seu adorável e esquecido netinho?  
 Ela não perde a calma nem mesmo quando Toupeirinha resolve passar o 
dia inteiro gritando sem motivo. Às vezes ela até presenteia os dois com 
um delicioso banquete de formigas ao molho vinagrete. Em quatro 
divertidas histórias, Lore Segal mostra um pouco do dia-a-dia desta dupla, 
sempre com muita sensibilidade e humor. 
 



A eleição dos bichos (Quiproquó na fazenda) 
Texto: Paulo de Camargo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um sapo muito inteligente conta a história de uma fazenda onde os animais 
viviam na maior confusão até que foi proposta uma eleição para prefeito. 
Nas divertidas plataformas apresentadas por cada candidato animal, vai-
se percebendo que os interesses de uns nem sempre são os interesses dos 
outros. Com suas originais e coloridas ilustrações, Quiprocó é um livro que 
diverte e educa para a democracia. 
 
Maricota 
Texto: Gislaine dos Santos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O texto, indicado para leitores iniciantes, propõe, com leveza e 
sensibilidade, a importância do respeito à individualidade. As rimas e as 
Ilustrações tornam o texto lúdico e interessante. 
 
 
Sapo Bobo 
Texto: José Aguiar Linhares 
 
O autor brinca com a lei da sobrevivência, com humor e ironia. Faz também 
uma reflexão sobre os percalços e dramas para a sobrevivência no 
ecossistema. Esse livro é apreciado por crianças em processo de 
alfabetização. 
 
Sangue de Barata 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Maricota que tricota, Mariquinha que cozinha e vários bichos protagonizam 
uma divertida história. Narrativa com rimas e ritmo criam mistério e 
suspense. Afinal, a bicharada não quer deixar por menos. Organizam uma 
investigação. Que desfecho terá essa história? Sangue de barata? Ou...a 
barata!?  
 
As trombadas do gavião Honório com a águia Firmina 
Texto: Elza Cesar Sallut 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
 
 
 
O coelho e o sapo 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um coelho, que conta muita vantagem, não pára de atormentar um pobre 
sapo, até que um dia ele precisa da ajuda do anfíbio para se proteger de 
uma forte chuva. 
 
A tartaruga 
Texto: Luiz Gouvêa de Paula 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O rio Araguaia tem as areias para a tartaruga colocar seus ovos. E ela vai 
botando devagar e determinada, um, dois, cinqüenta, cem, cento e trinta. 
Só mesmo um número tão grande para enfrentar a fome do carcará, da 
raposa e do homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quase de verdade 
Texto: Clarice Lispector 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
   
Uma história que parece mentira e parece verdade. Mas só é verdade no 
mundo de quem gosta de inventar, como Ulisses, o cachorro. Os bichos 



falam à moda deles, Ulisses late suas histórias para sua dona e aproveita 
para nos contar sua viagem ao quintal da senhora Oniria, onde havia muitos 
galos que cantavam felizes e galinhas que cacarejavam e botavam muitos 
ovos. Nesse quintal, havia também uma enorme figueira que não dava figos, 
por isso tinha inveja da alegria das aves. Ela resolveu, um dia, pedir ajuda a 
uma nuvem preta, que era bruxa, para atrapalhar a vida boa dos galos e das 
galinhas. O que aconteceu depois da conversa da figueira com a nuvem 
Oxelia vamos deixar que Ulisses nos conte.  
 
Chica Joana 
Texto: Cláudia F. Pacce 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Narra as aventuras de Chica Joana, uma joaninha que não sabia voar, e por 
isso era sempre auxiliada por Guardum, seu guarda-chuva, ou pelo ventinho 
Mane Eiro. Um dia são pegos de surpresa pelo vento Pressudo, que leva 
Guardum embora.  
 
ABC do Zôo 
Texto: Luise Weiss 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Anta, bicho preguiça, capivara, dourado, escorpião, formiga, gambá, harpia, 
irerê... Vai até o zangão esse "bichário" da fauna brasileira. Uma coleção 
de "retratos" que mostram o que cada bicho tem de mais característico, 
como ele se comporta, o que gosta de comer, etc. Você vai conhecer, se 
divertir e soltar os bichos!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rifa da girafa-fifa 
Texto: Mercedes Penna Carvalho 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A Girafa-Fifa e o Cachorro-Cho vivem um conflito constante. O cachorro 
se vê incomodado com o bisbilhotar da girafa, devido a seu pescoço. Mas o 
que fazer, se o pescoção da girafa não a deixa escondida? O tema estimula 
a pensar as diversas possibilidades existentes em resoluções de conflito. 
Leitura interessante a partir de 6 anos. 
 
Jonas e o mundo secreto das tartarugas 
Texto: Leonardo Chianca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 As questões de ecologia são mescladas à riqueza de elementos da 
imaginação. É um recurso interdisciplinar nos trabalhos pedagógicos. A 
narrativa enfoca a pesca, os ovos que as tartarugas desovam na areia, os 
filhotes que somem por entre as ondas. 
 
O Comilão 
Texto: Cláudio Thebas 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Cláudio Thebas narra certos acontecimentos muito importantes na vida 
de Güinf, um animalzinho da espécie dos comilões. Quando seus pais o 
deixam sair sozinho pela primeira vez (pois ele já é quase grande), Güinf 
encontra na floresta uns bichinhos que estavam brincando de pique. A 
conversa fica logo pesada, pois um deles, assustado, lhe diz: "Você é 
filhote de comilão, não é?". Ele responde: "Sou. Você conhece o meu pai?". 
O outro: "Se eu conheço? É claro que eu conheço! Ele matou o meu irmão!".  
Eis o que atormentará Güinf: como é possível que o pai dele - aquele pai 
que ele adora, que o leva para passear e lhe ensina o caminho... Como é 
possível que esse pai tenha matado um outro bicho? Com a sabedoria de um 
grande poeta, o autor narra uma história de predadores, mas seus temas 
são as relações entre pais e filhos e as dores do processo de crescimento. 
Güinf emociona. Seus dramas e alegrias são verdadeiros, parecem valer 
para qualquer um de nós. 
 
 
 
 



 
 
A televisão da bicharada 
Texto: Sindónio Muralha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Mais uma obra surpreendente do poeta português Sidónio Muralha e da 
ilustradora Cláudia Scatamacchia. O livro reúne 22 poemas, com títulos 
inteligentes e sugestivos, sobre os animais. A sonoridade das palavras, o 
ritmo, a rima, as situações engraçadas, inesperadas e as imagens fortes e 
coloridas encantam a criança.... A zebra quis ir passear,  mas a infeliz foi 
para a cama teve que se deitar porque estava de pijama. O burro, a 
formiga, a girafa, o tatu, o oleiro, a ovelha, o peixe, o elefante, o papagaio, 
o esquilo, o pato, o sabiá, a cabrinha, entre outros, emergem do papel com 
leveza e graça. A leitura de A Televisão da Bicharada pela sua qualidade 
literária é uma grande oportunidade para iniciar a criança na riqueza e na 
expressividade da linguagem poética. 
 
A centopéia que pensava 
Texto: Herbert de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Esta história é a continuação das aventuras da Zeropéia, que virou 
Centopéia. Um belo dia, Dona Centopéia descobre que, muito mais 
importante que suas cem perninhas, ela tem uma cabeça e que pode pensar. 
E que assim ela poderia ter idéias, inventar histórias, descobrir os 
segredos do universo, fazer muito bem ou muito mal para os outros e até 
mudar o mundo. Nesta história encantadora, Dona Centopéia procurará, 
junto com seus amigos, respostas para grandes e pequenas questões que 
envolvem esse infinito mistério que é a vida. O texto mágico e repleto de 
simbolismos de Betinho é complementado pelo incomparável traço de Bia 
Salgueiro, nesta reedição do personagem que se transformou em um 
simpático ícone da ética para o público infantil.  
 
No fundo do fundo-fundo lá vai o tatu Raimundo 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A história de Raimundo, um simpático tatu que vive no fundo da terra, 



cujo principal prazer na vida é cavar buracos cada vez mais profundos. Um 
dia ele tem uma grata surpresa e sua vida muda por completo.  
 
 
 
 
 
O maior, o mais forte, o mais rápido 
Texto: Steve Jenkins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A maior cobra, a sucuri, consegue engolir um cabrito inteiro. O menor 
mamífero, o musaranho, é tão minúsculo que consegue dormir numa colher 
de chá. E a pequena pulga consegue saltar 130 vezes o seu próprio 
tamanho.  
 
 
 
O casamento de Porcolino 
Texto: Helme Heine 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
Os convidados de Porcolino, não muito comportados, acabam de chegar. A 
noiva sente no ar algo de estranho. E sugere que a turma toda tome um 
bom banho.  
 
Pirilampo 
Texto: Mario Vale 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
História para criança pequena ler, fantasiar e aprender a ser solidária.  Os 
personagens Passarinha, Filhote e Pirilampo propõem pensar além do 
cotidiano. 
 
Passarolindo 
Texto: Mario Vale 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Com magia e doçura, enfocando valores importantes na formação do ser 
humano, o autor cria o texto e as imagens trabalhadas com recorte e 



dobraduras. Narra a história em que o personagem é um pássaro e a cena é 
uma cidade; a trama reúne valores como solidariedade, amizade e respeito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocô de passarinho 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Essa é a história de dois problemas e uma solução, vividos pelos seis únicos 
habitantes de uma cidade minúscula. Primeiro: toda tarde eles se reuniam 
para conversar na pracinha e toda tarde os passarinhos faziam cocô na 
cabeça deles. Segundo: eles nunca tinham assunto para conversar. Mas um 
dia passa um vendedor ambulante pela cidade e as coisas finalmente 
começam a mudar. 
 
O sabiá e a girafa 
Texto: Leo Cunha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
História em prosa poética, dividida em três partes: a primeira apresenta o 
sabiá que cantava lindamente mas não conseguia voar; a segunda mostra a 
girafa, que enxergava tudo lá de cima, mas era muda e sonhava em cantar; 
na terceira, o encontro entre os dois, trazendo enfim o acerto entre 
desejos e fragilidades. O sabiá não consegue voar muito alto e a girafa não 
pode cantar. Como é possível conviver com essas limitações? Nesta 
história, narrada em prosa poética, aprendemos com o sabiá e a girafa o 
valor da amizade.  
 
A vida do elefante Basílio 
Texto: Érico Veríssimo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Numa manhã de sol, em Bengala, na Índia, nasce um elefante roliço e 
lustroso, descendente do casal de elefantes da Arca de Noé. Um dia, já 
adulto, ele é capturado por homens que o vendem para o Jardim Zoológico 
de Londres. No zôo, faz amizade com um antigo funcionário e até aprende 
a falar inglês. O elefante é vendido mais uma vez e vai parar no Grande 
Circo Lusitano, onde finalmente recebe um nome: Basílio. O Circo viaja 
para o Brasil e, na noite de estréia, o número do Elefante Basílio é um 
sucesso. De repente, um acidente acontece: o circo começa a pegar fogo. 
O pânico é geral, e Basílio salva um menino que estava na platéia. O pai do 
menino compra o elefante e o leva para casa. Uma vida nova começa para o 
Elefante Basílio, na casa do menino Gilberto, que fica no subúrbio do Rio 
de Janeiro. Tudo ia muito bem, Basílio aprendia depressa a falar português 
e se divertia, até que um dia o elefante é acometido de uma tristeza muito 
grande e tem uma vontade extravagante: quer virar borboleta. O desejo 
de liberdade e a importância das relações afetivas são os principais temas 
de A vida do Elefante Basílio. 
 
Pavão do abre-e-fecha 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Você liga muito para o que os outros acham? Pois é.... Ana Maria Machado 
mostra neste livro como a gente fica mal se der muita bola para a opinião 
dos outros, como o pavão da história. Precisa aparecer um casal de urubus 
feiosos e mal cheirosos para abrir os olhos dele. As frases são rimadas e 
os desenhos, de Anna Göbel, são muito bonitos. A última página imita as 
penas da cauda de pavão, bem de pertinho.  O pavão se achava lindo com a 
cauda aberta toda colorida, mas quando olhava para seus pés se sentia 
desajeitado. Quando foi convidado para uma festa no céu, tratou de 
ensaiar uns passos de dança. Mas não tinha jeito, o pobre pavão dançava 
meio esquisito. 
 
Viva a macacada! E outras histórias 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Reco-reco não é apenas um instrumento musical ou brinquedo. Agora 
também é uma coleção de livros super divertidos e engraçados como o som 
do reco-reco. Os autores que escrevem para esta coleção gostam de 



escrever principalmente para crianças e isso você logo identifica nos livros 
desta coleção, pois são gostosos e fáceis de ler. 
 
A fuga de Simão e Babu 
Texto: Zuleika de Almeida Prado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Em A fuga de Simão e Babu, a autora retoma a história do sagüi Simão e 
seu filho Babu. Juntos, conseguem fugir do Zoológico onde viviam presos 
na esperança de encontrar Tica. Depois de sofrer um acidente, Simão 
encontra ajuda entre humanos, mas precisava de liberdade para si e para 
seu filho. Com belas ilustrações, o livro fala de amor, amizade, 
solidariedade, justiça e paternidade. É recomendado a todos aqueles que 
têm esperança em ver que é possível conviverem no mesmo planeta todos 
os bichos, inclusive o bicho homem. 
 
 
 
 
 
 
 
Diário de uma minhoca 
Texto: Doreen Cronin 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O dia-a-dia deste minhoco é bem parecido com o nosso: ele vai à escola, 
gosta de brincar com os amigos e detesta fazer lição de casa.  Também 
não estamos falando de um mau aluno, muito pelo contrário, ele é nota dez 
em escavação e adubagem. Acontece que, como todo bom minhoquinho, às 
vezes ele não resiste e almoça o trabalho da escola.  Mas ser minhoca tem 
lá suas vantagens. Lendo este diário, você vai ter uma idéia de como é a 
vida em um mundo subterrâneo, onde ninguém precisa tomar banho nem ir 
ao dentista. E onde a temporada de pesca é motivo de pânico.  
 
 
 
O rato do campo e o rato da cidade 
Texto: Ruth Rocha 



Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Uma família de ratos que morava no campo recebeu a visita do primo grã-
fino da cidade. Ele contou maravilhas sobre queijos especiais, vinho, TV e 
outros eletrodomésticos. Rateco ficou encantado e foi para a cidade com o 
primo. Tudo era interessante... e perigoso também: eles viviam em casa de 
gente e comiam as sobras... quando o gato deixava. Até que Rateco 
resolveu voltar para o campo, onde a vida não era chique, mas ele era mais 
feliz. 
 
 
 
A outra enciclopédia canina 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Existem muitos tipos de cachorro. Todos latem, mas nem todos mordem. O 
bóxer, por exemplo, tem cara de poucos amigos e dá a impressão de que 
vai avançar sobre todo o mundo. Entretanto é o contrário: "Esses doces 
animais adoram não só seus donos como os donos dos outros cachorros, os 
outros cachorros e mesmo os gatos, os ratos, os passarinhos e toda a 
humanidade". Nesse divertido manual de psicologia canina, o leitor pode 
descobrir que cachorro faz o seu tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
Bichos de lá e cá 
Texto: Lia Neiva 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Uma crítica muito bem-humorada aos seres humanos e à nossa tendência 
de dividir o mundo em nós e eles. Uma fábula que vai descrevendo a 
esperteza, o disse-me-disse, a maledicência, as hipocrisias, as vaidades, a 
luta pelo poder, a ganância e os golpes. Mas Lia Neiva, para não ser parcial, 
não se esquece de fazer referências também à sabedoria popular, à 



prudência, à solidariedade e ao espírito comunitário.  
 
Currupaco, paco e tal, quero ir pra Portugal 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Prequeté é um papagaio que vive na Amazônia e quer porque quer ir para 
Portugal. Resolve encarar a viagem e envolve-se em grandes aventuras. 
Para isso, sai pedindo ajuda a todos os que encontra no caminho; porém, 
várias surpresas o esperam no decorrer da viagem...  
 
O gato do mato e o cachorro do morro 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Quem é mais valente: o Gato do mato ou o Cachorro do morro? No meio 
dessa discussão apareceu um bicho muito mais valente que os dois. O que 
será que vai acontecer? Divertida história cheia de rimas. 
Um dizia ser mais valente que o outro; tudo papo-furado. 
Até que aconteceu algo que os obrigou a provar uma valentia verdadeira.  
 
O caracol 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O caracol não pode voar nem cantar. Em compensação tem uma casa 
para morar. 
 
 
 
 
 
Pato magro e pato gordo 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Pato magro e pato gordo querem trocar de lugar - o gordo quer ser 
magro, e o magro, engordar. 
 
O rabo do gato 



Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
Sapo com rabo de gato, é um sapo ou é um gato? 
 
Malandro é o gato 
Texto: Solange Avelar Fonseca Gontijo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Uma história divertida e interessante. As habilidades e o potencial de 
cada um podem ser trabalhados a partir da leitura desse livro, ao 
questionar a dimensão do que não é aprendido, mas representa potencial, 
habilidade e característica específica de cada um. 
 
No planeta Plutão tem inflação? 
Texto: Lilian Sypriano 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Todas as histórias se passam na Casa Amarela, em geral com os mesmos 
personagens. Crimes, seqüestros, moradores misteriosos, fantasmas, 
gatos, ratos e muita confusão são a tônica desses livros policiais bem-
humorados e cheios de suspense. 
 
Rubião Gatão, o mágico trapalhão! 
Texto: Lilian Sypriano 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Rubião Gatão, o mordomo trapalhão, resolveu mudar de profissão: 
decidiu ser mágico! Mas isso acabou sendo meio trágico... querendo tirar 
coelho da cartola, Rubião trocou as bolas e, sem querer, fez a Liloca 
desaparecer. Que truque será que ele pode usar para reverter essa 
situação e não criar ainda mais confusão? O que ele tem de aprender para 
fazer a Liloca reaparecer? Ih... isso não vai dar certo! Os gatinhos da Casa 
Amarela vão ter de acompanhar tudo bem de perto!  
 
 
Mãos ao alto! É um assalto! 
Texto: Lilian Sypriano 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Neste livro, os habitantes da Casa Amarela se vêem às voltas com 
desconfianças acerca de dois amigos do Vovô Antônio Gatônio, que vão 
visitá-lo para assistir a um jogo do Fluminense. Como se não bastasse a 
cara de poucos amigos de Liloca Gatoca no dia do jogo, na manhã seguinte 
Vovó Catita Gatita vai ao banco para receber sua aposentadoria e... 'Mãos 
ao alto! É um assalto! E agora?' Será que os amigos de Vovô têm alguma 
coisa a ver com isso?  
 
Morreu tio Eurico! Rubião ficou rico! 
Texto: Lilian Sypriano 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
Doutor Leonardo, o advogado, mandou uma carta para Rubião informando 
uma novidade: por causa de uma herança, o mordomo ia ficar na maior 
felicidade! Morreu tio Eurico! Rubião ficou rico! Todo aquele dinheiro 
mexeu com o bairro inteiro! O mordomo se iludiu e começou a imaginar: 
carros e uma mansão ia comprar, ia poder até viajar! No entanto, quando o 
caminhão com a herança chegou, tudo na vida de Rubião mudou. Dentro 
daquelas caixas havia mesmo uma riqueza, mas, para Rubião, foi tudo uma 
grande surpresa!  
 
O vestido da centopéia 
Texto: Bonifácio Caldas 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Será que o alfaiate Mestre Pingüim vai ter tempo de acabar o vestido 
da centopéia? Afinal, parece que a festa da onça vai ser concorridíssima!  
 
Fábulas e adivinhações 
Texto: Sylvio Luiz Panza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Quem disse que aprender é difícil e muito chato? Aprender nestas 
quadrinhas pode ser o maior barato. Cada vida tem mistérios, tantas coisas 
pra estudar. Aí entra a ciência pra essa vida explicar. 
 
 
 
 



 
 
 
A primavera da lagarta 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 30 exemplares 
 
 Escrito em versos, marcado pelo estilo bem-humorado de Ruth Rocha, 
o texto conta a história de uma lagarta muito comilona que estava 
acabando com todas as folhas da floresta. Reunidos, a Formiga, o Louva-a-
deus, o Camaleão e o Caracol decidiram acabar com ela, já que só trazia 
prejuízo para todos. Mas era primavera, e a lagarta tinha desaparecido...  
 
Coisa de lata com choro de prata 
Texto: Maria Mazzetti 
Disponibilidade: 32 exemplares 
 
 Renato, um filhote de tartaruga, bebeu algo parecido com leite em uma 
noite de luar e de repente, mudou de cor. Para fazê-lo voltar ao normal, 
Dona Lua surge com a chave do segredo. Como Dona Lua vai fazer Renato 
voltar ao normal?  
 
Mudanças no galinheiro, mudam as coisas por inteiro 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
 Através de seu humor e de sua grande capacidade criativa, Sylvia 
apresenta através do contexto social figurativo - um galinheiro - as inter-
relações, as confusões, as funções e normas, que, por um acaso as 
confusões estabelecem e a galinha canta de galo. 
 
De olho no piolho 
Texto: Susana Vargas 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nelson não é um menino. Nelson não é um boneco. Nelson é apenas um 
piolho; pra enxergá-lo, qualquer olho. Nelson vivia tranquilo numa cabeleira 
preta. Vivia escorregando nos cabelos de Marieta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
O mais fantástico ovo do mundo 
Texto: Susana Vargas 
Disponibilidade: 14 exemplares 
 
  
 
 Helme Heine, com vários livros publicados em trinta e cinco idiomas, 
escreveu e ilustrou O mais fantástico ovo do mundo. Maricota, Vivi e Cris, 
três galinhas, discutem qual delas é a mais bonita. Como não chegam a 
nenhuma conclusão, pedem a opinião do rei. Este sabiamente afirma: A 
verdadeira beleza não está nas aparências, mas no que cada uma é capaz 
de fazer. Aquela que botar o ovo mais maravilhoso será coroada princesa. 
Então, cada uma com suas características, com o seu jeito de ser, colocou 
o seu ovo: um perfeito, outro enorme e outro fantástico.  Impossível para 
o rei decidir qual o mais maravilhoso. Optou por coroar as três como 
princesas. Uma história que estimula a imaginação e a criatividade. 
Desperta, também, o respeito por si mesmo, pelo outro e o desejo de uma 
convivência, certamente, mais harmoniosa. 
 
 
 
Texto: Norma Sofia Coelho de Lima 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
 Não! Hoje foi demais! É muita humilhação. Tudo por culpa do meu pai. 
Ou do meu avô. Ou dos dois. ELEUTÉRIO. Olha se isso é nome: Eleutério. 
Quem será que teve a bendita idéia de colocar esse nome no meu avô? E 
meu querido pai, para homenagear o pai dele, me coloca este nome. Todo 
dia é a mesma coisa: na hora da chamada, quando a professora diz meu 
nome, sempre vem uma risadinha imbecil a seguir. Será que esses meninos 
não se acostumam nunca? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bobline, a borboleta 
Texto: Roberto T. Shinyashiki 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
 Bobline é uma borboleta que existe dentro de cada um de nós, seres 
humanos, desejosos de amor e de serem felizes, que muitas vezes se 
perdem seguindo os medos dos outros, mas que sempre conservam a 
essência do amor, da paz e da realização.  Esta é uma estória sobre a 
crença que nós somos seres dignos e capacitados para a vida.  Educar um 
filho significa criar condições, com carinho e disciplina, onde ele possa 
desenvolver seus talentos e sua unicidade; e apesar de estimulá-lo a 
querer aprender novos conhecimentos e habilidades, ajudá-lo com amor e 
aceitação a perceber que dentro de seu próprio coração ele já possui tudo 
o que necessita para ser feliz. E, que o momento para ser feliz é agora... 
 
Por causa do amor 
Texto: Lucília de Almeida Prado 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
 Um livro ternura, sem preconceitos, que fala do amor entre dois seres, 
numa linguagem que agrada até crianças bem pequenas ainda não 
alfabetizadas 
 
Ficar junto 
Texto: Luís Camargo 
Disponibilidade: 34 exemplares 



 
 Histórias coloridas que valorizam a inteligência e a sensibilidade da 
criança. Facilitam a descoberta da leitura e da escrita, através da 
percepção do desenho das letras e da conclusão de que as palavras são um 
sistema de sinais que variam em forma, ordem e quantidade. 
 
A toupeira que queria ver o cometa 
Texto: Rubem Alves 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
E Ceguinha percebeu então que cada bicho vivia também dentro de um 
túnel, que os seus olhos só podiam ver aquilo que estavam acostumados a 
ver, que eram cegos para as coisas novas, diferentes, nunca vistas, mesmo 
que elas estivessem bem debaixo dos seus focinhos. É fácil sair de túneis 
que existem por fora. O difícil é sair dos túneis que existem por dentro, 
porque ninguém os vê. E ela se sentiu muito solitária. Antes, a sua solidão 
era porque os outros viam o que ela não via. Agora ela estava só porque via 
aquilo que os outros não viam. Isto era triste, mas ela nada podia fazer. 
Seria preciso que a mágica...  
 
Passarinho me contou 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 47 exemplares 
 
Passarinho me contou é a história de um rei que acreditava viver no 
paraíso, até que um dia alguém lhe conta sobre um problema que existe no 
seu reino. Surpreso, o rei deseja combatê-lo, mas só após o encontro com 
João e Maria, duas crianças descobrem que o problema estava nas próprias 
pessoas. Uma maneira inteligente de discutir o contexto social com as 
crianças.  
 
 
A festa encrencada 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 11 exemplares 
 
Que chata está a floresta...   Fazer uma festa é a solução.  
Bichos, fadas e bruxas vão animados a uma festa cheia de surpresas para 
seus convidados. Só que alguém está querendo estragar tudo...  



 
Doutor De Soto: o Rato Dentista 
Texto: William Steig 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
Este livro conta a história do Dr. De Soto, famoso por ser um dentista que 
trata dos dentes de todos os animais, exceto os animais que são perigosos 
para os ratos, é claro... Certo dia, a visita do Sr. Raposo em seu 
consultório, com uma terrível dor de dente, o deixa em dúvida: tratar ou 
não tratar?  
 
O menino e a rolinha 
Texto: Jorge Fernando dos Santos 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
Um menino prende passarinhos até o dia em que se vê preso no viveiro. A 
partir daí, ele passa a compreender o significado da palavra liberdade. 
Lirismo e poesia marcam a narrativa. 
 
 
 
 
 
 
Bichionário 
Texto: Nílson José Machado 
Disponibilidade: 14 exemplares 
 
O livro é um convite para que leitores iniciantes explorem o alfabeto, a 
partir de pequenos poemas ricamente ilustrados. No jogo das palavras, na 
brincadeira com as rimas, o autor compôs um criativo bichionário onde os 
bichos desfilam junto com o abecedário.  
 
Rosalina 
Texto: Bia Hetzel 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
Mantendo as mesmas características gráficas, a obra ganhou uma ficha 
atualizada com informações recentes sobre as descobertas científicas, 
além de um texto adicional sobre o perigo do lixo-flutuante e o que cada 



criança pode fazer para ajudar na conservação dos mares. Para festa dos 
leitores, o Projeto Baleia-Jubarte forneceu também informações recentes 
sobre a baleia-personagem, suas visitas a Abrolhos, e como os leitores 
podem encontrar com as baleias-jubarte em mares brasileiros.  
 
História de dois amores 
Texto: Carlos Drummond de Andrade 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
 Além de escrever crônicas, contos e poesias, o poeta Carlos Drummond 
de Andrade também fez incursões na literatura infantil. Um dos 
resultados foi "História de dois amores" ilustrado pelo artista gráfico 
Ziraldo. O livro conta a história da pulga Pul que pousa na orelha do 
elefante Osborne e depois de algum tempo decide ficar ali para sempre. 
Os dois atravessam desertos, enfrentam inimigos, e no final encontram o 
amor que os torna felizes para sempre. Osborne descobre a felicidade em 
Zanzul e Pul apaixona-se por Quéria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papo de pato 
Texto: Bartolomeu campos Queirós 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O texto conta a história de dois patos, um pelado, outro penado, problema 
cuja solução é extremamente original e criativa. Cheio de rimas e 
aliterações, jogos de sílabas e palavras exploradas com humor e nonsense 
(quebra repentina do sentido lógico), o texto é também um excelente 
treino de leitura para crianças recém-alfabetizadas. 
 
A vida íntima de Laura 
Texto: Clarice Lispector 
Disponibilidade: 16 exemplares 



 
 A composição da "personalidade" da galinha e a "exposição" de sua vida 
são formas inteligentes de abordar assuntos interessantes para as 
crianças. Por exemplo: Laura morre de medo de morrer, mas, de alguma 
forma, ela entende que isso faz parte da vida e chega ao luxo de escolher 
uma maneira "elegante" de virar galinha ao molho pardo. Embora seja a 
figura central da história, ela não é uma heroína. Clarice a apresenta como 
uma personagem sem méritos especiais. Pelo contrário, diz que a galinha é 
sem graça, apressada e absolutamente comum. Mas tem uma aptidão 
especial, a de botar ovos. Para a criança, pode ficar uma lição preciosa: a 
de que é possível sobressair à custa de algum talento, qualquer um, e não 
pela beleza ou riqueza.  Clarice ainda dá uns pequenos toques em seus 
pequenos leitores. Lembra que viver apressadinho é uma grande bobagem 
e, após contar que no galinheiro tinha uma única galinha diferente das 
demais, ela arremata: "Ninguém despreza a carijó por ser de outra raça. 
Elas até parecem saber que para Deus não existem essas bobagens de raça 
melhor ou pior."  
 
 
O passeio de Rosinha 
Texto: Pat Hutchins 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
 Em seu passeio, Rosinha, a galinha, e sua predadora, uma raposa, 
transmitem os conceitos de 'por cima', 'por baixo', 'através', 'em volta' 
para crianças pequenas. Além das noções de espaço, o final da história 
nossa protagonista Rosinha faz com que o pequeno leitor associe sua casa 
com 'segurança'...  
 
 
 
 
Rebeca, a galinha do traseiro careca 
Texto: Ferruccio Verdolin Filho 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
 As penas de Rebeca viraram peteca! De forma divertida, a história de 
uma galinha enfoca temas interessantes na formação do leitor: 
individualidade, vaidade e criatividade na solução dos problemas. 



 
O caso dos ovos 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 
Greve no galinheiro? Esse movimento sindical galináceo vai trazer 
problemas na Páscoa.  Faltando uma semana para a Páscoa, o coelho chega 
apavorado ao galinheiro: sua encomenda de ovos ainda não foi entregue. As 
galinhas explicam que não os botarão porque em toda Páscoa é a mesma 
coisa: elas botam os ovos e os coelhos é que ficam com o crédito. Estavam 
em greve... os coelhos que botassem seus próprios ovos! O coelho, 
desesperado, decide negociar. A condição das galinhas é que cada ovo 
tenha o nome de quem o botasse. Sem outra alternativa, o coelho aceita a 
condição. 
 
 
A vaca mimosa e a mosca zenilda 
Texto: Sylvia Orthos 
Disponibilidade: 40 exemplares 
 
 Tamanho não é documento. Isso é o que prova a mosca Zenilda, 
chatilda, atrapalhando as andanças da vaca Mimosa.  A história de uma 
vaca que cansada de ser perturbada por uma mosca, acaba por engoli-la. 
Mas a mosca que não se cansa, mesmo dentro do intestino continua a 
alvoroçar. Até que como um tufão, ou melhor, um furacão acaba achando a 
saída e sai em forma de um pum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatu-bolinha 



Texto: Mirna Pinsky 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 Luciana achou um tatu-bolinha no jardim de sua casa. Limpou o 
bichinho, batizou-o de Alfredo e o colocou numa caixa de fósforos toda 
enfeitada. Pretendia dá-lo de presente à prima que ia fazer aniversário. Só 
que, no dia da festa, a menina sapeca teve uma surpresa e tanto!  Luciana 
levantou a pedra colocada no meio do jardim e encontrou o presente de 
aniversário ideal para sua prima Renée: um tatu-bolinha. Imediatamente a 
menina providenciou uma caixa de fósforos para servir de lar para o 
“bichinho” até o dia da grande festa. Essa relação de amizade entre as 
crianças e os animais é abordada no livro Tatu-Bolinha, de Mirna Pinsky.  
 
 
Formigarra – Cigamiga 
Texto: Mirna Pinsky 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 
Desde outros tempos, uma formiga que era só formiga e uma cigarra que 
era só cigarra se encontraram... e a gente sabe no que isso deu, não? 
Agora, antenadas e mais sábias, as novas gerações são formigarras e 
cigamigas — e andam por aí, na terra e no ar, contando histórias de outros 
tempos!  
Porque é preciso equilibrar, a cigarra continua cigana, mas também é 
cigamiga, sem perder a capacidade de sonhar e viver sua vida  seresteira. 
Por sua vez, a formiga continua com garra de arrumadeira, mas não corre 
mais o risco de morrer de um enfarto formigante virou também 
fogueteira! 
  
 
O mistério do coelho pensante 
Texto: Clarice Lispector 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 "Esta história só serve para criança que simpatiza com coelho", 
comenta Clarice Lispector logo nas primeiras linhas, como se fosse possível 
alguém não gostar desses pequenos roedores de cenoura. Ainda mais se ele 
for o Joãozinho, um coelhinho de pêlo branquinho muito especial que, com 
seu estilo caladão, surpreendeu a todos quando "cheirou" uma incrível idéia 



"tão boa quanto cenoura fresquinha". 
 Como todo coelho, Joãozinho franzia o nariz muito depressa quando 
estava cheirando, ou melhor, pensando em algo importante. Num desses 
dias em que a barriga estava roncando uma idéia lhe surgiu à cabeça: fugir 
da casinhola de grade de ferro sempre que esquecessem a sua comida.  
 Na verdade, a fuga também seria uma boa oportunidade para 
Joãozinho saber como era a vida do lado de fora. Tinha muita vontade de 
curtir a natureza e fazer novas amizades. Enfim, dar umas coelhadas por 
aí. Foi então que ele franziu o nariz mais depressa para pensar. Franziu e 
franziu milhares de vezes até descobrir finalmente uma maneira de 
escapar.  
 A estratégia deu tão certo que Joãozinho nunca mais ficou sem 
cenouras. Só que esse coelhinho tomou gosto pela liberdade e, mesmo com 
comida em abundância em sua gaiola, farejava um jeito de escapar, 
deixando a garotada da vizinhança encasquetada, tentando descobrir como 
podia um coelho tão gordinho de tanto comer cenouras sair através de 
grades tão apertadas? Aí está um grande "mistério"... que, na opinião da 
autora, "só acaba quando a criança descobre outros mistérios".  
  
O noivo da cutia 
Texto: Joel Rufino dos Santos 
Disponibilidade: 23 exemplares 
 
 O jabuti e o teiú querem se casar com a bela cutia. E resolveram 
decidir numa corrida qual dos dois fica com a noiva. 
 
Macaquinho 
Texto: Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
Quase todas as noites, Macaquinho passava para a cama do seu pai. E o pai 
sempre perguntava - Por que você passa todas as noites para minha cama? 
Para cada dia Macaquinho dava uma desculpa. Um dia, Macaquinho resolveu 
falar a verdade. A história é um alerta para a carência que pode estar 
dissimulada em pequenos gestos de uma criança.  
 
O saco 
Texto: Ivan & Marcello 
Disponibilidade: 33 exemplares 



 
 O livro conta a história dos animais que tentam desvendar o mistério 
em torno de um saco.  Um belo dia, bem no meio do mato, o tamanduá Tatá 
achou um saco. O conteúdo do saco é um mistério que passa a despertar a 
curiosidade de todos os bichos da mata.  
 
 
 
 
 
Bichos fantásticos 
Texto: Roberto Seljan-Braga 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
 Que tal descobrir semelhanças entre máquinas, brinquedos ou objetos 
úteis e os animais? Eis a proposta criativa e divertida desse original 
lançamento. 
 
A menina e o dragão 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
  Este livro estimula a imaginação da criança. A história da menina 
que se defende do dragão é contada a partir das belas ilustrações de Eva 
Furnari   
  São três livros sem texto verbal. As imagens contam as histórias. São 
livros conhecidos também por "álbum de figuras", "história muda", 
"história sem palavras" e "livro sem texto". Muitos especialistas em 
ilustração preferem a expressão "livro de imagem".  
 
Ritinha bonitinha 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
  É um livro indicado para crianças em fase de pré-alfabetização. 
A história de Ritinha é contada através de ilustrações coloridas, sem 
texto. No cotidiano escolar, compreender significa ser capaz de aplicar o 
conhecimento a situações novas, de maneira autônoma. Por essa razão, 
mais do que entender o conteúdo apresentado, o aluno deve apropriar-se 



dele e desenvolver as possibilidades de utilizá-lo na prática. 
 
Catarina e Josefina 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 36 exemplares 
 
 Este livro estimula a imaginação da criança. A partir das belas 
ilustrações de Eva Furnari, o livro conta a história da amizade de "Catarina 
e Josefina", que começa num acampamento.  Uma menina feia e invejosa, 
meio bruxa, tenta destruir o acampamento de outra menina, bonita e 
vaidosa. Esta , no entanto, compreende tudo e reverte a situação...  
 
 
 
 
Filó e Marieta 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Filó e Marieta esbanjam simpatia e folia num dia de aniversário — ou 
seria mais um feliz desaniversário que temos em 364 dias para 
comemorar? Não importa, o engraçado mesmo é que muitas crianças já 
sabem que elas são duas bruxas velhotas. E como sabem? 
 Elas respondem que é por causa do sapato de bico de fino, porque se 
vestem à antiga, e jamais são tão indiscretos a ponto de apontar o nariz 
pontudo alheio! Curiosidades à parte, as confusões começam com a 
descoberta da varinha-de-condão e todo mundo pensa que Filó é mais 
sabida e Marieta... completamente lelé! Por que será? 
 
A bruxinha atrapalhada 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 36 exemplares 
 
Neste livro, sem a utilização de palavras, só imagens, a autora cria uma 
bruxinha atrapalhada que pode realizar seus desejos com a ajuda de uma 
varinha mágica, sofrendo as mais inusitadas conseqüências. O livro é 
formado por dez historinhas. Em algumas, a bruxinha alcança um final 
feliz; em outra, a bruxinha não é tão feliz em suas mágicas. O bom humor 
está presente em todas as historinhas, e as imagens possibilitam ao leitor 



criar seus próprios diálogos.  
 
A bruxinha e o godofredo 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A bruxinha recebe a visita curiosa de uma personagem bem intrigante: 
entra em cena o Godofredo, que já chega louco para roubar a varinha 
mágica. As crianças vão rir a valer com os tombos, sustos, raivas, idéias 
mirabolantes artimanhas e armadilhas, choro e ternura das duas 
personagens, a Bruxinha e o Godofredo, na luta pela varinha mágica. A 
bruxinha bem que tenta resgatar seu precioso objeto de volta, mas o 
Godofredo é teimoso e não permite que isso aconteça.  Onde já se viu 
bruxinha sem varinha? No final do livro, a bruxinha nos oferece duas 
surpresas: a primeira, é que você vai saber o que ela realmente pensa do 
Godofredo; a segunda, é a proposta de uma brincadeira, a oportunidade de 
o próprio leitor encaixar os títulos dos capítulos do livro no lugar certo, já 
que o nosso meigo ladrão os devorou! 
 
 
Quem embaralha se atrapalhada 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 Neste livro embaralham-se as páginas e surgem situações muito 
criativas.  
 
Quem cochicha o rabo espicha 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
  Neste livro são apresentados animais com formatos e tamanhos 
de rabos diferentes. Cada um quer que seu rabo se torne algo diferente 
como uma torneira, um saca rolha, um espanador... 
 
Quem espia se arrepia 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 Neste livro sua imaginação é que manda. Você vai combinando uma 



página com a outra, ou seria descombinando? Ah! Tudo pode, tudo vale 
neste livro em que um braço quer ser regador, luneta quer virar flauta, 
senhoras de coque estão juntas de elefantes. Tudo é inteligente, 
diferente, transformado! 
 
Traquinagens e estripulias 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Em "Traquinagens e Estripulias" Eva Furnari usa uma linguagem só de 
imagens. Um jeito direito de contar histórias, onde a gente vê a ação, 
como vê as coisas no mundo. A gente conta, com palavras, as imagens que 
vê e assim, além de curtir os desenhos, vai criando um texto todo seu. 
Tudo isso com muitas risadas. Para quem começa a ler, e mesmo para quem 
ainda não aprendeu.   
 
Zuza e Arquimedes 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
Este livro apresenta narrativas em imagens, destinadas a divertir e 
desenvolver tanto o pensamento lógico e crítico como a sensibilidade 
visual, a imaginação e o gosto estético de crianças de diferentes idades.  
Todo baú tem um tesouro, certo? Mas, quando é aberto por Eva Furnari, 
cuidado, tem travessura na certa... Assim, os passantes distraídos vão se 
assustando toda vez que chegam perto do baú "esquecido" no canto da 
cena. Neste livro de imagem, a narrativa é corre-corre, pega-pega, um sai-
da-frente-que-eu-tenho-medo... mas tudo é jogo, fake, truque. Ou não? 
Tem alguém que poderia pregar uma peça nos endiabrados Zuza e 
Arquimedes? Uma peça, digo já, de igual magia e brincadeira, pois tem 
moralistas soltos por aí que sempre conseguem tirar uma lição útil de todo 
esse divertimento. Desperdício de tempo, que bobagem. 
 
Amendoim 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
A apresentação do palhaço Amendoim estaria perfeita, se não fosse uns 
probleminhas técnicos nos bastidores, hã? Ele entra em cena, já na capa 



do livro, braços abertos para o público. Ação contínua, ele cumprimenta e 
levanta o chapéu-coco para todos, mas coisas estranhas já começam a 
acontecer. Um anzol pendendo do alto — e zapt, zupt, zão, tudo vai 
desaparecendo... 
É surpresa verdadeira, ou pura combinação circense? Tão logo, vamos 
querendo saber quem é dono dessa divertida pescaria 
 
Quer brincar? 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
  Vamos brincar, dormindo ou acordados? Basta formar um 
par...As idéias   crescem e acontecem. 
 
Pela porta do coração 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
 Por meio de lindas ilustrações você vai curtir as manobras radicais de 
um esqueitista para conquistar seu amor. Apaixonado, ele se declara, envia 
flores e vai até o céu buscar uma estrela para declarar seu amor. Será que 
todas estas manobras serão suficientes para conquistar aquele coração 
fechado, que só se esconde e observa? 
 
O dia em que o papel acabou 
Texto: Leda Maria 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 Leitura por imagens. Descubra o que acontece no mundo no dia em que 
o papel acabou! 
 
O dia-a-dia de Dadá 
Texto: Marcelo Xavier 
Disponibilidade: 2 exemplar 
 
Sempre em busca de novas propostas, cada vez mais, Marcelo Xavier nos 
surpreende, como neste livro de imagens, onde utilizando somente massa 
de modelar, criou mais de 500 pecinhas, muitas delas com menos de 1 cm, 
que depois de montadas em cenário e fotografadas fazem parte agora do 
dia-dia de Dadá. 



 
João e Maria 
Texto: Taisa Borges 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Para leitura de todas as idades, este livro de imagem, adaptado por Taisa 
Borges, faz uma homenagem à obra dos autores de contos de fadas 
germânicos, em quadros abertos a múltiplas leituras, enriquecidos pelo 
diálogo com as artes plásticas e com a memória oral. 
  
 
O rouxinol e o imperador 
Texto: Taisa Borges 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
O Rouxinol e o Imperador é uma das mais conhecidas histórias de Hans 
Christian Andersen. Trata com simplicidade de temas complexos, como as 
relações de poder e hierarquia, a superficialidade das cortes antigas em 
contraponto com a beleza do mundo natural e as trocas possíveis entre os 
seres de diferentes classes sociais. 
  
 
Construindo um sonho 
Texto: Marcelo Xavier 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
Todo trabalho pressupõe sequência, disciplina e ordem. A construção de 
uma casa é o mais belo exemplo deste conceito fundamental. 'Construindo 
um sonho' apresenta-se às crianças por imagens tridimensionais, 
literalmente construídas parte por parte, utilizando a massa de modelar. 
 As cenas dialogam entre o sonho de possuir uma casa e sua possível 
construção. Na sequência das imagens, o leitor pode recriar suas fantasias 
 
Luzinha curiosa 
Texto: Roberto Caldas 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 Livro de imagens que mostra uma luzinha curiosa e misteriosa passando 
por muitos lugares diferentes e conhecendo muitos outros seres, até que 
encontra outra luz da qual gosta muito. Apresenta uma visão poética da 



busca e do encontro 
 
D. Tricotina Tapeceira 
Texto: Semíramis Paterno 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 
  Um cometa? Meteoro? Estrela cadente? Não! Uma fada-avó, 
tia-maga que, envolta em luzes e estrelas, desce à um planeta de terra 
seca e semidestruída e o transforma num planeta verde e vivo. 
 
Vida moderna 
Texto: Semíramis Paterno 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
Telefone, campainha, papéis e mais papéis. Quando o trabalho e a pressão 
aumentam, é hora de correr atrás do sonho mais simples: viver. A receita 
para se descobrir a felicidade no tumulto do cotidiano, sem deixar de ser 
criança, está contida nas imagens bem-humoradas deste livro 
 
A menina, o cobertor 
Texto: Luiz Lorenzon 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
  Este livro é inteirinho ilustrado e mostra o sono quando ele 
chega... quando os olhos se fecham e aparece o sonho multicolorido de uma 
menina. Ou será o seu? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
História de amor 
Texto: Regina Coeli Rennó 
Disponibilidade: 27 exemplares 
 
Este é um livro que mostra a história de dois objetos que se apaixonam. Os 
sentimentos de dor, amor e perda são tratados aqui, levando o leitor a uma 
reflexão. Livro sem texto, só de imagens.  
 
 
Cabra-cega 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 



Contando um episódio com começo, meio e fim, o livro retrata uma 
brincadeira divertida, trabalhando as primeiras noções de seqüência 
temporal.  
 
Todo dia 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
Retrata em imagens o cotidiano das crianças, destacando coisas que 
acontecem todos os dias. Propicia o primeiro contato com as noções de 
tempo e espaço. 
 
Esconde-esconde 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
  Num episódio com começo, meio e fim, o livro retrata situações 
divertidas, trabalhando as primeiras noções de seqüência temporal. 
 
De vez em quando 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Mostra em imagens o cotidiano das crianças, destacando coisas que 
acontecem só de vez em quando. Propicia o primeiro contato com as noções 
de tempo e espaço. 

	  

	  

Outra vez 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 As cenas contam a história, causam suspense, revelam segredos. 
História de amor, trapaças, competição e humor, para os pequenos leitores 
criar e recriar história de “Era uma vez...”. 
 
Cena de rua 
Texto: Ângela Lago 
Disponibilidade: 3 exemplares 



 
Uma reportagem visual sobre um menino que trabalha na rua. 
 Cena do cotidiano de uma criança trabalhando na rua. Imagens e cores 
fortes, plenas de movimentos, ângulos surpreendentes, em uma 
reportagem visual! A linguagem expressionista fala à emoção sem usar 
palavras; e o estilo universal da produção gráfica fez este livro correr o 
mundo 
 
Ida e volta 
Texto: Juarez Machado 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
Ida e volta narra através de imagens o percurso de um dia na vida de um 
homem, desde o momento em que sai de casa pela manhã até o seu 
regresso.  O fio da narrativa é construído pelas pegadas deixadas pelo 
personagem no trajeto de ida e volta. A sua presença é percebida pelas 
marcas dos pés impressas no caminho percorrido, pois não há a descrição 
física (através de desenho), o que torna mais interessante a narrativa, 
abrindo espaço para a imaginação do leitor. A trajetória realizada pelo 
protagonista é percebida pelo desenho feito pelos seus pés, pela ausência 
de algum objeto extraído do cenário - o cabide de roupa vazio no armário, 
o chapéu retirado da chapeleira, a maçã arrancada da árvore e, depois de 
comida, jogada no cesto de lixo da rua, o vaso de flores que desaparece da 
banca do florista e, na cena seguinte, vai parar nas mãos de uma velhinha e 
também pelas marcas deixadas pela roda da bicicleta além de outros 
detalhes que compõem o ambiente narrativo.  Outros personagens 
aparecem em cena, o cachorro e o homem-anúncio com pernas de pau, que 
cruzam suas pegadas com as do protagonista invisível numa narrativa 
paralela, além da velhinha e do pintor de letreiros que é atropelado pela 
bicicleta do personagem misterioso.  A linguagem visual trabalha no nível 
da conotação, é altamente metafórica na medida em que lida com símbolos 
que sugerem o perfil do personagem e ajudam a compor o enredo. As 
imagens aguçam e estimulam a observação do leitor, que vai e volta nas 
páginas do livro a procura de um detalhe que permita uma melhor 
compreensão da história.  
 
Victor e o jacaré 
Texto: Mariana Massarani 
Disponibilidade: 2 exemplares 



 
Em Victor e o Jacaré, você vai conhecer um menino que ganha de presente 
um jacaré de verdade. Vai ler, através dos desenhos, a história da amizade 
bonita e delicada que cresce entre os dois.  "Victor e o Jacaré" é  um livro 
de imagens, onde as ilustrações trazem  a história de um menino que ganha 
como  presente de aniversário um filhote de jacaré.  A cada página 
incorporam-se novos dados à história, por meio de cenas desenhadas a 
lápis e coloridas de maneira simples, sem muitos detalhes, mas que 
parecem convidar a uma leitura visual. As ilustrações podem fazer lembrar 
desenhos de crianças, os quais, por vezes com poucos recursos, conseguem 
expressar diversas idéias. Victor, nome apenas  disponível  ao leitor no 
título do livro, é um garoto pequeno que, como a maioria das crianças, 
felicita-se ao ganhar um animalzinho para tomar conta e "ser seu".  Leva-o 
à escola, coloca-o para dormir em sua cama, oferece-lhe um lugar à mesa, 
leva-o à natação, ao futebol, até que um dia, assistindo à televisão, vê a 
imagem de dois jacarés: um adulto e um filhote.  O jacarezinho chora e 
Victor, sensibilizado, percebe que há algo a fazer: seu bichinho de 
estimação está longe do lugar onde deveria estar, na floresta perto de um 
rio,  junto aos seus.   
 
O caminho do caracol 
Texto: Helena Alexandrino 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
Em O Caminho do Caracol, as palavras não foram usadas em lugar nenhum, 
fora o título, no entanto você vai encontrar um menino espiando a cidade 
pela janela de seu quarto. Vai ver o menino sair pelo mundo montado no 
lombo de um caracol. Vai ler enfim, através dos desenhos, a história de 
uma viagem cheia de magia e encantamento. Para onde o menino vai? Será 
que ele volta? … 
 
O sabor da maçã 
Texto: Regina Coeli Rennó 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
Que tal descobrir que tesouro está oculto na maçã? Será o perfume? O 
sabor? O gostoso barulho de uma dentada? O que você acha? Depois de ler 
esta história vai ser difícil jogar este incrível tesouro no lixo...    
  



 
 
 Entre mundos 
Texto: Adriana Mendonça 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O tema sociocultural, encontro entre etnias, é tratado nas imagens desse 
livro, usando a música como linguagem e as Ilustrações como cenário. 
Sociabilidade, humanismo e ética apontam os significados entre os mundos 
possíveis nestas imagens. Textos, histórias e encontros entre os povos 
podem ser criados e recriados a partir de sua leitura. 
 
O ratinho e o vento 
Texto: Monique Félix 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O vento soprou violento, mas o ratinho não se assustou. Ele usou a cabeça 
e resolveu voar com a ajuda de um catavento.  Leitura de imagem. 
 
A flor do lado de lá 
Texto: Roger Mello 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro, sem palavras, trata do súbito interesse de uma anta por uma 
florzinha. Mas infelizmente a anta não pode chegar perto da flor, pois 
existe um obstáculo entre elas - um rio e uma baleia. Às vezes, desejamos 
a felicidade que está longe, sem perceber que ela também pode estar 
pertinho de nós, é só olhar em volta. Leitura de imagem. 
  
O próximo dinossauro 
Texto: Roger Mello 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Imagine alguns dinossauros, gigantescos, brincando com um ovo enorme, 
como se fosse um jogo de bola. Cenas diferentes e divertidas, que só o 
menino dessa história poderia imaginar. Leitura de imagem. 
  
 
 
 



 
 
 
Olha a ariranha 
Texto: Denise Rochael 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 A ariranha é um animal dócil e brincalhão quando não se sente 
ameaçada, mas marca seu terreno com bravura e, então, torna-se um 
animal feroz, podendo reagir com energia e agressividade e fazer um 
grande estrago. Em Olha a ariranha, podemos encontrar graciosas imagens 
deste animal dócil e brincalhão. Porém a sua espécie está em risco, pois 
caçadores vendem sua pele para confecção de casacos e tapetes. No 
Brasil, vive uma em cada dez espécies de plantas o animais existentes no 
planeta, contudo poluímos os mares, destruímos as florestas, caçamos os 
animais. Este livro possibilita que, diferente da realidade, pode-se criar 
um final feliz. É dever de todo cidadão colaborar para preservação e 
defesa do meio ambiente. Leitura de imagem. 
 
Boca de piranha 
Texto: Denise Rochael 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Embora não faltem leis de proteção à fauna terrestre e aquática, falta 
conscientizar a população da preservação e defesa do meio ambiente. A 
escola é um excelente espaço para que se troquem informações sobre a 
importância da biodiversidade. Em Boca de Piranha , adultos e crianças 
podem obter informações sobre as assustadoras piranhas, onde e como 
vivem, qual o seu papel no ecossistema e saber também o que as tornam os 
predadores mais vorazes das águas doces.  Embora as piranhas tenham 
apenas uns 20cm, são muito assustadoras, pois são animais carnívoros 
quem vivem em grandes cardumes. Apesar disso, as piranhas são muito 
importantes, pois deixam as águas dos rios e dos lagos limpas de animais 
mortos. Leitura de imagem. 
 
500 anos 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 



 Ilustrações sem texto contam a história do garoto que faz uma viagem 
de redescoberta do Brasil passando pelos caras-pintadas até chegar à 
primeira missa rezada em nosso país. Na bagagem ele leva a notícia da 
morte do índio Pataxó que foi queimado por garotos. Será este triste fato 
um grito de alerta para os jovens do Brasil 2000? 
 
 
 
Coração de ganso 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A galinha e seus filhotes ciscavam e se divertiam... Os gansos viviam 
tranqüilos em seu universo branco... Até o dia em que um deles olhou além 
de sua brancura e percebeu que no mundo não havia só gansos. Descobrir o 
diferente assusta, tira o fôlego, alarga os horizontes, destrói barreiras...  
Leitura de imagem. 
 
Vida dura de borracha 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Sim, uma borracha, que vai sempre apagando aqui e ali os pequenos 
erros do dia-a-dia no papel, nunca esquecendo suas origens no distante 
seringal. A borracha, porém, um dia perde a utilidade, deixando de 
executar sua única função, ela não serve para mais nada. Ela não serve 
para mais nada. Será? Com essa narrativa cheia de sensibilidade, a autora 
vai ensinar que sempre podemos descobrir novos valores para as coisas. 
Leitura de imagem. 
 
Gato de papel 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Um gato desenhado pode saltar para a rua, ser atropelado e passar por 
mil aventuras? Talvez... Mas... mesmo um gato de papel precisa de carinho 
e de amizade. Leitura de imagem. 
 
Lobo negro 



Texto: Antonie Guilloppé 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nenhuma palavra, nenhum som. A história, simples e impressionante, se 
passa numa floresta fria e cheia de neve. Lá, um garoto que pensava estar 
sozinho, percebe que está sendo seguido por um lobo negro. Assustado 
então, começa a correr com medo do animal. O jogo de contrastes entre o 
preto e o branco e a diversidade de enquadramentos mantêm o suspense 
no livro todo. No final, o lobo salta da escuridão sobre o garoto inesperado 
acontece e a história ganha um novo sentido... O fato de não haver diálogos 
e textos, mas ilustrações bem elaboradas, implica numa maior preocupação 
com o foco da história. Além disso, o jogo de imagens em duas cores 
permite que as crianças estimulem a imaginação, contando a história com 
as suas próprias palavras e fazendo com que elas percam o medo do lobo.  
 
Tô saindo pra pescar 
Texto: Denise Rochael 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um pescador sai para pescar, mas quando joga o anzol na água, vai 
pescando uma porção de lixo. A surpresa fica por conta de um peixinho 
encontrado dentro de uma botina pescada. O que teria acontecido? As 
imagens do livro têm a resposta.  
 
Caixa de surpresas 
Texto: Cláudia Ramos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Estimulando a criatividade e a fantasia das crianças, sem a utilização de 
palavras, só imagens, a autora e ilustradora brinca com os traços e as 
expressões. Malagueta, a personagem principal desta série, tem um rostinho 
que encanta, não se sabe se pela ingenuidade ou pelas travessuras. Motivada 
pela curiosidade, ela abre uma caixa de surpresas? Um sapo que pula de 
dentro da caixa, e passa pela linha que sai de uma poça d?água leva a uma 
pergunta: a linha é o sapo ou o sapo é a linha? Em sala de aula, o professor 
pode explorar o uso da linha (um simples barbante) para criar novos textos?. 
Criando e se divertindo, a criança é estimulada a sentir a beleza nas coisas 
simples. 

 



O gato viriato 
Texto: Roger Mello 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O gato Viriato é um personagem muito divertido e inteligente, que vive 
quatro aventuras diferentes e se mete em muitas encrencas. A amizade, o 
medo, a arte - em todos os seus sentidos - e, principalmente, o amor são os 
temas das suas histórias. Em todas, as imagens permitem ao pequeno leitor 
contar e recontar as aventuras de Viriato, criando a sua própria versão.  
 
 
 
 
 
 
 
4 em 1 
Texto: Maria Inês Delorme 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Estimular as crianças a ler quatro histórias, que se passam ao mesmo 
tempo, com tramas diferentes, e descobrir o que essas histórias têm em 
comum foi o objetivo da autora e do ilustrador. Por meio da 
hipersignificação ou intensificação dos elementos é possível identificar 
características dos quatro personagens: seu comportamento, modo de se 
relacionar, gostos e afinidades, bem como o conflito de cada um. A técnica 
da simultaneidade, os indícios gerais e a leitura circular das imagens 
fornecem elementos necessários para a compreensão das histórias. Leitura 
de imagem. 
 
O cavaleiro e o dragão 
Texto: Tomie dePaola 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um cavaleiro muito convencido encontra um dragão todo desajeitado, num 
duelo que você nunca vai esquecer!  “Muitas vezes o modelo clássico dos 
livros infantis mostra histórias de dragões malvados e cavaleiros vaidosos, 
mas nenhuma delas teve uma bibliotecária – como aparece nestas 
ilustrações realmente encantadoras que aqui se apresentam.” 



 
Laura e Léo em um buraco no telhado 
Texto: Liliana Iacocca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Enquanto observam alguma coisa pingando do teto, Laura e Leo criam uma 
história não de todo sem nexo.  Leitura de imagem. 
 
Zoom 
Texto: Istvan Banyai 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Este livro provocante, sem palavras, pode ser "lido" tanto de trás para 
frente como de frente para trás. Suas ilustrações dão a ilusão de que o 
leitor se afasta rapidamente de cada página. Os leitores que se preparem 
para uma aventura não só surpreendente como até filosófica, nada é o que 
parece ser.  
 
 
 
 
Tô dentro, tô fora... 
Texto: Alcy 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Adquirir conhecimentos sobre a estruturação de um determinado espaço e 
dominar as relações espaciais para operar nele permitem à criança um 
controle das próprias ações sobre a realidade. Em 'Tô dentro, tô fora...', é 
a vez das crianças entrarem em contato com imagens que as ajudam a 
elaborar noções de distância, posição e direção espacial - quem está 
dentro ou fora? Em cima ou embaixo? Longe ou perto? À direita, no meio 
ou à esquerda? Na frente ou atrás? Subindo ou descendo? Indo ou vindo? 
São inúmeras possibilidades de explorar essas noções em ilustrações 
criativas.  Leitura de imagens. 
 
O outro lado 
Texto: Istvan Banyai 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
Ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Esta é a proposta de O outro 



lado, livro-imagem de Istvan Banyai, autor do ousado Zoom (1995). Aqui, 
dependendo do ponto de vista, a mesma situação pode ter infinitas 
percepções, prova de que nem tudo é exatamente o que parece ao primeiro 
olhar. Um inteligente jogo de enigmas que ganha complexidade a cada 
página e instiga o leitor a questionar sua própria realidade. As imagens 
produzem uma seqüência narrativa envolvente e nos desafiam a desvendar 
todos os "outros lados" escondidos: pode ser dentro e fora, em cima e 
embaixo, quente e frio, perto e longe, claro e escuro, ficção e realidade. 
Uma volta ao mundo da imaginação. O outro lado é sempre curioso, 
estimulante, concebido especialmente para pessoas atentas aos detalhes. 
Não hesite em dar uma espiadinha na página anterior para recuperar algum 
elemento não observado na primeira leitura. E quando você achar que já 
descobriu tudo, uma nova surpresa aparecerá diante de seus olhos. Com 
excelente acabamento gráfico, capa dura e sobrecapa com verniz.  
 
Um convite especial 
Texto: Dulce Rangel 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Dois olhinhos bem quietinhos no meio da escuridão e também um dedinho, 
convidando para sair. Será que é perigoso? É melhor ficar escondidinho ou 
sair atrás do dedinho? Leitura de imagens. 
 
 
 
Ninguém pode comigo! 
Texto: Regina Siguemoto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
História que mostra o real e o imaginário, onde o menino-personagem 
jamais se deixa abater pelas dificuldades. Usando sua imaginação, dando 
sempre a volta por cima, torna-se herói, vencedor, sonhador! Leitura de 
imagens. 
 
Um dia, com sua bolsa... 
Texto: Marta Neves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Os livros da coleção Quatro Olhos descrevem, sem palavras, um olhar para 



cenas típicas do cotidiano das grandes cidades. Humor, poesia, ternura, 
uma pitada de mistério, o inesperado... - tudo isso é revelado, mostrando 
que por trás de uma situação aparentemente comum podem existir 
histórias surpreendentes...  Leitura de imagens. 
 
Por um fio 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Narrativas em imagens, destinadas a divertir e desenvolver tanto o 
pensamento lógico e crítico como a sensibilidade visual, a imaginação, o 
gosto estético de crianças de diferentes idades. 
 
Rouge de Faim em: Não me amole na hora da novela! 
Texto: Patrícia Gwinner 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Rouge de Faim é um gato apaixonado, que vive intensamente suas emoções. 
Pela gata amada ele é capaz de qualquer sacrifício, vive as mais arriscadas 
aventuras. E este amor de Rouge é tão forte que é impossível não se 
apaixonar por ele. Neste livro, por causa dessa paixão exagerada, ele... Ah, 
melhor não contar! Veja com seus próprios olhos do que Rouge de Faim é 
capaz!  Leitura de imagem. 
 
O mergulho maluco 
Texto: Rogério Borges 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Esta é uma história sem palavras, onde a natureza lúdica e improvisadora 
da criança é transferida para o mundo dos animais. O macaquinho age como 
qualquer um de nós agiria, se tivéssemos a coragem criadora de uma 
criança. 
 
 
E o palhaço o que é? 
Texto: Guto Lins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Diz o povo que o palhaço é ladrão de mulher. Neste conto por imagem, os 
desenhos de Guto Lins contam a história de um palhaço. Ele viaja no tempo 



e, para não desmentir o povo, fisga o coração de uma moça da platéia. 
Acaba em romance. Mas o romance não acaba. Só lendo para saber mais!  
 
Viriato e o leão 
Texto: Roger Mello 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Esta é uma nova aventura do gato Viriato. Desta vez ele foge de dois cães, 
correndo pela cidade, à noite. Abriga-se nos pés de uma estátua e com isso 
conquista um grande amigo. Leitura de imagens. 
 
A linha do Mário Vale 
Texto: Mario Vale 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Neste livro encontramos uma coleção de cartuns do artista Mário Vale. 
Uma linha se desenrola ao longo das páginas - o leitor vai desvendando 
novas situações, novas construções de sentido, pois as imagens não são 
dependentes umas das outras.  
 

 
 
O hoje que virou ontem 
Texto: Sebastião Nuvens 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Num alegre exercício de imaginação, o projeto desse livro direciona-se 
para leitores em processo de alfabetização, sendo escrito em caixa alta e 
diagramação apropriada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chapeuzinho vermelho e outros contos por imagem 
Texto: Rui de Oliveira 
Disponibilidade: 3 exemplares 



 
 As três histórias contadas aqui - "João e Maria", "Chapeuzinho 
Vermelho" e "O Barba-Azul" - não são exatamente as que estamos 
cansados de conhecer. "Tal qual uma máquina do tempo", escreve Lilia 
Moritz Schwarcz no prefácio, "este livro convida a viajar por entre 
imagens e versões desconhecidas, e seguindo o traço sensível e afiado de 
Rui de Oliveira." Como a antropóloga explica, esses contos na verdade "já 
existiam muito antes de ser inventado o 'folclore', essa modalidade de 
conhecimento criada no século XIX, que acabou por dar a tais narrativas 
um tom básico, uniforme e destituído de tanto impacto e brutalidade".Os 
leitores podem reconstituir essas versões antigas seguindo apenas as 
imagens criadas por Rui de Oliveira; elas apresentam o enredo passo a 
passo, à semelhança das histórias em quadrinho. Como complemento, o 
volume traz a narração em palavras de cada uma das três histórias; são 
textos intencionalmente contidos, secos, elaborados por Luciana Sandroni, 
a autora de Minhas memórias de Lobato e O Mário que não é de Andrade.  
 
Bolas, oras bolas 
Texto: Ely Barbosa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
Juju a estrelinha preguiçosa 
Texto: Gerusa Rodrigues Pinto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A autora estimula o Sonho e a Fantasia em seus pequenos leitores com 
situações envolventes e divertidas, por meio de textos curtos e diretos, 
que desenvolvem noções básicas sobre o mundo que os cerca.  
 
 
Se as coisas fossem mães 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Como seria se a Lua fosse mãe? E se a cadeira fosse mãe, quem seriam 
seus filhinhos? Esta é a temática deste belo livro em que Sylvia Orthof 
expõe de forma simples e singela o conceito de mãe, expandindo-o aos 
objetos que nos cercam no cotidiano. 



 
Rimas coloridas 
Texto: Sylvia Santos Álvares 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Rimas coloridas é dedicado a todas as crianças "para enfeitar suas vidas 
com as cores fortes do amor". O livro trabalha essencialmente a 
musicalidade das palavras sobre a imagem dos sete dias da semana, das 
sete notas musicais e, principalmente, das sete cores do arco-íris. Através 
da cena campestre, repetida sete vezes, as cores do arco-íris vão sendo 
usadas, uma a uma, deixando perceber a sua variada intensidade na 
natureza.  
Girassóis 
Texto: Caio Fernando Abreu 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Este é mais um volume desta bela coleção que explica a 
importância da preservação do ambiente às crianças, sempre utilizando a 
linguagem poética. O mundo é nossa casa, a casa de todas as coisas vivas. 
As mudanças que nela fazemos têm de ser sempre seguras e sensatas, pois 
só assim melhoraremos nosso mundo. Ao voltar os olhos para o passado, 
observando os estragos que foram feitos, aprendemos a não repeti-los no 
futuro. A preservação nos ajuda a achar um caminho em meio às 
complicadas opções da vida, a ver o que é realmente importante e digno de 
ser preservado.  
 
 
Chora não...! 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Era uma vez um menino que vivia chorando. Chorava dia e noite, 
incessantemente, sem que ninguém soubesse a causa de tanta choradeira. 
Até que um dia o menino finalmente sorri, e no seu sorriso descobre-se a 
razão de tantas lágrimas.  
 
 
Fruta no pé o que é, o que é? 
Texto: Maria Lúcia Godoy 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 

Jogando com rimas, a autora brinca com a criança de forma divertida e 
alegre através do jogo O quê é, o quê é? para que ela adivinhe os nomes de 
diversas frutas que existem no quintal. 

 
 
História de arrepiar o cabelo 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Medo é uma das primeiras palavras que a criança aprende, seja em que 
língua for, e, curioso: como é que uma criancinha, de pouco mais de um ano, 
associa a palavra medo a esse sentimento abstrato, tão complexo, tão 
difícil de definir como é a sensação do medo? Mistério. O que todos 
sabemos, contudo, é que em se tratando de medo há duas formas de 
acabar com ele: ou enfrentá-lo, como fazem os heróis, ou desmoralizá-lo, 
que é o caso deste livrinho, pois não há medo que resista às histórias de 
Sylvia Orthof e aos fantásticos desenhos de Tato, que nasceu aprendendo 
a conviver com o medo, já que na sua Polônia natal deviam chegar as lendas 
e os vôos dos vampiros da vizinha Transilvânia. 
 

 
Quem lê com pressa tropeça 

Texto: Elias José 
Disponibilidade: 8 exemplares 
 
Quem lê com pressa tropeça, de Elias José, escritor mineiro, professor, com 
vários livros publicados e premiados, tem como subtítulo O Abc do trava-
língua. O ABC é uma composição literária, de tradição oral e popular, poética, 
muito comum no nordeste brasileiro. O trava-língua é uma brincadeira 
infantil, uma espécie de parlenda, que consiste na brincadeira verbal, um jogo 
lingüístico, envolvendo palavras parecidas e que, ditas rapidamente, provocam 
dificuldade na sua enunciação.  
 Em Quem lê com pressa tropeça, Elias José dá à poesia um de seus 
caráteres mais essenciais, o ludismo, através do jogo de palavras, 
explorando-lhes a sonoridade, a polissemia, a assonância, a aliteração ou a 
paronomásia (rio/riu, por exemplo). 
 



 
 
 
 

Dudu Calunga 
Texto: Joel Rufino dos Santos 

Disponibilidade: 2 exemplares 
 
No meio da festa, chega um negrinho elegante e risonho, saltitando numa 
perna só. Com sua chegada, fatos muito estranhos começaram a acontecer.  
 
 

O curumim que virou gigante 
Texto: Joel Rufino dos Santos 

Disponibilidade: 2 exemplares 
 

O Curumim queria ter uma irmãzinha, que nunca chegava. Então, ele imaginou 
sua existência, representando o sonho junto aos outros indiozinhos. 
 
 

História de Trancoso 
Texto: Joel Rufino dos Santos 

Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Quando os outros estão indo, aquele roceiro já está voltando, de tão astuto 
que é. Para comprovar, basta curtir esse divertido episódio.  
 

A botija de ouro 
Texto: Joel Rufino dos Santos 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
Uma jovem escrava sem nome é continuamente maltratada por um fazendeiro 
avarento. O que poderia livrá-la dessa condição? 
 

Senhora rezadeira 
Texto: Denise Rochael 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 

 No meio das montanhas de pedra, na terra seca do Alto Jequitinhonha, 
as horas passam sem pressa. O menino não está brincando, está doente. A 



mãe resolve levá-lo à benzedeira para que ela o cure e a alegria retorne a 
casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O espelho da princesa 
Texto: Sonia Junqueira 

Disponibilidade: 35 exemplares 
 

Era uma vez um rapaz pobre que decidiu correr o mundo. No caminho, 
encontrou vários bichos em apuros e ajudou a todos generosamente. Em 
troca, recebeu a promessa de proteção de todos eles. Graças a ela (e a uma 
certa dose de esperteza), ele pôde se candidatar ao mais difícil dos desafios: 
enfrentar o espelho mágico de uma bela princesa e com ela se casar. Será que 
conseguiu vencer e ser feliz para sempre?  
 Temas: Geografia "a pobreza no Brasil" fome, meninos de rua, 
desemprego: as desigualdades e injustiças sociais;  
- Ética: a humanidade e a busca da felicidade;  
- Meio Ambiente: o homem e sua relação afetiva com os bichos.  
 
 

Uma história de Páscoa 
Texto: Ana Maria Machado 

Disponibilidade: 17 exemplares 
 
Em "Uma história de Páscoa", os personagens são um menino que sonha em 
ganhar ovos de chocolate na Páscoa e um coelhinho que sonha em ganhar 
cenouras coloridas na mesma data. No esperado dia, os dois procuram, 
procuram e não encontram o que querem, mas... Os dois acabam se 
encontrando e, aí, resolvem o problema um do outro quase sem querer. Esse é 



um dos mistérios da Páscoa, e uma das melhores histórias que se pode contar 
sobre ela.  
  

Beijo, não! 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
Neste livro o macaco é transformado em um rapaz bonito e simpático pelo 
mago. O bicho não gostou nada. Só o beijo de uma moça acabaria com o 
feitiço. O macaco e o mago marcaram um novo encontro para dali a um ano. 
No dia do encontro, uma jovem entrou pela casa do mago mancando e 
chorando. O rapaz massageou o pé da moça e o coração de ambos começou a 
palpitar. Beijaram-se, para desespero do mago. Apaixonado o rapaz, não 
queria mais ser macaco. Para surpresa de todos, o feitiço foi derrotado pela 
magia mais poderosa do mundo. 
 
 
 
  

Nhanderu: a lenda do sol e da lua 
Texto: Hardy Guedes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um resgate das lendas indígenas brasileiras. Aqui, o autor conta como se 
formou a nação Guarani.  "Tupã criou o Paiquerê, para morar com sua mulher. 
Ela teve gêmeos, mas uma onça a matou logo após o parto. Os filhos, depois 
de crescidos, saíram à procura do pai e da mãe. Encontraram Anhangá, o 
diabo, que os aprisionou. Com a ajuda das filhas de Anhangá, os dois fugiram. 
Ao encontrarem Tupã, este lhes perguntou sobre a mãe. Como não sabiam 
responder, foram transformados no Sol e na Lua para que um a procurasse de 
dia e o outro, à noite".  
 
 
 
 

Naipi e Tarobá 
Texto: Hardy Guedes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Hardy Guedes está aqui novamente para contar outras estórias para 
vocês! Desta vez, são lendas do Paraná, estado onde mora desde 1976. São 
pequenos contos que ele adaptou, renovou e reinventou para mostrar que 
todas as nações indígenas, de todos os lugares, têm estórias e tradições 
ricas, cheias de imaginação e poesia, e que com essa estória "Naipi e Tarobá: 
a Lenda das Cataratas do Iguaçu", aprendamos a respeitar, cada vez mais, 
aqueles que eram os verdadeiros donos desta terra, quando o homem branco 
aqui chegou!. 
 

 
Xakxó: a lenda do fogo 

Texto: Hardy Guedes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Os Caingangues precisavam do fogo para cozinhar e se aquecer, mas não 
sabiam como obtê-lo. Somente Minaram conhecia o segredo, mas não ensinava 
a ninguém. Um índio resolveu roubar o fogo e trazê-lo para a sua tribo. 
Transformou-se na Xakxó, a gralha-branca, e voou até a cabana de Minaram. 
Na volta, o tição em brasa caiu de seu bico e provocou um grande incêndio, 
propiciando, assim, que todas as tribos vizinhas pudessem ter o fogo".  
 
 
 
Forró da Tia Olinda 
Texto: Terezinha Alvarenga 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este é um livro delicioso que, além da história, nos permite vivenciar 
junto com seus personagens a experiência de uma festa junina legítima, com 
noite enluarada, som de viola, batata-doce, fogueira e tudo mais. Ideal para o 
clima de junho.  
 
 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Já tentou carregar um burro nas costas? De tão pesado, certamente 
você irá descobrir maneira melhor de voltar para casa. Estourado ou 
bonzinho, qual o melhor jeito de ser? Entre um e outro, você pode descobrir 



um terceiro, mais leve e menos complicado, Mas esteja certo que é impossível 
agradar a todos!. Em O Velho, o Menino e o Burro e Outras Histórias, Ruth 
Rocha reconta o cotidiano bem-humorado da sabedoria popular. Histórias 
saborosas para fazer rir e pensar. 
 
A fada que tinha ideias 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 34 exemplares 
 
A fada que tinha idéias, em versão para o teatro, apresenta a divertida 
história da pequena Clara Luz, uma fada que se nega a aprender pelo 
antiquado livro das fadas, porque quer inventar suas próprias mágicas. Sua 
teoria para explicar o mundo é quando alguém inventa alguma coisa, o mundo 
anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. É por isso que Clara 
Luz não pára de ter idéias mirabolantes faz bolinhos de luz, cria a chuva 
colorida, inventa a brincadeira de modelagem de nuvens e escorrega no arco-
íris com sua professora de horizontologia. Em sua incessante luta contra as 
idéias e mágicas emboloradas, ela conquista o cargo de conselheira do palácio 
das fadas. Clara luz é irreverente, sem saber que o é. Nas palavras de 
Fernanda, Clara Luz acha normal inventar, criar, questionar, encontrar novos 
ângulos para ver o já visto.  
 Mas nem todos aprovam comportamento tão original e inovador. 
Principalmente a rabugenta Rainha... E agora? O que será de Clara Luz? 
 
 
A bruxa Fofim 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
A bruxa Fofim, uma história ilustrada pela própria Sylvia Orthof, conta as 
trapalhadas de uma bruxa gorducha que não consegue dizer a palavra mágica 
"Abracadabra" e se mete numa sucessão de divertidas encrencas. 
 
Uxa ora fada, ora bruxa 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 21 exemplares 

 
Uxa é uma personagem diferente. Ela é uma bruxa que não vive só de 
maldades, mas tem momentos de doçura e gentileza, que mostra, com estilo 



único, os dois lados de todos nós, seres humanos. 
 
A bruxinha colorida 
Texto: Maria Auxiliadora Moreira Duarte 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
Tecendo um contraponto entre fantasia e realidade. A bruxinha Arcele que 
era meiga, bonita e muito tímida,  era um verdadeiro fracasso como bruxa. 
Vendo-se menosprezada, sai à procura de alguém que lhe ensine a conquistar 
amigos.  
 
 
Abre alas que eu quero passar – conversando sobre festas 
populares 
Texto: Newton Foot 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Congadas, caboclinhos, maracatus e outras festas são apresentadas, para que 
o leitor entenda e valorize a cultura popular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A princesa e o destino: um conto da Índia 
Texto: Béatrice Tanaka 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
Poucas lendas contam a história de uma jovem que escolhe seu marido. E no 
entanto, durante tempos imemoriais, isso foi a regra; e em algumas regiões 
mais afastadas ela ainda vale. Assim, em Mithila, na Índia, é a jovem que faz 
o pedido de casamento com um desenho. Pintar, para ela, não é um ofício ou 
um passatempo, mas uma oferenda, um ato de vida e de amor para o qual se 



prepara durante a infância, e que marcará todas as horas importantes de sua 
existência. Essa história é uma homenagem às camponesas do Mithila, todas 
pintoras porque são mulheres. Que a ilustração desse conto de que elas tanto 
gostam a inspira em sua arte. 
 
A bruxa Zelda e os 80 docinhos 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
 
Um dia o professor Boris, um cientista maluco, que cria muitos experimentos 
que nem sempre dão muito certo, recebe uma carta de seu primo falando 
sobre a descoberta de um antigo livro de alquimia do seu avô e que nele havia 
uma fórmula para “O elixir da Juventude”, mas o mesmo encontrava-se 
codificado e esperava que o professor conseguisse decifrar o código. Boris 
consegue depois de muito trabalho decodificar a receita e a notícia chega aos 
ouvidos da malvada bruxa Zelda que tenta se apoderar da receita a qualquer 
custo. Esta obra já recebeu o Prêmio Jabuti de melhor ilustração de livro 
infantil. 
 
 
Recontando as parábolas do reino dos céus 
Texto: Gilson Morales 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Como os contos de fada, as parábolas evangélicas encantaram e ainda 
encantam crianças de todos os tempos e... de todas as idades. A coleção Foi 
Jesus que contou revela a magia e a riqueza dessas histórias. E ainda mais. 
Pintando as histórias que Jesus contou, o pequeno leitor também participa. É 
Ele quem vai dar o colorido... 
 
É Francisco ou é João? 
Texto: Cristine Baptista 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
O livro fala às crianças do amor de São Francisco pelos pobres e pelos 



animais. A autora transforma o santo em um menino que, em uma narrativa 
cheia de poesia, brinca pelas ruas de Assis. 
 Francisco fala com as flores, com as estrelas e com os animais. E um 
dia deixa para trás a comida boa, as roupas bonitas, a casa perfumada e vai 
viver um pouco aqui e outro acolá. Como conta a história: dizem que viveu uma 
história que é o maior barato: muito feliz, cantando e fazendo amigos. 
 
 
 
 
Deus me livre 
Texto: Rosa Amanda Strausz 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
'Deus me livre!', fala do ciclo da vida, do movimento que faz as coisas 
nascerem e morrerem. Na história, o personagem Deus oferece uma 
definição de si mesmo - 'Eu inventei uma coisa muito interessante chamada 
semente. A semente faz nascer de novo tudo o que fica velho ou morre'. 
Como pai de Júnior e Deusinha, Deus adota um tom brincalhão e amoroso ao 
explicar aos filhos os meandros da criação. As duas crianças se divertem 
experimentando inventar uma nova flor e ficam indignadas ao perceber que a 
sementinha que voa pelos ares não dá origem a uma galinha. E, naturalmente, 
a geração de uma nova pessoa é a mais difícil - tanto de explicar como de 
entender. Com a ajuda de Deus - e observando diretamente a vida das 
pessoas -, Júnior e Deusinha acabam achando uma explicação para o 
nascimento dos bebês. 
 
 
Coleção Histórias da bíblia para crianças 
Jonas e a baleia/A torre de Babel/Davi e Golias/As muralhas de 
Jericó 
Disponibilidade: 1 exemplar de cada 
 
Os mais belos textos do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus, 
contados  em linguagem que encanta as crianças de todas as idades. Imagens, 
vestimentas e cenários criados, seguindo cuidadosamente os costumes da 
época. E mais, atividades para brincar e colorir, para despertar o sentimento 
e a sensibilidade da criança em cada história. 
 



O livro mágico da Holda 
Texto: Heloisa Galves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nesta obra, repleta de fantasia e encantamento, você ficará sabendo 
como vive uma bruxa, o que ela faz e o que pensa. A autora nos conta as 
histórias que a bruxinha Holda lhe contou, para que todo mundo saiba os 
segredos e os mistérios das bruxas. Mas se você pensa que todas elas são 
más, é porque não conhece a Holda: meiga, boa gente e alegre, seu objetivo é 
sempre o de ajudar as pessoas com seus poderes especiais. Você sabe por 
que as bruxas usam chapelões altos? Para que serve o Caldeirão Mágico? Qual 
é o mistério da Bola de Cristal? Por que as bruxas são amigas dos gatos, dos 
corvos, dos sapos e dos duendes? Você ficará fascinado com as respostas da 
Holda para essas perguntas. E se você perguntar se é verdade, ela vai olhar 
nos seus olhos e dizer: ? ? Se você acreditar, é verdade, se duvidar, é 
mentira...?  
  
 
Bruxa Cremilda e a gigantesca coleção de chapéus 
Texto: Jonas Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Quem passa pela Rua Esquisita nem imagina que o porão do Casarão 
Assombrado guarda a maior coleção de chapéus de bruxas do mundo. E agora 
você, leitor muito interessado, pode descer a escadaria que leva aos 
mistérios do porão. Além disso, prepare-se para conhecer o gato Cristóvão e 
a coleção de chapéus que vem passando de cabeça em cabeça, quer dizer, de 
geração em geração de bruxas.  
 
 
 
O catador de papel 
Texto: Fernando Carraro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Na véspera de Natal, Papelão (o catador de papel) abriga-se debaixo de um 
viaduto e encontra um grupo de pequenos moradores de rua. Mexendo em seu 
carrinho de papéis, os meninos encontram um livro: As parábolas de Cristo. 
Papelão lê algumas parábolas. A partir daí, eles começam a fazer reflexões 



que os transformariam para sempre. 
 
 
 
O catador de papel II 
Texto: Fernando Carraro 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Neste livro, o garoto Papelão planta a semente de uma boa palavra no coração 
de quatro meninos de rua. A semente germinou, a plantinha cresceu. Um dos 
garotos não é aceito pelo padrasto, mas os demais voltam a estudar e, no dia 
da formatura, uma parábola do evangelho é lida pelo orador da turma, que faz 
o maior sucesso. O único probleminha foi com o Papelão: convidado para o 
evento, foi barrado na portaria, pois estava vestido como catador de papel. 
Os meninos tentaram encontrá-lo, mas o que acharam foi um bilhete. Afinal 
de contas, quem é Papelão? O conteúdo deste livro é multidisciplinar, e 
indicado para um trabalho conjunto de Língua Portuguesa, Religião e Estudos 
Sociais. Objetivo: - Explicar de uma forma inserida na vida o sentido de três 
parábolas do Evangelho: O Semeador, O Bom Samaritano e O Filho Pródigo. 
 
 
Texto: Mercé Company 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Nesta história as sobrinhas da Bruxa Onilda vão parar em um vilarejo 
distante, onde encontram o alfaiate do monarca. Para tomar o seu lugar, 
indicam a ele o caminho errado. Depois de se apresentar ao Rei Vaidoso, as 
meninas fazem um desfile de moda com as crianças do reino. É um sucesso! 
Mas, desta vez, a Bruxa Onilda complica tanto as coisas que acaba colocando 
o próprio rei em apuros. 
 
 
Um índio chamado Esperança 
Texto: Luiz Galdino 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Uma fábula comovente e singela sobre a perda de identidade e a destruição 
da cultura de nossos índios, escrita por um dos maiores nomes da literatura 
infantil brasileira. No tempo em que macaco era gente e bicho falava, aquele 



indiozinho sai em busca do seu próprio nome gravado em uma pedra verde, a 
muraquitã. A pedra havia sido roubada pelo urubu, que a levou para longe em 
seu bico. Sem a pedra, o indiozinho perdeu seu nome e não podia ser chamado 
por ninguém, nem podia encontrar sua tribo e sua família. O que ele poderá 
fazer?  
 
 
Um beija-flor mora na lua 
Texto: Fernando Lobo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Fernando Lobo leva o leitor a refletir sobre o valor da amizade, sobre as 
injustiças sociais e, acima de tudo, sobre a importância da solidariedade. E, 
ao compor esta fábula, o autor também vai apresentando um painel do 
Nordeste brasileiro: a alegria das festas de São Francisco, das charangas e 
das mazurcas, da entrada do andor na igreja ao som da serafina e a tristeza 
causada pelas secas inclementes.  
 
Tição, o saci camisa doze 
Texto: Hardy Guedes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Dida, um menino do interior, encontra escondido perto de sua casa uma 
misteriosa garrafa com um conteúdo bastante diferente, um Saci. Depois de 
muita traquinagem, o negrinho de uma perna só havia sido aprisionado pelo 
dono da fazenda, que também tinha lhe roubado a carapuça. O menino o 
liberta e se torna amigo do danado, que se chama Tição. Algum tempo depois, 
o garoto tem um importante jogo de futebol contra um time da cidade. O 
técnico adversário trapaceia e coloca jogadores mais velhos para ganhar a 
partida. O único que pode impedir a derrota do time de Dida é seu amigo, o 
Saci-Pererê chamado Tição. Escrito por Hardy Guedes e editado pela HGF, 
esse livro da coleção Folclore Brasileiro traz belas ilustrações e uma história 
divertida com o personagem mais famoso e querido da cultura brasileira.  
  
Travatrovas 
Texto: Ciça 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Obra criada a quatro mãos por artistas talentosos e respeitados, 



'Travatrovas' une o belo texto de Ciça, baseado em ampla pesquisa da 
sonoridade e da rítmica de estruturas poéticas e populares, ao traço 
inconfundível de Ziraldo, num livro delicioso para crianças e adultos de todas 
as idades.  
 
O livro do trava-língua 
Texto: Ciça 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
"Vamos entrar na brincadeira de ler rapidinho sem travar a língua?" É esta a 
idéia de Ciça, que busca incentivar as crianças a ler corretamente, por meio 
de divertidos jogos de palavras.  
 
Escuta só: o que é? O que é? 
Texto: Lenice Gomes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Livro de adivinhas com poesia e graça. Quem nunca brincou com adivinhas 
pode começar agora. É só abrir este delicioso livro e, com muita poesia e 
graça, perguntar o que é, o que é? 
 
 
Bruxa Onilda vai à festa 
Texto: E. Larruela 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Bruxa Onilda participa de uma grande festa e depois ganha um estranho 
concurso.  Certo dia, Bruxa Onilda foi convidada para uma grande festa. Ela 
não perderia por nada aquele evento! Lá dançou com um jovem alquimista, 
participou da corrida de vassouras e, finalmente venceu o concurso de 
beleza, o Miss Aiquehorror. Nenhuma outra concorrente era tão feia como 
ela. Bruxa Onilda ficou muito orgulhosa.  
 
 
São Jorge e o dragão 
Texto: Galeno Amorim 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Havia um dragão aterrorizante. As pessoas que moravam nas redondezas 
estavam sempre preocupadas em alimentar o animal. Um dia, a comida acabou 



e o dragão ordenou que lhe trouxessem a bela princesa. Todos ficaram em 
pânico, até que Jorge veio para salvá-la. Essa história é baseada em uma 
lenda catalã.  
 
 
Histórias que o povo conta 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Macaco brigando com velha? Gambá sonhando em ficar rico? Essas situações 
inusitadas e muitas outras, que fazem parte deste livro, saíram da cabeça do 
povo. São histórias divertidas contadas do jeito que a gente fala. 
 
 
 
 
Texto: Monica Stahel 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
Neste livro estão quatro mitos brasileiros: a mãe d'água, o boto, o boitatá e a 
botija. Os mitos são muito conhecidos, mas a maneira como a autora os 
descreve é muito original. 
 
 
O jogo da parlenda 
Texto: Heloisa Prieto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Parlenda é um jogo de infância que toda criança conhece. Os versinhos podem 
ser aprendidos em casa ou com os amigos, mas a verdade é que as parlendas 
são tão antigas que ninguém sabe quem as inventou. Neste livro divertido, 
Heloisa Prieto reúne algumas das mais conhecidas, como o "Unidunitê", o 
"Ninho dos mafagafos" e "Batatinha quando nasce", e adiciona à brincadeira 
outros versinhos de criação própria. Para não deixar ninguém de fora, a 
autora ainda dá dicas de como inventar uma parlenda para, quem sabe, ouvi-la 
sendo cantada daqui há muitos e muitos anos. 
 
Um saci no meu quintal – Mitos brasileiros 
Texto: Monica Stahel 
Disponibilidade: 4 exemplares 



 
A mitologia brasileira, como todas as outras, compõe-se de elementos de 
várias culturas. Figuras como saci, lobisomem, mula-sem-cabeça e outras são 
mitos em que se misturam elementos sobretudo das culturas indígena, 
africana e portuguesa. Sua aparência e as lendas sobre eles variam de uma 
região para outra e de uma época para outra, pois vão se modificando à 
medida que são contadas de boca em boca. Essa diversidade está presente 
neste livro. Ele apresenta oito mitos dos mais importantes da tradição 
brasileira. Cada capítulo se abre com uma história bem-humorada, em que a 
autora detecta, em sua cidadezinha pacata e monótona, indícios da presença 
de um desses seres. Em seguida, ela traz informações sobre eles: descreve 
suas características, seu temperamento, as ocasiões em que aparecem, as 
superstições que prescrevem o que fazer para aplacar suas fúrias, para 
afastá-los, para aumentar ou reduzir seus poderes. Finalmente, a autora traz 
o mito vivo, atuante, reproduzindo histórias que lhe foram contadas por 
pessoas que viram esses seres, conviveram com eles ou sentiram sua 
presença, que tanto dizem sobre a história, a formação e os valores de nossa 
cultura. 
 
 
Tatu na casca 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
As lendas e mitos do folclore brasileiro representam uma riqueza narrativa 
sem fim. As várias histórias do Caipora - nosso primeiro ecologista", como diz 
Tatiana Belinky - embalam a imaginação de muitas gerações de brasileiros, há 
muito tempo. Tatu na casca é mais uma versão da divertida história do 
defensor da flora e da fauna do Brasil. A agilidade da narrativa combina com 
a rapidez da ação do Caipora, apimentada por um Saci, espectador, que a tudo 
observa e com tudo se diverte.  
 
 
O saci e o curupira e outras histórias do folclore 
Texto: Joel Rufino dos Santos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Descrição você já viu um saci, que anda pelo mato à noite com uma 
perna só? E um curupira, que tem os pés virados para trás? Se você nunca 



encontrou algum deles, prepare-se para conhecer esses e outros personagens 
incríveis que fazem parte de nosso folclore.  
 
 
 
E foram felizes para sempre 
Texto: Rauer Ribeiro Rodrigues 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Uma história mágica, abarcando metaforicamente cidadania, democracia, 
poder e movimentos comunitários. Texto sucinto, indicado para despertar o 
gosto pela leitura em adolescentes e jovens. 
 
O vestido luminoso da princesa 
Texto: Ivan Ângelo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A história é narrada no clássico modelo dos contos de fadas; Não faltam 
princesas e príncipes, além de uma bruxa e uma invejosa que querem pôr tudo 
a perder. Mas há também intervenção de um ser encantado e, é claro, um 
final feliz. O que torna a narrativa original são as descrições do castelo, do 
mercado, dos preparativos para o casamento, que ambientam historicamente 
a trama, e o elemento humor, na figura das personagens secundárias, a 
exclamativa, a interrogativa e o adversativo, cuja linguagem traz, como 
indicam os nomes, uma marca especial. Além disso, o autor pincela com traços 
humanos as personagens, mostrando ao pequeno leitor que até as princesas 
têm defeitos, mas sempre há oportunidade para corrigi-los. 
 
A varinha mágica 
Texto: Álvaro Cardoso Gomes 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Capeta, demônio, espiroqueta, peste, o menino deixava todo mundo louco. Um 
dia, ele encontrou uma velhinha e ganhou dela uma varinha mágica. Aleikam, 
aleikum! Lá foi ele transformando todos os bichos, plantas e pessoas que 
encontrava. Os resultados eram os mais esquisitos e incômodos possíveis, mas 
ele morria de rir. A velhinha, que ainda estava por perto, percebeu e voltou 
disposta a corrigir tudo. 
 



Começar tudo de novo 
Texto: Fanny Abramovich 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A obra narra os sentimentos e as sensações que experimenta a garota Bruna 
diante de uma grande mudança em sua vida: iniciar a 3ª série numa nova 
escola. Terá de começar tudo de novo?! Lidar com os receios das novas 
amizades por conquistar, com a nova professora, com o novo método de 
aprendizagem e, principalmente, com o sentimento de solidão?! Por outro 
lado, a garota não vai mais para a escola de perua... Agora vai de ônibus... A 
estranheza inicial aos poucos se transforma no sentimento de independência 
aventureira. Importante é que ela não apenas mudou de classe escolar. Mudou 
de classe social... Nos primeiros dias de aula, Bruna se vê apavorada com 
essas novidades, e a saudade da antiga escola e das amigas aflora de maneira 
intensa. Tudo o que deseja é retornar ao ninho aconchegante e conhecido. 
Mas os desafios estão ali para serem enfrentados, e, aos poucos, ela vai se 
enturmando e descobrindo as coisas boas de sua nova escola.  
Como você se sentiria se tivesse de mudar de escola? Nesta história, vamos 
acompanhar os sentimentos e as sensações que Bruna experimenta. 
 
O incrível duelo de magia 
Texto: Rosana Rios 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Tempestade de plumas, primavera a qualquer hora, o que está acontecendo? 
Todo mundo se diverte quando os mágicos brigam para ver qual é o melhor. O 
Imperador Alaor, um chato meio doido, é quem vai decidir a parada. 
 
Gente miúda e gente graúda 
Texto: Regina Drummond 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro é composto por quatro histórias sobre o relacionamento entre 
grandes e pequenos. Diego é fascinado por lixo e coleciona tudo o que 
encontra. Ele tem um plano infalível para convencer a mãe a não jogar fora 
todos os seus tesouros; Outra mamãe esperta consegue que as crianças 
ajudem a fazer um bolo de cenouras; Marina e Sabina, cansadas de rótulos, 
trocam de roupas entre si e também de personalidades, para que possam ser 
iguais ou diferentes; e um gigante saiu do mar, mas precisa diminuir de 



tamanho para viver como as outras pessoas. Com mágica, entre erros e 
acertos, uma garota consegue ajudá-lo. As ilustrações de Cláudia 
Scatamacchia ajudam o leitor a entrar na história, com desenhos precisos e 
cheios de detalhes delicados. 
 
 
O barril 
Texto: Mirna Pinsky 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
André adora brincar dentro de um barril, onde sempre imagina uma história 
diferente, de tempestades a conquistas de castelos. A irmãzinha Júlia cresce 
um pouco e também vai brincar com ele, imaginando viagens e florestas. Os 
dois brigam, a família dá palpite. Até que uma gata invade o barril e tem ali 
sua ninhada. Sutil abordagem do ciúme que um bebê provoca no irmão mais 
velho.  
 
 
A mulher que matou os peixes 
Texto: Clarice Lispector 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
"A mulher que matou os peixes infelizmente sou eu." Clarice Lispector 
começa confessando o "crime" que cometeu sem querer. E para explicar como 
tudo aconteceu, ela escreveu uma história de compreensão e afeto, contando 
sobre todos os bichos de estimação que já viveram em sua casa. Os que 
vieram sem ser convidados e foram ficando, e os que ela escolheu para criar, 
e que foram muitos: uma lagartixa que comia os mosquitos e mantinha limpa a 
sua casa, cachorros brincalhões, uma gata curiosa, um miquinho esperto, 
vários coelhos...  
Antes de mais nada, ela explica que sempre foi alguém que gosta de animais, 
de crianças e também de gente grande. Todos os bichos que aparecem em 
seus livros fizeram, em algum momento, parte de sua vida. Nada mais natural, 
então, do que contar simplesmente o que aconteceu com cada um deles. Por 
isto mesmo, estas histórias são narradas de modo coloquial e muito próximo 
do cotidiano infantil. Mesmo quando ela fala sobre dor e perda, quando 
explica que, às vezes, as coisas acontecem diferente da maneira que 
queremos.  
Clarice mostra, em A mulher que matou os peixes, que além de conhecer 



muito de perto o universo infantil, é alguém que sabe conversar com crianças 
com extrema sensibilidade. Ela trata os sentimentos com toda a delicadeza e 
fala direto ao coração. 
 
 
O retrato das figuras 
Texto: Anna Flora 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Todos nós temos na famílias parentes estranhos, ou que nos parecem 
estranhos. Em compensação, será que não somos, nós também, estranhos e 
extravagantes aos olhos dos outros?   Anna Flora, com sua graça e 
irreverência nos faz pensar neste livro; nos oferece a oportunidade 
interessante e rica de examinarmos as pessoas à nossa volta e a nossa 
própria família e percebemos o que as pessoas têm de engraçado, de peculiar, 
de original.  A tia velha, que guarda tesouros inesperados em seu armário, 
desde incríveis chapéus de plumas até delicadas caixinhas de música; o primo 
bonito que nos olha com um olhar diferente; o parente extravagante que nos 
mostra incríveis truques, comportamento insólito, manias ridículas.  Mas este 
livro nos mostra, principalmente, a riqueza do olhar infantil. De como as 
coisas mais comuns adquirem aos olhos da criança um valor verdadeiramente 
mágico.  
 
 
A vingança do falcão 
Texto: Rogério de Andrade Barbosa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um conto tocante e sensível, um mestre das letras destinadas ao público 
infanto-juvenil, um gênio das artes plásticas, um livro inesquecível! O falcão 
segue seu instinto. Encontra uma companheira e com ela tem filhotes. Com 
muita dedicação e afinco, reveza-se com a parceira na tarefa de alimentar a 
prole. Mas, certo dia, um bicho chamado homem destrói tudo o que ele havia 
construído. O falcão, agora, é puro instinto de vingança e não terá descanso 
enquanto não conseguir atingir seu objetivo - devolver a seus filhotes a 
liberdade. 
 
 
 



Tangolomango 
Texto: Lino de Albergari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A cidade é pequena e pobre e, nela, três rapazes ávidos de heroísmo têm de 
salvar de terrível perigo três jovens irmãs casadouras. A Lua presencia tudo, 
sem o dragão de São Jorge. 
 
 
A magia mais poderosa 
Texto: Carlo Frabetti  
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ulrico, o caçador de feiticeiras, não se guia pelo que dizem os outros. É 
capaz de tudo para descobrir qual a magia mais poderosa do mundo. Entre 
nesta aventura imprevisível, fique frente a frente com a bruxa malvada, 
encare os perigos do Portal do Inferno e tente você também desvendar os 
limites entre as aparências e o real. 
 
 
A pequena história de Dom Pedrito, el matador 
Texto: Maurício Veneza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A arena lotada, o público delirando, Dom Pedrito, El Matador, toureiro 
famoso e adorado, dava mais um espetáculo quando, de repente, se viu cara a 
cara com o touro... Para saber mais não deixe de ler a história. 
 
Enquanto seu sono não vem 
Texto: Edson Gabriel Garcia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
Á noite, bem na hora de dormir, o sono não vem. Chiquinho fica ouvindo 
estranhos barulhinhos: Flop... flop... jipe... jipe... nheco... nheco... De onde vem 
esses sons tão estranhos? Leia essa história e descubra junto com Chiquinho. 
 
 
Meninos e Meninas 
Texto:  Organização Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 4 exemplares 



 
Antologia de contos infantis dos autores consagrados: Ruth Rocha, Ana Maria 
Machado e Sonia Robatto.  São sete história onde você vai poder viajar sem 
sair da cadeira com Rubens, o semeador, Marília bela e Leila menina de Rute 
Rocha; O menino que espirava para dentro, A menina que vivia perdendo e O 
natal de Manuel de Ana Maria Machado; A história de José de Sônia Robatto. 
 
 
 
Teté, o anjo amigo 
Texto: Maria Lúcia Ribeiro de Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Era uma vez um anjinho que vivia escondido em sua nuvem, observando as 
crianças brincarem. Queria se aproximar, mas tinha medo de ser rejeitado. 
Um dia, desceu para devolver uma pipa a Carlinhos. O menino, encantado com 
ele, apresentou-lhe os amigos. Todos brincaram muito, ele visitou a casa de 
cada um, sem fazer distinção. As crianças, curiosas, queriam saber tudo 
sobre a vida do anjinho, perguntaram sobre sua família, casa, tudo.  
 
 
 
 
 
 
 
Cacoliques 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 'Cacoliques' são versinhos inspirados nos 'limericks' da língua inglesa, 
que brincam com os cacófatos, criando palavras em quadrinhas rimadas e 
ilustradas.  
 
Uma estória de telhados 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 
 



 
 
Os nadinhas 
Texto: Assis Brasil 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
 
 
A estranha montanha que roncava 
Texto: José Maviael Monteiro 
 Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um estranho ronco perturba os habitantes do reino. A rainha se incomoda, 
mas o rei não vê nenhum perigo. Ordena apenas que todos tapem os ouvidos e 
diz que vai apurar o caso. Descobre então que o ronco vem de uma montanha 
e quer torná-la atração turística. Mas ela começa a soltar bolas de fogo. O 
povo pensa que é um dragão e foge apavorado. Só fica o rei. Qual será o final 
dessa história? 
 
O dia em que roubaram a sombra do rei 
Texto: José Maviael Monteiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A sombra do rei abrigava um monte de nobres oportunistas e 
preguiçosos. Um dia, a sombra some, e o rei não a encontra mais. Para sair da 
situação, declara que só os homens especiais não têm sombra. Então, os 
outros tentam eliminar as suas, mas elas passam a refletir as formas dos 
animais que os representam... 
 
Olha o olho da menina 
Texto: Marisa Prado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma menininha que descobre o dissabor da vida, o lado amargo. Um 
texto singelo, onde a personagem não consegue mentir.  Os encontros 
começam através do olho no olho?. Assim se descobrem o afeto, a troca. Sem 
essa descoberta, não há solução possível. Ao olhar nos olhos verdes de 



Menina, você vai compartilhar os sustos, alegrias e medos que ela sente em 
sua descoberta do mundo e de si mesma. 
 
 
Sou Miloquinha, a duende 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Neste livro seguimos as desventuras duma senhora encantadora, que 
faz mágicas e soros secretos, que não gosta de gente que aparece em sua 
casa sem antes avisar e muito menos de quem fica mais tempo do que precisa 
(sem que a sua companhia tivesse sido pedida...).  Que ama seus bichos, que 
brinca com seus objetos e os transforma, que assusta (até sem querer) quem 
se aproxima fora da hora.  
 E como Miloquinha é escritora, vai avisando que para escrever bem tem 
que ter tempo, calma, cadeira confortável e silêncio... E como anda muito 
ocupada com tantos afazeres domésticos, não tem jeito de contar direito 
uma história... É difícil ser criativo e inventivo quando estão interrompendo o 
tempo todo. Daí que a dificuldade de conciliar atividades pode resultar é num 
tremendo cansaço. Seguir o raciocícnio de Miloquinha insistindo para que o 
leitor desista de ler o livro, apontando as suas falhas, é divertido... Como 
divertidos e cheios de detalhes para perceber são os desenhos de Tato. Uma 
duende escritora às voltas com gentes, bichos e coisas que não lhe deixam 
trabalhar.  
 
A princesinha dorminhoca 
Texto: Marina Monteiro Cardoso 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
Um castelo luxuoso, muitos criados, um imenso jardim florido... Um lugar 
belíssimo onde moravam um rei, uma rainha e uma linda princesinha solitária. 
Sem Ter com quem brincar e conversar, só queria dormir. Até que uma dia um 
fato novo aconteceu, fazendo-a muito feliz.  
 O que será que mudou a vida da princesinha?  
 
 
Quando meu irmãozinho nasceu 
Texto: Walcir Carrasco 
Disponibilidade: 2 exemplares 



 
Este livro conta de maneira comovente e divertida, a história de um menino 
que espera o nascimento de seu irmão, entre jogos de futebol, a namorada 
que não dá certo e situações com a escola, surgem os sentimento de rejeição 
e perda. Sentimentos que assustam e causam medo.  
 
 
 
A pior hora do dia 
Texto: Yolanda Reyes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A lição do João Guilherme ainda estava por fazer e ele, nada. Até que 
se esforçou, mas o passeio de bicicleta, o aniversário da Sílvia e a TV 
tomaram todo o final de semana. Segunda, seis da manhã, a pior hora do dia, 
e João foi atrasado pra aula, levado pela mãe, furiosíssima! Adivinhe o que 
aconteceu depois? 
 
Tantas histórias no outro lado do espelho 
Texto: Edson Gabriel Garcia 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Zé Francisco tem que fazer uma redação. E agora ele pode ser tudo o 
que quiser. Um super-herói, o homem invisível, o príncipe da Branca de Neve... 
Em um único dia ele foi de tudo um pouco. Até que descobriu uma história, 
uma aventura, um herói que ele podia ser melhor do que ninguém! 
 
Ah, tudo que você pode pensar! 
Texto: Dr. Seuss 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Repleta de rimas inesperadas e desenhos diferentes, “Ah, tudo que você 
pode pensar!”, é uma das obras mais amalucadas de Dr. Seuss. Não faltam, 
portanto, terras surpreendentes e seres fantásticos para estimular a 
imaginação do leitor.  
 
 
 
 



O gatola da cartola 
Texto: Dr. Seuss 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O gatola da cartola é o livro mais famoso do Dr. Seuss. Em 1954, o autor leu 
uma reportagem que dizia que as crianças não gostavam de ler porque os 
livros que as escolas recomendavam eram muito chatos. Resolveu, então, 
escrever uma história diferente: usando apenas 220 palavras, Dr. Seuss criou 
esse livro que, de tão divertido, nunca mais parou de ser lido pelas crianças. 
Nessa história, um menino e uma menina estão chateados porque está 
chovendo e não há nada para fazer em casa. Chega então o Gatola, um bicho 
sabido que é capaz de imaginar as piores travessuras. Com a ajuda de dois 
amiguinhos muito esquisitos, o Gatola vai fazer a maior bagunça na casa das 
crianças - e elas vão achar que esse dia de chuva foi mesmo um grande dia...  
 
Dinorá perdeu o gato 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 “Será que ele virou tamborim? Ou só se escondeu de mim?” - pensou 
ela. E, procurando o gato, foi parar naquele Caminho do perde-acha, onde 
tudo se perde e tudo se acha... Ao longo da história da Dinorá, as 
semelhanças entre palavras geram confusões e situações novas. Num jogo 
com sílabas que se repetem em palavras diferentes, novos seres são 
constantemente introduzidos na trama, determinando mudanças de rumo no 
enredo. E o leitor mergulha num mundo de fantasia, construindo, de forma 
enriquecedora, seu conhecimento da língua escrita e suas habilidades de ler e 
escrever. 
 
A sereia perdeu o assobio 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 E isso era péssimo. O que faz uma sereia desafinada para encantar 
pescadores e marinheiros sem assobio? Bússola na mão, lá se foi a sereia 
Sirigaita para o Caminho do perde-acha. Na procura do assobio, o que ela não 
esperava era viver tantas maluquices, que fizeram da sua história uma grande 
aventura. Uma aventura em que as palavras-chave, todas com sons sibilantes, 
se encadeiam em rimas, aliterações, repetições. E o leitor mergulha num 



mundo de fantasia, construindo de forma enriquecedora, seu conhecimento 
da língua escrita e suas habilidades de ler e escrever. 
 
 
 
O coelho perdeu a unha 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Na mesma hora, soltou um gemido e caiu para trás, desmaiado. Ao 
voltar a si, o coelho deu de cara com um ser muito esquisito: pequenininho, 
gorduchinho, barbudinho, enrugadinho, bem vermelhinho... Um duende poeta, 
que falava em versos, fabricava palavras, escrevia poesia. Aí começa uma 
aventura no Caminho do perde-acha. Uma aventura em que as palavras-chave, 
todas com dígrafos, se encadeiam em rimas, aliterações, repetições. E o 
leitor mergulha num mundo de fantasia, construindo de forma enriquecedora, 
seu conhecimento da língua escrita e suas habilidades de ler e escrever. 
 
O Rei Maluco e a Rainha Mais Ainda 
Texto: Fernanda Lopes de Almeida 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
No reino desta história, as pessoas fazem o que dá na telha - o padeiro não 
fabrica pão há anos porque prefere pintar quadros, uma moça passa a vida ao 
lado de um poço esperando se encontrar com o que sair lá de dentro, uma 
velhinha vigia a torre do Sono para que ninguém se atreva a dormir... e todos 
procuram um estafilágrio, coisa que ninguém sabe o que é. Mais malucos ainda 
são o rei e a rainha - é ele quem serve o povo (até engraxa os sapatos do 
engraxate!) e só será coroado depois de ter servido bastante, e é ela quem 
dá aula quando a professora falta. Todo mundo ali fala o que tem vontade e 
acham muito sábios os provérbios do avô do rei, coisas aparentemente sem pé 
nem cabeça como 'quem nunca se afoga muito se arroga' e 'uma cauda sem 
tropeço ou é falsa ou é de gesso'. É nesse lugar que a menina Heloísa vai 
parar um dia, guiada por uma formiga falante...  
 
Uma velha e três chapéus 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



Este divertido e premiado conto de Sylvia Orthof, Prêmio Orígenes Lessa da 
FNLIJ em 1987, narra as aventuras de três chapéus que saem voando com o 
vento até encontrar uma velha muito ocupada, que deseja se separar do 
marido. Ela também é levada pelo vento e viaja com os três chapéus por 
montanhas, pelo mar e pelo sertão. 
 
 
 
Em boca fechada não entra estrela 
Texto: Leo Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 História de Guta, uma menina curiosa e tagarela, que tem um 
passatempo incomum: conversar com as estrelas. Aliás, só ela fala, "que 
estrela é bicho calado e gosta de escutar".  Os pais, preocupados com os 
perigos da noite, proibem os passeios de Guta. A menina então resolve fugir, 
não deixando outra alternativa aos pais senão enfrentar o escuro também. 
 
A verdadeira história dos três porquinhos! 
Texto: Jon Scieszka 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Será que a história dos três porquinhos ocorreu daquele jeito mesmo? Dando 
a palavra ao lobo, que naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto de 
vista, Jon Scieszka consegue reforçar a "veracidade" da história original, 
contar uma história nova e engraçada e dar às crianças a oportunidade para 
demonstrar que compreendem muito bem as coisas.  
 
Que raio de história! 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Em 'Que raio de história', a autora Sylvia Orthof trata das confusões 
que uma briga entre a Lua e a Noite causaram para todo o mundo. 
 
Rumboldo 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Em 'Rumboldo', Eva Furnari dá uma cutucada naqueles que acham que 



sua própria palavra é a palavra final. E ai daquele que não concordar - vai ser 
trancado na Torre de Pedra, a torre mais alta do castelo, para aprender que 
ninguém pode ter opinião. Assim Rumboldo fez com todos que discordaram de 
suas decisões intransigentes. Tanto na vida como na ficção, existem esses 
cabeças-duras, que têm o mesmo destino de Rumboldo, a solidão.  
 
 
A lebre e a tartaruga 
Texto: Becky Bloom 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Além de ser o único habitante da floresta que não brigava com ninguém, Zé 
Lebre era o grande campeão, o bicho mais veloz. Como todo maratonista que 
se preze, cada manhã ele malhava um pouco... tomava calmamente seu café... 
lia o caderno de esportes... e tirava uma sonequinha. À tarde ele vestia as 
medalhas de ouro e ia dar uma volta. E como impunha respeito! Mas a verdade 
é que Zé Lebre nunca tinha vencido uma corrida e só tinha pose: treinava 
muito pouco. Quanto às medalhas e troféus, ele comprava nos brechós da 
cidade - e estava sempre ampliando a coleção. Até aí, tudo ok, pois seus 
vizinhos sabiam muito bem que ele era o mais rápido, e também estavam 
sempre ocupados discutindo um com o outro. O problema é que uma tal Vivi 
Tartaruga chega para acabar com o reinado do grande esportista. Muito 
amável e ótima vizinha, ela logo conquista a confiança dos bichos, convidando 
a todos para programas inusitados. Como fazer cooper, por exemplo. 
Desafiado, Zé Lebre terá de correr atrás de sua reputação. E seguir o 
conselho de Esopo: "Devagar e sempre se chega na frente"!   
  
Alguém viu a bola? 
Texto: Jonas Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O menino chuta a bola. A bola aproveita o chute e foge. Sobe para o alto, 
atravessa as nuvens, o universo e cai no colo de Deus que, não resistindo, 
começa a brincar com ela. Mas a comunidade chega para o jogo e agora, sem 
bola, como jogar?  Recomendado para todos aqueles que são apaixonados e 
curtem futebol, Alguém viu a bola?, de Jonas Ribeiro é um texto poético 
encantador e sensível que fala desse esporte democrático e paixão nacional 
de crianças, jovens e adultos. O livro conta a história do ponto de vista da 
bola, seu percurso desde os pés do garoto, passando pelas nuvens até cair no 



colo do Criador...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toupi Toca 
Texto: David McPhail 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
'Toupi toca' conta a história de Toupi, uma toupeira de vida medíocre que 
descobre a motivação de sua existência na arte. Acostumado a só trabalhar 
(ela cava túneis), se alimentar e ver TV, certo dia observa um violinista 
tocando na televisão e se emociona - eis o ponto de partida para uma mudança 
radical em seu cotidiano. Determinada a também tocar daquele modo, Toupi 
encomenda um violino e aprende a extrair música do instrumento por conta 
própria. O som, no início sofrível, acaba se transformando numa bela melodia, 
que modifica a vida de todos à sua volta, sem que ela o perceba.   Cheia de 
metáforas, a obra mostra aos pequenos leitores a importância da arte, da 
determinação e disciplina que se deve ter ao exercitar a produção artística, 
mas principalmente do seu caráter transformador, ainda que ele não seja 
aparente.  
   
O caderno de perguntas de Rebeca 
Texto: Telma Guimarães Castro Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Rebeca vive intensamente seus nove anos de idade. Estuda, vai a festas 
na escola, curte bichos de estimação, diverte-se com os avós e briga com os 
irmãos. Mas não se conforma com sua nova professora e faz de tudo para não 
gostar dela.  Esta é a história de Rebeca, uma esperta garota de 9 anos que 
está inconformada com sua nova professora da terceira série, que tem fama 
de chata e brava. Enquanto Rebeca faz de tudo para não gostar da "senhora 



de cabelos vermelhos", o leitor se diverte com seu dia-a-dia: a família, os 
amigos, os divertimentos, as chateações, o caderno de perguntas... Mas 
também percebe que as pessoas são diferentes e que devemos aprender a 
conviver e a respeitar essas diferenças.  
 
     Viagem criada, emoção dobrada 
     Texto: Elias José 
Disponibilidade: 1 exemplar 
Em todos os desenhos do menino ela surgia, bonita e sorridente. Numa das 
aparições, a menina moreninha disse que queria mais alegria e movimento, e 
propôs viajarem juntos, usando a imaginação. E o menino usou o lápis e o papel 
para soltar a criatividade e inventar viagens fantásticas, sempre 
acompanhado por ela. Alguma coisa estranha estava acontecendo.  Seria o 
amor?   
 
 
O sapo que virou príncipe: continuação 
Texto: Jon Scieszka 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Era uma vez um príncipe e uma princesa que se casaram e teriam vivido 
felizes para sempre - se o autor da história não fosse Jon Scieszka. Neste 
livro, para espanto geral, o narrador diz logo na primeira página que na 
verdade o príncipe e a princesa 'estavam levando uma vidinha miserável' - e, 
nesse momento as crianças começam a desconfiar que há alguma coisa muito 
errada. Na página seguinte a princesa resmunga para o príncipe: 'Você quer 
parar de mostrar a língua desse jeito?' Fazendo uma miscelânea de vários 
contos de fada, Jon Scieszka vai por aí afora, conseguindo reforçar a 
'veracidade' da história original, contar uma história nova e dar às crianças a 
chance de demonstrar que compreendem muito bem das coisas.  
 
A maior flor do mundo 
Texto: José Saramago 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A maior flor do mundo é uma magnífica história para crianças, mas, antes de 
tudo, é um legítimo Saramago. Transformando-se em personagem, o autor nos 
conta que uma vez teve uma idéia para um livro infantil, inventou uma história 
sobre um menino que faz nascer a maior flor do mundo. Não se julgava capaz 



de escrever para crianças, mas chegou a imaginar que, se tivesse as 
qualidades necessárias para colocar a idéia no papel, ela resultaria 
verdadeiramente extraordinária: "seria a mais linda de todas as que se 
escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas...".   
  É dessa fantasia de grandiosidade que nasce o livro. Os leitores são 
chamados para uma divertida brincadeira, pois Saramago narra-lhes a 
história do menino e da flor não como se ela fosse a história de verdade, mas 
como se fosse apenas o esboço do que ele teria contado se tivesse o poder de 
fazer o impossível: escrever a melhor história de todos os tempos. 
 Entrando no jogo com o autor, os pequenos leitores vão saber que 
ninguém nunca teve nem terá esse poder. Vão saber também que a literatura 
é o lugar do impossível: o menino desta história faz uma simples flor dar 
sombra como se fosse um carvalho. Depois, quando ele "passava pelas ruas, as 
pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito 
maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos". Como nos velhos 
livros de literatura infantil, Saramago conclui: "E é essa a moral da história". 
    
  
 
Os chifres de Filomena 
Texto: David Small 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Uma bela quinta-feira, Filomena acorda e constata que lhe cresceram chifres 
na cabeça. Esse acontecimento estranhíssimo parece não perturbar a menina, 
mas lhe causa muitos problemas, como dificuldade para se vestir e para 
passar pela porta do quarto. Os chifres engancham no lustre da sala, e a mãe 
da garota desmaia quando a vê transformada. O médico não consegue 
explicar o ocorrido, tampouco o diretor da escola, que a olha com cara de 
mau. Quem encontra a resposta mais esdrúxula é Nelson, o irmão de 
Filomena. Ao consultar uma enciclopédia, o menino constata que ela se 
transformara num tipo raro de alce. A família decide esconder os chifres da 
garota e contrata um chapeleiro para confeccionar um chapéu sob medida. A 
menina vai dormir pensando nas novidades daquele dia. E, na manhã seguinte, 
acorda sem chifres, mas com outra incrível transformação em seu corpo.  
 
Nós 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
Este livro conta a história de Mel, uma garota que morava na pequena cidade 
de Pamonhas e vivia rodeada de borboletas, motivo pelo qual gerava 
brincadeiras por parte dos habitantes 'normais' da cidade. Um dia, de tanto 
segurar o choro e a mágoa, Mel acabou com o corpo cheio de nós, um mais 
apertado que o outro. Diante disso, resolveu ir embora de Pamonhas. Mel não 
sabia que havia tantas coisas interessantes fora de sua cidade, mas seus sete 
nós fizeram com que ela se aventurasse pelo mundo, procurando soluções. Ela 
andou, cruzou montanhas e rios, até que encontrou alguém que ganhou sua 
confiança e ajudou-a a desatar seus nós. Então, Mel conheceu uma cidade em 
que cada um tinha seus próprios nós e ninguém ligava para isso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O caso da banana 
Texto: Ronaldo Simões Coelho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A partir de cinco litografias de Ângela Lago, Ronaldo Simões Coelho criou um 
divertido conto em forma de depoimento. A voz narrativa é da popular 
personagem D. Carochinha, e o fato narrado é um mistério em que não apenas 
as coisas, mas as palavras e as letras saem, caem e escorregam de seus 
lugares. Em O Caso da Banana a leveza do texto dialoga muito bem com a 
riqueza da imagem e a complexidade tipográfica do projeto gráfico.  
 
O sino que queria voar 
Texto: Luiz Antonio Aguiar 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
É possível um sino voar pelos céus? Pois este sino quer voar. Como os anjos, 
como os pássaros, como a brisa que chacoalha os cabelos grisalhos daquele 
mais velho que sempre tem uma história para contar. Em O Sino que Queria 



Voar, Luiz Antonio Aguiar repete a parceria com Márcia Széliga para contar 
uma história divertida e repleta de poesia, que vai encantar os pequenos.  
Mas, o que voa mesmo é a nossa imaginação, desviando em montanhas, em 
rebanho de nuvens, fazendo do sino um menino cheio de travessuras que quer 
porque quer bater suas asas... mas quais?  As badaladas que atravessam as 
páginas remontam a dias lúdicos e pueris. Blém, blém, beléns é o som que dá 
vida a um tempo longínquo. É a canção que faz da infância um lugar de 
memória. Um lugar delicioso para onde sempre queremos voltar.  
 
Ah, os lugares aonde você irá! 
Texto: Dr. Seuss 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Na época em que escreveu este livro, Dr. Seuss estava bem velhinho e 
doente. Já não gostava muito de sair de casa e usava um aparelho no ouvido 
para escutar direito o que as pessoas diziam. Mesmo assim, trabalhava 
diariamente em seu estúdio, das dez da manhã às seis da tarde, inventando 
palavras, burilando os versos e fazendo as ilustrações desta história sobre 
um menino que tenta vender um balão azul e quadrado. Lançado em 1990, o 
livro entrou na lista de best-sellers do New York Times e ficou ali durante 
dois anos. Foi uma espécie de despedida afetuosa, já que Dr. Seuss morreu 
em 1991, em casa, dormindo. 
 
 
Tonho choca o ovo 
Texto: Dr. Seuss 
Disponibilidade: 1 exemplar 
   
 Estas são as aventuras de um elefante leve. Tão leve que conseguiu 
fazer o que talvez nenhum outro elefante jamais tenha feito - chocou um ovo 
- sem quebrá-lo, é claro. (Quem botou esse ovo foi uma ave preguiçosa.) Mas, 
para realizar tal proeza, Tonho teve de superar certos problemas e 
enfrentar certas novidades - virar artista de circo, por exemplo, coisa que 
jamais tinha lhe passado pela cabeça. Uma aventura rimada, repleta de 
malabarismos com o som e o sentido das palavras.  
 
O menino e a sombra 
Texto: Orígenes Lessa 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
Este livro conta a história de Pedrinho, um menino esperto, que com sua 
inocência tão infantil quanto rara, torna-se amigo íntimo de sua sombra e 
divide com ela suas 'mais profundas' observações sobre as pessoas e as 
coisas, no mundo das sombras. Juntos experimentam o amor genuíno que 
sentem por suas princesas preferidas - a prometida Juliana e sua respectiva 
sombra.  
 
Um passeio pela escola 
Texto: Cláudio Martins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um menino e sua luneta - é assim que começa a história deste livro. Ou 
melhor, é assim que começam as histórias deste livro (e desta coleção), que 
nos conta uma Viagem do olhar. Desta vez, o menino resolve faltar à aula 
para, do alto da caixa d'água, 'passear com o olhar' pela sua escola.  E 
começa a acompanhar pequenas cenas típicas do cotidiano: pelas janelas das 
salas de aulas, no pátio, na quadra de futebol, na piscina... Até que é 
descoberto por ninguém menos que a diretora, quem todos temiam.  
O quarto do meu avô 
Texto: Mauro Martins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Quando o avô chegou à casa da menina, com aquela barba de nuvem, poucas 
roupas, um armário enorme e um relógio de carrilhão, ninguém imaginava que - 
de cada história contada, de cada gesto, de cada movimento de carinho e 
amor - iria nascer uma relação de pura ternura e emoção.  
 
 
A cabra feiticeira 
Texto: Hélio Lopes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O Tio Hélio criou uma história que você vai adorar de ler e vai ficar 
torcendo adoidado para que a Cabra Feiticeira saia perdendo ao final. Tem 
uma cabra maldosa, velha e ranzinza; um boi e uma vaca, com cara de sábios, 
que ficam conversando no pasto; um macaco que toca um violão legal; um 
coelhinho que é muito do esperto; e um ratinho simpático e trabalhador. E 
ainda tem dois garotos que vão tomar um banho numa cachoeira e acabam 



entrando numa enrascada danada. E tem muito mais do que isso... Mas isso só 
estamos contando para você sentir vontade de ler. Depois nos diga se a 
história não é, de fato, bonita. Mas o mais importante é você não ser como a 
Cabra Feiticeira, porque então a história vai acabar mal. É melhor ficar do 
lado dos outros bichos e dos dois garotos sapecas. 
 
Bruzundunga da Silva 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este não é um livro como outro qualquer. Então ele é diferente... em 
quê? BRUZUNDUNGA DA SILVA conta a história de um livro, isto é, dele 
mesmo. E sendo contada por Sylvia Orthof essa historia só pode ser 
divertida! E mais engraçada fica com as ilustrações de Patricia Gwinner. Se 
você não sabe o que é a vida de um livro, abra BRUZUNGUNDA, leia e 
descubra! 
 
Papai Noel esteve aqui 
Texto: Laís Carr Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Tampinha vivia numa casa onde era possível sentir o perfume das 
gostosas comidas natalinas no ar. Havia também um armário repleto de 
brinquedos que não lhe serviam mais. Mas o Natal de Tampinha seria 
diferente, pois descobriu que no orfanato ao lado muitas crianças não iriam 
ganhar nenhum presente. Foi aí que Tampinha resolveu que aquelas crianças 
também deveriam receber a visita de Papai Noel...  
 
 
 
 
 
 
 
A bela ou a fera 
Texto: Anna Flora 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Por que quem servia para brincar com meninos não poderia namorá-los 



também? E vice-versa? A menina desta história realmente não entendia estas 
questões. Mas o professor de artes era muito legal e, através de desenhos e 
criações artísticas, ajudou a classe a encontrar um meio-termo, em que 
meninos e meninas, sem muitos preconceitos, brincavam da mesma coisa. Pena 
que o professor saiu da escola. A tristeza foi muito grande, porém a 
mensagem ficou para aquelas crianças.  
 
O abraço da meia-noite 
Texto: Maria da Glória Cardia de Castro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
A vaidade e o orgulho não são suficientemente fortes para destruir um amor 
puro e verdadeiro. O prazer de ler histórias de reis e rainhas sempre é muito 
grande. Mas quando o rei e a rainha são flores, então a emoção é inevitável. É 
o que acontece nesta sensível história quando um Girassol de pétalas 
douradas se apaixona pela mais bela Rosa. Mas em todo amor sempre há 
ciúme, inveja... 
 
Godó, o bobo alegre 
Texto: Pedro Bloch 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Um menino fora do normal... A cabecinha do menino Godó não era normal. Por 
isso, todos o ridicularizavam. Só que o coração de Godó também não era 
normal: era muito melhor do que o dos outros! Texto emocionante, mágico, 
que retrata a situação de quem não nasceu igual a todo mundo. 
 
Nas pernas da mentira 
Texto: Cecilia Vasconcellos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Para fugir das fofocas Carolina inventou que ela e o pai tinham viajado para o 
Japão e ele não voltou pois tinha de continuar lá trabalhando. Não poderia 
escrever numa redação de escola que o pai a abandonara. O difícil foi 
aguentar das Dores - a professora bisbilhoteira e autoritária - que não deu 
trégua a Carol.  
 
 
O vôo de Cauã 
Texto: Reynaldo Valinho Alvarez 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O livro mergulha na caminhada dos índios para conquistar seu espaço na 
sociedade. Os novos heróis indígenas vão às universidades, em busca do 
conhecimento e do reconhecimento que lhes permitem ajudar seus irmãos, 
num mundo complexo em que sua cultura corre perigo de destruição. 
 
A caixa preta 
Texto: Tiago de Melo Andrade 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Este livro mostra a importância da cultura como fator de agregação das 
comunidades. Uma análise sociológica da influência da televisão na postura 
das pessoas suceptíveis de abandonarem valores consolidados ao longo das 
gerações. Influência perniciosa de programas impregnados de falsos 
conteúdos culturais e que contribuem para a inércia do pensamento. 
 
O menino que sonhava de olho aberto 
Texto: Galeno Amorim 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Bom de bola e no jogo de bafo, Ribeirinho é um verdadeiro craque no 
computador da escola. Ele é um menino como qualquer outro da sua idade. 
Mas com uma diferença: adora ficar imaginando como vai ser no futuro a 
cidade onde mora. Até que surge a grande chance da sua vida. Ilustrado por 
Semíramis Paterno. 
 
A sombra fujona 
Texto: Maria Heloisa Penteado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ninguém liga para a própria sombra. Mas será que dá para viver sem 
ela? A sombra de Suzana ficava cansada de tanto que a menina saracoteava. 
Nem mesmo na hora de dormir Suzana tinha sossego! Ficava trazendo 
diabruras com sua sombra projetada na parede! Uma noite, a sombra se 
irritou e foi-se embora. Que fazer? Como trazê-la de volta? 
 
 
 
As confusões de Aninha 



Texto: Stella Carr 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 As 'confusões' de Aninha são narradas em cinco episódios 
independentes, cujos pontos comuns são o humor e a ingenuidade. As cinco 
situações são bem próximas do universo das crianças - medo de trovão, 
espirro 'emperrado', vontade de ter bicho de estimação, confusões 
domésticas e relações com os colegas na hora da perda dos dentes.  A 
autora brinca com a comicidade das situações, levando-as ao exagero e até ao 
non-sense. Neologismos, metáforas curiosas, recursos metalingüísticos e 
plásticos, como letras diferentes e gráficos engraçados, contribuem para 
prender o interesse do leitor. 
 
Marcus Robô 
Texto: Maria Heloisa Penteado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Maruca encontra uma fada e pede a ela um robô capaz de fazer tudo. A fada 
realiza o desejo, mas há um problema: a menina ainda não sabe ler, e Marcus 
Robô tem um monte de botões que ela não entende. Mas mesmo assim ela não 
se importa, e acaba se envolvendo em confusões. Um modo divertido de 
abordar os deveres que toda criança tem e dos quais quer fugir. 
 
O gato de papelão 
Texto: Álvaro Cardoso Gomes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
As crianças não podem ter tudo o que querem, mas sabem inventar o que 
precisam!  O menino queria muito ter um gato, mas seus pais não deixavam. 
Sabem como é... apartamento, bronquite, sujeira... Desobediente, o menino 
tenta criar um gato escondido dentro de seu guarda-roupa. Mas criar um gato 
dentro do guarda-roupa é muito difícil! Gato precisa comer, fazer xixi, e não 
pára quieto. E se sua mãe descobrisse? Então só lhe restou uma saída: 
inventar um gato especial, à prova de mães e de pais. 
 
 
 
 
 



 
 
 
O segredo de Tonhão 
Texto: Aurélio de Oliveira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Tonhão, quando crescer, quer ser igualzinho ao pai. Mas o pai de 
Tonhão não é um pouquinho complicado? Tonhão não tinha do que se queixar 
na vida. Passava o tempo com o videogame, jogando bola todas as tardes ou se 
divertindo com a família. Adorava as irmãs, Bebel e Lalá, e a mãe, que era 
muito legal. O pai, ele amava e imitava. Só que o pai, bem, pode-se dizer, era 
um tanto espalhafatoso. E foi justamente o pai quem descobriu o grande 
segredo que Tonhão guardava com tanto cuidado. 
 
Um cachorro  muito louco 
Texto: Alexandre Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O maior sonho de Julinho é ter um cachorro. Até que um dia ele 
consegue convencer seus pais. Mas é aí que começa seu drama: o menino 
morre de medo de injeção. E resolve não deixar seu melhor amigo tomar a 
vacina contra a raiva... 
 
Se eu fosse um tomate 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Se a gente não fosse a gente, a gente seria o quê? Chega aquele dia em 
que sentamos e ficamos pensando afinal, o que é que eu sou? O filhinho da 
mamãe? Um moleque malcriado, como me chamam às vezes? A cara do papai, 
como diz minha tia? E seu não fosse um menino? E se eu fosse um tomate? 
Uma pulga? Um selvagem? O tempo? Um cientista famoso como o tal 
Einstein? E a gente acaba chegando à conclusão de que jeito é seguir sendo o 
que a gente é. E está acabado! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Aviãozinho de papel 
Texto: Ricardo Azevedo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
O premiado autor de histórias infantis Ricardo Azevedo conta, em Aviãozinho 
de papel, as peripécias e aventuras de um pequeno avião feito de papel. Entre 
o início e o fim de sua jornada, o aviãozinho parece passear pelo mundo todo, 
vendo todas as coisas, conhecendo todas as pessoas e desfrutando, em sua 
breve vida, das delícias que a Terra oferece. O próprio autor define o valor 
simbólico de seu livro: Aviãozinho de papel é, como qualquer outro livro, uma 
garrafa boiando no mar com uma mensagem em seu interior. Escondido numa 
biblioteca ou numa livraria - um mar de garrafas contendo mensagens 
secretas -, um dia ele será encontrado, aberto e lido, e terá enfim seu 
destino completado, revelando "uma idéia, uma lembrança e um sentimento".  
 
 
Café Van Gogh 
Texto: Cynthia Rylant 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Acontecem coisas mágicas no Café Van Gogh, em Flowers, Kansas, e 
ninguém sabe exatamente por quê. Clara é uma das razões. Doce como uma 
maçã do amor comprada num parque de diversões, "Café Van Gogh" é um livro 
dedicado para crianças e adultos, a fim de se deliciarem com a magia que o 
livro contem. O Café Van Gogh é um lugar recheado de acontecimentos 
extraordinários. Nele todos os dias são mágicos. A chegada de um gambá, de 
crianças, jovens, velhos. Tudo é fascinante. 
Saboreie "Café Van Gogh" e se deixe levar pelo embalo e sonoridade das 
palavras que o preenche.  
 
 
Dom chicote sem mancha e seu amigo balança-a-pança 



Texto: Maria do Carmo Brandão 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Texto cuidadosamente trabalhado. A autora, parodiando a famosa novela de 
Cervantes, leva o leitor a curtir e apreciar uma aventura com divertidos 
diálogos e rimas. Você já sentiu um perfume de cereja? Foi correndo atrás 
desse perfume que Dom Chicote sem Mancha e seu amigo Balança-a-Pança 
viveram uma emocionante aventura.  
 
 
 
A imundação 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ritinha é daquelas que sabem brincar. Brinca tão bem, que os seus 
brinquedos adquirem vida própria. Os brinquedos descobriram que vai tudo se 
inundar!.  
 
As três casas 
Texto: Anamaria Kovács 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta é uma fantasia sobre o destino de uma velha casa, cujas amigas – 
casas vizinhas de diferentes idades – a incentivam a mudar. Elas se 
comunicam através das portas e janelas que abrem e fecham, cortinas que 
voam, passarinhos e borboletas que visitam seus jardins. Condenada à 
demolição, a casa antiga acaba reagindo, “fingindo-se” de mal-as-sombrada, e 
seus novos donos decidem transformá-la em escola fundamental. 
 
A família treme treme nas missões 
Texto: Maria Beatriz Papaleo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  A divertida família de fantasmas está de volta, desta vez tendo 
como cenário as ruínas de Sete Povos das Missões. 
Considerado altamente recomendável para a criança pela fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil. 
 
A casa do some-some 



Texto: Guido Heleno 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Devagar, devagar, tudo ia sumindo naquela casa. Onde estariam os 
chinelos do sr. Otávio? E o ferro de Jandira? Os sumiços ficaram tão 
constantes que a família resolveu fazer uma reunião para tirar aquilo a limpo. 
Um dia, tio Acácio desapareceu. Depois de muitos meses, já no Natal, veio a 
grande surpresa: num programa de TV reconhecem a figura querida do tio 
vestido de Papai Noel. Aí, o mistério começou a ser revelado. 
 
O monstrinho medonhento 
Texto: Mário Lago 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A história do monstrinho é constituida por duas partes bem distintas. 
A primeira conta a vida de Medonhento como monstro - e o embate entre o 
bem e o mal, o monstruoso e o humano; a Segunda fala da vida do monstrinho 
transformado em menino, com a questão do conflito entre progresso e 
destruição da natureza. Isso é o que nos conta Mário Lago, por meio de 
situações engraçadas, com uma linguagem rica e bem humorada. Assim, O 
Monstrinho Medonhento pode oferecer, além de uma leitura 
descompromissada e divertida, amplas discussões sobre aspectos 
fundamentais do íntimo do ser humano e os problemas do mundo atual  
  Quem é bom já nasce feito? Quem é mau já nasce pronto? Filho de 
monstro é monstrinho? Só se ele quiser. É o que nos mostra esta história que 
trata de problemas seriíssimos de maneira muito, muito engraçada! Imagine 
um monstrinho horrendo, escamoso, dentuço e barrigudo querendo ser 
bonzinho! Será que ele consegue? 
 
O dragão do jardim 
Texto: Márcia Melo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma nova galáxia, repleta de seres vivos, está pronta para ser 
descoberta. E talvez esteja muito mais próxima do que pensamos. Tárik era 
típico menino de cidade grande. Um dia, ao tentar uma manobra arriscada 
com sua bicicleta, ele acabou quebrando a porta de vidro do prédio onde 
morava. Então veio a decisão do pai: mudar para a casa do avô, onde todos 
teriam mais espaço e liberdade. Mas a casa ficava longe do bairro, dos amigos 



e da escola. Toda a sua antiga vida parecia desmoronar. Até que, no jardim do 
avô, com a ajuda do heróis Kítar e do dragão Vustago, Tárik começa a lutar 
pela conquista de um novo universo. 
 
Muro Alto 
Texto: Maria Cecília da Silva 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  O diálogo afetivo entre o menino filósofo e o filósofo menino vai 
descortinando as parafernálias que permeiam a vida social agressiva, que 
enchem as casas... prédios... e escolas de MUROs ALTOs e grades de 
proteção. Na relação afetiva, o menino é filósofo e o filósofo é menino ? com 
os mesmos ideais de uma vida de qualidade ? o que é possível através da 
consciência e do afeto pela vida e pela Terra. Um diálogo de ternura vai 
abrindo horizontes que permitem a compreensão de um bem-estar social, 
quando se vê a alternativa de ?todas as casas abraçadas só pelas flores...?.  
 
Quarto Mágico 
Texto: Marta Melo  
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Rafael tinha um quarto mágico, onde vivia incríveis aventuras. 
Até o dia em que ele encontrou aquele ovo de dinossauro... 
 
Se... Será, Serafina? 
Texto: Cristina Porto 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
  Serafina se transformou em quatro personagens. Resolveu dar 
uma espiadinha numa nuvem cinzenta e carrancuda; se esticou bastante e 
começou a girar em volta da lua; foi conhecer terríveis segredos da 
escuridão; conheceu o segredo das águas que enchiam os mares e oceanos. 
Depois, escreveu suas sensações num diário onde registra todas as suas 
emoções.  
 
Haroldo vira gigante 
Texto: Crockett Johnson 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 O pequeno Haroldo com um lápis de cor decide desenhar um quadro na 



parede de seu quarto. Desenha casas, cidade, florestas, montanhas, mar, 
nuvens, aves e parte para uma viagem no mundo do faz de conta. Mais 
desenhos, mais desafios.  
 Vive, assim, situações, inusitadas, perigosas, mas todas elas fáceis de 
serem desvencilhadas. Sendo personagem de sua própria história, ele se vê 
ora pequeno, ora um verdadeiro gigante para enfrentar os obstáculos 
surgidos no caminho. Haroldo era tão grande que podia andar pelo mar sem 
afundar. Um grande navio passou por perto de Haroldo. Era um 
transatlântico. 
 Ao realizar a viagem com Haroldo, o aluno-leitor certamente se 
identificará porque é no imaginário infantil, na fantasia e no lúdico que a 
criança constrói o seu dia-a-dia. Ao realizar a viagem com Haroldo, questões 
de estética, linguagem, proporção e de comportamento também poderão ser 
evidenciadas. A ficção, com seu poder criativo, possibilita um olhar sensível 
sobre o real.  
 
Chico Palito 
Texto: Cristina Porto 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Neste livro Chico fez de tudo para encontrar Salomão, mas o 
periquito daquela cidadezinha, já estava sumido há uma semana. E ninguém se 
conformava com o sumiço. Onde já se viu realejo sem periquito? Salomão usou 
até o alto-falante da praça para encontrá-lo. E nada. Aí, uma grande surpresa 
aconteceu ! 
  
A maldição do ídolo perdido 
Texto: Gaby Waters 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  O professor S. K. Vadeira e seu assistente Eric Mono estão 
fazendo escavações no Egito quando descobrem o ídolo perdido, com sua 
maldição. A escultura acaba sendo roubada e uma jornalista consegue 
descobrir os ladrões. Mas, antes de os bandidos serem capturados, a 
maldição cumpre-se: uma pedra move-se misteriosamente, prendendo-os na 
câmara do tesouro. E agora?  
  
Em busca do templo perdido 
Texto: Susannah Leigh 



Disponibilidade: 1 exemplar 
  
  Esse livro traz uma emocionante aventura, com divertidos e 
intrigantes enigmas para o leitor resolver, fazendo com que participe 
ativamente da trama. De modo divertido, ajuda a desenvolver a perspicácia, a 
acuidade visual, o raciocínio lógico e a observação. Para ajudar a decifrar o 
mistério do roubo de uma antiga máscara de grande valor artístico, a famosa 
exploradora Ilka Brito pede a ajuda dos seus jovens amigos Luca e Bia. Os 
três embrenham-se em uma densa floresta tropical, dispostos a vencer todos 
os desafios, naturais e sobrenaturais, para encontrar o Templo Perdido e 
descobrir o seu legendário segredo.  
Para ajudar a decifrar o mistério do roubo de uma antiga máscara de grande 
valor artístico, a famosa exploradora Ilka Brito pede a ajuda dos seus jovens 
amigos Luca e Bia. Os três embrenham-se em uma densa floresta tropical, 
dispostos a vencer todos os desafios, naturais e sobrenaturais, para 
encontrar o Templo Perdido e descobrir o seu legendário segredo.  
 
Vila das rolinhas 
Texto: Márcia Melo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Bairro novo, gente nova, parece que o mundo todo ficou para trás. Será 
tão difícil começar outra vez?  
 Tudo começou por causa de um rato. A família mudou e a vida toda 
sumiu pela traseira do caminhão de mudanças: a escola, os amigos, o cachorro 
Pingo; o futebol no campinho e as disputas com bolinhas de gude; as goiabas 
tiradas do pé e a Nicinha, namoradinha de pegar na mão. E agora? Como 
seria? Será que novos amigos, outra escola, o velho louco e o cinema perto de 
casa podiam enterrar de vez a velha Vila das Rolinhas? 
 
O sonho de Prequeté 
Texto: Orígenes Lessa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um sonho igual aos seus sonhos. Quem nunca imaginou encontrar uma 
fada que realizasse todos os seus desejos? Pois o menino Prequeté imaginou, 
e a fada apareceu mesmo! Só que ele pediu tudo o que lhe veio à cabeça, 
menos aquilo com que mais sonhava... Qual será o sonho de Prequeté? Em que 
confusões se mete o menino, ao ver realizados os seus desejos mais malucos? 



 
Seu desejo é uma ordem 
Texto: Luiz Roberto Guedes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Já pensou se a gente pudesse realizar desejos com a força do 
pensamento? Desejar uma coisa e vê-la acontecer de imediato? Imagine só: 
“Quero um sorvete gigante!”, “Quero viajar num disco voador!”, etc. Dizem 
que querer é poder. No entanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que 
desejamos. Senão... Veja o que aconteceu com os gêmeos Ju e Jana na noite 
da chuva de estrelas cadentes... 
 
Histórias embaralhadas 
Texto: Lino de Albergaria 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Histórias Espelhadas é uma série de contos que, através do jogo das 
palavras, alterna as narrativas, criando vários pontos de vista. Com pequenas 
mudanças no texto, o autor mantém o mesmo tema e as mesmas personagens, 
mas no contar e recontar, Lino de Albergaria inventa estruturas e as 
histórias se espelham, se anulam ou se embaralham, criando novas situações 
que divertem muito o leitor. As ilustrações, em harmonia com os textos, 
também são colocadas de forma estratégica, criando outro nível de leitura a 
partir da colocação das mesmas imagens. 
 
Um gnomo no meu jardim 
Texto: Márcia Glória Rodriguez 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Gnomos existem ou são frutos da nossa imaginação? Camila não só jura 
que existem, como também participou, com o simpático Xixo, de uma grande 
aventura em defesa da ecologia, depois de ser reduzida em seu tamanho, 
ficar invisível e até fazer vôo noturno nas costas de uma coruja de penas 
macias. 
 
O olho de vidro do meu avô 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 É o homem que ainda guarda o olho de vidro do avô, mas é o menino que 



percorre com o leitor os caminhos de Bom Destino, cidade pequena e plana, 
cansada de tanta paz, em que o tempo parece escorrer mansamente. O avô 
reina misterioso: com o olho direito, via o sol, a luz, o futuro, o meio-dia, e, 
com o olho esquerdo, via a lua, o escuro, o passado, a meia-noite; o neto 
fascinado embrenha-se no mistério como quem não vê, que é o jeito de 
menino ver. O avô usa um olho de vidro. Como isso aconteceu, não se sabe: 
parece que o olho de vidro não existe se não se fala dele, mas para o menino, 
curioso e imaginativo, o olho de vidro provocava atração e receio. Aos poucos, 
o leitor pode recolher aqui e ali fragmentos da história do avô: ele receitava 
remédios homeopáticos, tinha sete filhos, um outro amor. Um dia, como 
sempre fazia, sai e não retorna ao fim da tarde para o jantar. Inquietação. 
Tempos depois encontram restos do terno de linho branco e o olho de vidro 
olhando para o céu. Desapareceu em mistério como vivera a vida. 
 
O planeta berra 
Texto: Edgard Romanelli 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Lu é um menino curioso, disposto a conhecer a política do mundo. 
Lê jornais e só se depara com guerras e misérias. Faz um contato pelo 
computador com um extraterrestre, Pru, que lhe narra, numa linguagem muito 
semelhante ao português, problemas bem parecidos em seu planeta, Berra. Lu 
é desacreditado pelos adultos, mas tem uma amiga, Marina, que acredita nele 
e resolve ajudá-lo. Pru também apresenta, via computador, sua amiga Barina. 
As duplas bolam um plano - o planeta Berra, na figura das crianças ets, 
ameaça o planeta Terra, evitando um ataque somente se armas atômicas 
forem destruídas e houver maior solidariedade entre os povos. O final é 
otimista, com uma mudança geral de comportamento.  
 Toninho da Silva está farto deste mundo que os adultos estão 
destruindo. Até que, através da tela do seu microcomputador, trava contato 
com Antônimo da Selva, um menino como ele, do Planeta Berra... Um texto 
originalíssimo, um jogo inteligente em que os sons de nossa língua compõem 
um ingrediente fascinante. Um jogo incrível de inteligência.  
 
O cavalinho de água 
Texto: Francisco Orban 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Trata-se de uma narrativa fabular que conta a história de um 



cavalinho de água que não podia ver o sol. Mas no percurso de uma fuga do 
circo, o cavalinho Danúbio se depara com um fato, que muda a sua vida. 
 
O empinador de estrela 
Texto: Lourenço Diaféria 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 História de um menino com a cabeça repleta de idéias, de sonhos.  
 O mundo, da casa às estrelas, era visto por meio de sua rica 
imaginação, cheia de sonhos e vazia de ódios. Até que a doença do pai vem 
trazer uma realidade assustadora, com a qual ele tem de lidar.  
 O narrador observa o cotidiano de sua cidadezinha, imaginando como é 
a vida das formigas, enfrentando a doença do pai, a distância da mãe, que 
acompanha o marido na internação hospitalar, pensando sobre a vida e 
empinando sua pipa, num retrato próximo a uma crônica de um menino dado a 
reflexões curiosas sobre a vida.  
 
Palavras, palavrinhas e palavrões 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Esta é a história de uma menina que adora descobrir palavras novas. 
Ela não entende as regras que os adultos determinam para as palavras. 
 
A moeda de ouro que um pato engoliu 
Texto: Cora Coralina 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O pessoal que mora no Ferreiro vai fazer uma festa e uma comidinha 
gostosa para um convidado especial. Olhe só a surpresa: o pato engoliu uma 
moeda de ouro do tempo dos reis do Brasil! Quem vai ficar com ela? 
 Para comemorar o dia de São João, o povo de Ferreiro, um lugar antigo 
onde começou Goiás, todos os anos fazia uma festa à velha moda - com muita 
comida, potes de doces, música, fogos e fogueiras queimando no largo da 
Igreja. Naquele ano, para agradar o padre, nada melhor que caprichar no 
almoço e servir um pato novo com arroz molinho. Para espanto de todos, no 
ritual de depenar, despenujar e cortar o pato, a cozinheira encontra uma 
linda moeda do ouro, datada de 1816, com a efígie de D. João VI. Assim 
começa, no povoado, grande confusão e mistério. Cora Coralina, mestre na 



arte de lidar com a palavra e de resgatar a cultura de sua terra e de sua 
gente, diverte e encanta o leitor com essa narrativa em forma de carta. 
Carta esta escrita para seu neto, Carlos Magno, em 14 de abril de 1965.   
  
Os meninos verdes 
Texto: Cora Coralina 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A partir de duas plantas diferentes, no quintal da Casa Velha da Ponte, 
surgem criaturinhas estranhas. Como lidar com o diferente, com o novo? A 
escritora Cora Coralina, com a metáfora - os meninos verdes -, ajuda-nos a 
refletir sobre isso. Vovó Cora conta a seus netos o que ela chama de 
acontecido e não de uma história. De repente, seu Vicente, o jardineiro da 
Casa Velha da Ponte, deparou com uma situação incomum: no quintal, entre as 
plantas que nascem lá, boas e más, apareceram duas plantas diferentes. Quis 
arrancá-las, mas vovó Cora disse-lhe que as deixasse crescer. Depois de um 
tempo, sob as duas plantas, seu Vicente e vovó Cora, surpresos, encontraram 
seres vivos, com todas as formas de crianças em miniatura. O que fazer? 
Destruí-los? Escondê-los? Cuidar deles? A postura sem preconceito e 
compromissada de vovó Cora em relação à estranha realidade nos ensina a 
encarar com naturalidade situações inusitadas, a respeitar diferenças e a 
agir com responsabilidade e consciência. 
 
Os pregadores do rei João 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
A tampa da panelinha 
Texto: Elza César Sallouti 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 Mariana chegou em casa pulando de alegria com a tampa da panelinha 
do Pequeno Príncipe, exatamente como tia Fúlvia havia contado, porém deu de 
cara com a vizinha reclamando ser a dona do objeto. Tia Fúlvia apareceu na 
mesma hora com uma solução nas mãos.  
 
Indo não sei aonde buscar não sei o quê 



Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Através de um conto bem humorado e sagaz, a autora cria um novo 
livro que deliciará crianças e adultos. Narrativa bem brasileira baseada na 
nossa tradição oral. Personagem divertido e esperto que, ao receber como 
recompensa o direito de se casar com a princesa, acaba enganando ao diabo e 
a todos da corte. 
 
Cara de um focinho do outro 
Texto: Guto Lins 
Disponibilidade: 1 exemplar 
  
 Cara de um, focinho do outro faz parte da Coleção Prequeté, da 
Editora Globo, em que Guto Lins utiliza rimas, ritmo e jogos de palavras  
para brincar com a imaginação das crianças. Neste livro, que chega às 
livrarias de todo o Brasil , o autor faz um jogo com a palavra “cara”, contando 
uma história e, assim, estimulando o imaginário infantil. 
 
Bam-ba-la-ão sinhô capitão 
Texto: Mercês Maria Moreira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Meninos ladinos, luas madrinhas, bicho-papão, sonho que chega 
de trem: com esses elementos surpreendentes, a autora tece um mundo 
imaginário e maravilhoso. Um livro excelente para se soltar a imaginação 
através da fantasia.  
 
 
O gato e o diabo 
Texto: James Joyce 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  O diabo oferece aos habitantes de Beaungency uma ponte que 
ele construiu em uma só noite. Em troca, a primeira pessoa que atravessar 
ficará pertencendo a ele. 
 
 
Atrás do pirata papa-tudo 
Texto: Odette de Barros Mott 



Disponibilidade: 3 exemplares 
 
  Legal choveu! A enxurrada parece um riozinho, a água desce 
correndo; levanta espuma, a água brinca de roda em volta da montanha de 
pedrinhas que o pedreiro deixou ali... 
 
Diga Xis 
Texto: Teresa Noronha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
Era uma vez uma chave 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 As andanças de uma chave à procura de seu papel e, 
consequentemente, de sua identidade. Ingênuas ilustrações em quatro cores 
 
Vizinho, vizinha 
Texto: Roger Mello 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Vizinho, vizinha mostra o que separa e o que une as pessoas nas 
metrópoles. Na rua do Desassossego, 38, a vizinhança é bem tranqüila. No 
apartamento 101, um moço lê quadrinhos, toma café e constrói uma cidade de 
papel. Nem percebe o rumor da vizinha do 102, que toca clarineta, cria um 
rinoceronte debaixo da pia e coleciona livros e coisas antigas. Eles só se vêem 
no final da tarde, quando se encontram no hall, trocam cumprimentos e falam 
do tempo. Depois, vão resolver coisas na cidade - e logo estão de volta aos 
seus cacarecos, guardados e manias. Como vão escapar da solidão?Pela 
Companhia das Letrinhas, Roger Mello também publicou Todo cuidado é 
pouco! e Meninos do mangue, Prêmio Jabuti 2002 nas categorias Literatura 
Infanto-Juvenil e Ilustração. 
 
O menino que queria encontrar o fim do mundo 
Texto: Marco Rosetti 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



  Onde é o fim do mundo? Você já pensou nisso? Pois essa era a 
dúvida de João, também chamado Gabriel, um menino muito curioso, que vivia 
fazendo perguntas sobre todas as coisas; tudo ele queria conhecer, até o fim 
do mundo. E tão decidido estava em encontrar as respostas que saiu andando 
por trilhas sem fim. Encontrou macacos, dormiu em árvores, conversou com 
um jacaré vegetariano... e nada de encontrar o fim do mundo.  Até que o 
pai, preocupado com seu desaparecimento, foi atrás dele e juntos 
encontraram o lugar mágico que continha todas as respostas para todas as 
perguntas: uma biblioteca. 
 
A dobradura do Samurai 
Texto: Ilan Brenman 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Há muito tempo o origami faz parte da vida dos japoneses. Os 
samurais já utilizavam essa técnica para desenvolver a coordenação motora, o 
tato e a circulação sanguínea. Era esse o caso do famoso guerreiro Massao 
Kazuo, mestre também na arte de dobrar papéis. Seu filho, Mitio, gostava 
principalmente de ver o pai fazer o tsuru, dobradura que representa o grou, 
ave da saúde e da fortuna. Bom observador, Mitio logo se torna um 
especialista na arte do origami. Até o dia em que seu pai adoece, e Mitio 
resolver dobrar mil tsurus para tentar salvar Massao. 
 A dobradura do samurai relembra uma antiga lenda japonesa, segundo 
a qual quem dobrasse mil tsurus teria seus desejos realizados. Ilustrado com 
xilogravuras e desenhos em nanquim inspirados na pintura oriental, o livro 
ainda traz um passo-a-passo para ensinar as crianças a fazer seus próprios 
tsurus.  
 
Falta um parafuso na cabeça do robô 
Texto: Marcus Cardelíquio 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Metalino era um robô muito esperto e organizado, até que um dia ficou 
fora de controle, mas logo voltou a funcionar. Depois desse dia, Metalino 
nunca mais foi o mesmo: começou a agir e sentir como gente. Beto e Dorinha 
desconfiaram de que estava faltando um parafuso na cabeça dele.  
 
Ao pé da letra 
Texto: Alina Perlman 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Alessandra (Lelé para os íntimos) é uma garota que levava tudo 
ao pé da letra. E isso causava a maior confusão. Um dia, Lelé viu da janela do 
seu quarto o novo vizinho, Dario, que acabara de se mudar. Ela se apaixonou 
pelo menino e não via a hora de conhecê-lo. Quando isso aconteceu, ela ficou 
confusa. Dario disse que preferia que seu apelido fosse Sandra ou Leca, em 
vez de Lelé. O que será que ele quis dizer com isso? 
 
Ridículo de péssimo 
Texto: Lidia Chaib 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
  Uma ideia supergostosa: dois livros que se completam! O 
primeiro, o de fora, contra uma história através de cartas. Cartas 
reclamonas, literárias, receitais, trazendo mensagens, o que for. Falando de 
crianças com seus medos, procuras, manias, jeitos de descobrir as coisas, 
teimas, aventuras... um barato! 
O segundo, o de dentro, propõe brincadeiras. Dá informações sobre o tema 
do primeiro, ajuda a pensar, explica dificuldades e curiosidades. Faz 
perguntas, pede opinião, inventa jeitos de ler, de adivinhar, de decifrar, de 
escrever, de se divertir. Jogos bem simpáticos: uns de antigamente, que 
andavam meio esquecidos; outros, supernovos. Pra ficar um tempão fazendo, 
fazendo... 
Olhos atentos! Mãos à obra! Bom divertimento! 
 
Se criança governasse o mundo 
Texto: Marcelo Xavier 
Disponibilidade: 8 exemplares 
 
 'Não tenho nada contra os adultos, mas eles bem que podiam dar um 
tempo. Sair de férias. Ir pro espaço. Conhecer Saturno, Urano, Plutão... As 
crianças ficariam aqui, na Terra, tomando conta de tudo. Naturalmente, as 
coisas voltariam aos seus lugares. Uma pequena mostra do que seria o reino 
desses pequenos governantes está neste livro, aprovado e assinado por 
algumas dessas 'autoridades' de vários países. Se você for uma criança, com 
certeza vai se deliciar. Se for um adulto, pode sentir uma incômoda vontade 
de fazer as malas...' - Marcelo Xavier. 
  Uma terra governada apenas por crianças - esta é a situação 



imaginada pelo autor, que cria um mundo de delícias e maravilhas, sem 
violência, de desencontros se transformando em encontros e de muita, muita 
alegria. 
 
Marcado para bater 
Texto: Neusa Sorrenti 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 Taquinho, desde pequeno, era um menino “desastrado”. Já derrubou 
banca de verduras, atropelou placas, quebrou ovos da prateleira do 
supermercado. Seus pais não sabiam o que fazer. Até máquina antiga para ele 
ficar batendo nas teclas sua mãe lhe deu. 
 
 
 
 
Série Brincando com Arte:  
Portinari/Tarsila do Amaral/ 
Ranchinho/ Darcy Penteado/Guersoni 
Disponibilidade: 1 exemplar de cada 
 
 Esta série foi elaborada com o propósito de que crianças, pais e 
professores direcionem seus olhares para outros ângulos, outros momentos 
de uma obra de arte, deixando que a imaginação flua em ritmo lúdico, por 
meio das formas e das cores, viabilizando assim uma construção prazerosa do 
conhecimento. Dessa forma, procura possibilitar à criança o desenvolvimento 
de sua capacidade de direcionar seu olhar, de maneira a estimular sua 
imaginação. 
 
                                   Coleção vamos criar com 
 Texto: Sabine Lohf 
 Disponibilidade: 1 exemplar de cada 
   
  Esta coleção foi desenvolvida levando-se em conta a 
aprendizagem da criança nas fases de Educação Infantil. Durante esse 
período, é muito importante o processo de interação da criança com o mundo. 
Brincar, jogar e criar são atividades que também fazem parte do 
crescimento e do desenvolvimento cognitivo das crianças. Capacidades e 
habilidades como coordenação motora, memória, imaginação e tantas outras 



fazem parte desse processo. Os dez livros desta coleção possibilitam ao 
professor uma maior integração dos alunos, não só por meio das atividades 
propostas, mas também pela 'leitura' e o manuseio dos livrinhos.  
 
 
 
 
 
 
 
Tixa, a lagartixa 
Texto: Ricardo Leite 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 O livro conta a história de Tixa, uma lagartixa que mora na casa de um 
pintor e passeia atrás dos quadros que ele pinta, vivenciando cada situação 
apresentada nos quadros.    
  
Aleijadinho 
Texto: Regina Rennó 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Viajando pelo tempo, João Teimoso chega a Minas Gerais em 
pleno século XVIII, na chamada "Época do Ouro". Lá encontra aleijadinho, o 
grande mestre do barroco brasileiro. Muito curioso, João pergunta coisas ao 
esscultor. Aleijadinho lhe conta que é filho de um arquiteto português com 
Isabel, uma escrava de seu pai. Fala também da sua arte. João teimoso 
acompanha de perto o esforço desse gênio da escultura brasileira. 
A descoberta das notas 
Texto: Gabriella Solari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Aqui as crianças vão entrar em contato com pauta musical, clave de sol, 
tempo e ritmo, pausas, ponto, fermata e ligadura. Assim, brincando, 
aprenderão a ler e a tornar-se pequenas compositoras!  
 
O mundo dos sons 
Texto: Gabriella Solari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Na primeira parte do livro as crianças vão aprender a conhecer o 
mundo dos sons, a escrevê-los e a usá-los. Em seguida descobrirão como 
fazer música com seus amigos e poderão compor e tocar as músicas que 
inventaram!  
 
Como nasce a música 
Texto: Gabriella Solari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 As crianças são convidadas a descobrir o universo da música, desde os 
sons que nos rodeiam até a construção de instrumentos.  
 
Flauta doce e teclado 
Texto: Gabriella Solari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Depois de circular pelos diversos valores das notas, as crianças 
aprendem a tocar flauta doce e teclado, sozinhas, para se apresentar aos 
amigos.  
 
A música viva de Mozart 
Texto: Claudio Galperim 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Wolfgang Amadeus Mozart aprendeu a tocar piano antes de completar 
cinco anos e, aos seis, já era aplaudido pelos reis mais importantes da Europa. 
Apesar disso, ele agia como a maioria das crianças da sua idade: não parava 
quieto, vivia inventando histórias com a irmã e adorava ser paparicado... 
Tanto que, ao receber seus primeiros aplausos no Palácio de Schönbrunn, em 
Viena, pulou no colo da imperatriz Maria Teresa e sapecou-lhe um beijo! 
Mesmo depois de adulto, Mozart não perdeu o jeito brincalhão da infância. 
Assim como ele, sua música e sua história jamais envelhecem: continuam 
encantando pessoas de todas as partes do mundo - e de todas as idades. 
 
O rabinho do porco 
Texto: Francisco Aurelio Ribeiro 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 
 Do autor capixaba Francisco Aurelio Ribeiro, que consiste em um conto 
baseado no folclore de origem popular indicado para crianças de 6 a 8 anos 



que estão aprendendo a ler.  
 Por que será que o meu rabinho é tão pequenininho? 
 
A porquinha Lelê 
Texto: Zappa 
Disponibilidade: 11 exemplares 
 
 O livro traz a história de uma porquinha persistente, feliz e consciente 
de poder mudar sua vida, apesar das suas limitações. Ricamente ilustrada 
pelo autor e cartunista Zappa, a obra se destina ao público infantil, 
compreendido entre as 1ª, 2ª e 3ª séries. As lições de perseverança, 
solidariedade e cidadania estão presentes durante a história. Como recurso 
pedagógico é uma boa fonte de leitura, além de um extraordinário 
instrumento para a interpretação de texto. Zappa, graduado em artes 
plásticas e especialista no ensino das artes visuais, tem um trabalho de mais 
de uma década com crianças de várias idades, em escolas de todo o país (e 
também na Espanha, tendo proferido palestras na Escola Padre Francisco de 
Quevedos e Universidade de Alcalá).  
 
 
Juanita e sua galinha 
Texto: Francisco Aurelio Ribeiro 
Disponibilidade: 14 exemplares 
 
 Do autor capixaba Francisco Aurelio Ribeiro, uma história que enfoca a 
pluralidade ética e cultural centralizada sobre uma menina nativa da 
Guatemala, ideal para crianças de 3ª e 4ª séries. 
 
Safira 
Texto: Sérgio Blank 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Do autor capixaba Sergio Blank, história de uma caneta que 
depois de um sonho ela percebeu que tinha seu sangue (tinta) azul 
descobrindo que era nobre. O livro é uma fábula de descobertas da infância, 
diferenças e amizades. 
 
Seu Miséria e Dona Pobreza 
Texto: Francisco Aurelio Ribeiro 
Disponibilidade: 16 exemplares 



 
 Do autor capixaba Francisco Aurelio Ribeiro, é um livro que conta a 
história de um casal pobre que gostava de ajudar as pessoas. Livro indicado 
para 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental. Ilustrado por Denise Rodrigues 
Pimenta.  
 
Oficina de Desenho 
Texto: Zappa 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 Esta obra se caracteriza pela síntese dos conceitos básicos da 
ilustração até as histórias em quadrinhos. Trilíngüe, o livro “Oficina de 
Desenhos com Zappa” preenche uma lacuna no setor livreiro, com o 
aprendizado aliado à diversão. Com fundamento teórico experimentado e 
consagrado na obra do próprio autor, que desenha para empresas como a 
Rede Globo e Editora Abril, as ilustrações são elaboradas em cima da fixação 
de cada assunto (criação de personagens, movimentação e rotação, 
perspectiva, texturas, finalização...) Os textos elucidam de forma 
sensacional a proposta do autor e trazem além de um vocabulário que 
estreita a relação do leitor com a arte, a possibilidade do conhecimento do 
assunto além da língua portuguesa (inglês e espanhol).  
 
 
História de Barbagato 
Texto: Luiz Guilherme Santos Neves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Do Autor Capixaba Luiz Guilherme Santos Neves, história de um 
gato muito velho e sábio que gosta de contar histórias para outros gatos. 
Livro para 3ª e 4ª séries, ilustrado por Flávia Hott.  
 
A zebra metida à besta 
Texto: Milson Henriques 
Disponibilidade: 12 exemplares 
 
 Do autor capixaba Milson Henrique, o livro é sobre uma zebrinha que 
nasceu diferente das outras e por isso se acha melhor. Mas no final da 
história ela leva uma grande lição. Indicado para 1ª e 2ª série.  
 



Cachorrada no céu! 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Do autor capixaba Francisco Aurelio Ribeiro, história que consiste em 
um conto baseado no folclore de origem popular. Indicado para 1ª e 2ª série 
do Ensino Fundamental. . 
 
Crinquinim e o Convento da Penha 
Texto: Reinaldo Santos Neves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro infantil de Reinaldo Santos Neves foi produzido em 2000, com 
o objetivo de adaptar para as crianças a história da chegada de Frei Pedro 
Palácios ao Espírito Santo. 
 
Frajola e sua paixão 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Movimentada história de amor platônico, vivida no mundo dos gansos e 
galos. Com criatividade e humor, o impasse das escolhas amorosas perpassa 
toda a narrativa e faz do livro um instrumento valioso para despertar o 
prazer pela leitura 
 
Mistérios de lá e de cá 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Livro direcionado a crianças em processo de alfabetização. Rimas e 
ritmo produzem um delicioso mistério. Será por que a bicharada se apronta 
para uma festa? Por que o personagem misterioso não foi convidado? Quem 
ele é?Preste atenção às dicas dessa história e descubra todo o mistério. 
 
Leve como a folha 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 
 



 
 
Era uma vez uma chave 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 As andanças de uma chave à procura de seu papel e, 
consequentemente, de sua identidade. Ingênuas ilustrações em quatro cores. 
 
 
A gralha e a tralha 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 “Esta é a história de uma gralha, daquelas que não andam dando sopa 
por aí, nestes tempos de florestas desmatadas.” Uma história engraçada de 
bicho e muito confusão, até que um circo chega mudar a situação. 
 
Irene 
Texto: Josmarí Araujo dos Santos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nesta obra, Josmarí deixa transparecer sua preocupação com esta 
sociedade injusta que transforma o homem, a cada dia, num ser frio e 
individualista. A obra traz, também, à nossa memória, imagens e momentos 
que não sabíamos que estavam tão vivos. Essas imagens trazem outras tantas 
de um tempo bom, quando conseguíamos desfrutar de convívios que nos 
enriqueciam.  
 Ler Irene é viajar, é recordar, é uma alerta ao homem para que reflita 
sobre sua estada no mundo. É brincar, é sonhar, é voltar a ser criança. É 
pensar que o mundo é bom e que pode ser muito melhor e simples como é sua 
autora, Josmarí. 
 
Um vizinho muito espinhoso 
Texto: Evandro Moreira 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O livro fala de como as pessoas devem ser, além da aparência, porque 
cada um deve ter sua personalidade, assumir e valorizar suas diferenças. 
Cada bicho, nessa história, assim como cada pessoa na vida real, deve 



aparecer como Deus fez. Devemos respeitar cada pessoa como ela é e não 
como gostaríamos que fosse. 
 O peta Evandro Moreira vem mexendo com o intelecto dos alunos, 
encantados com suas histórias, e de todas as pessoas, enfim, que leem seus 
livros, tornando-os uma coqueluche, cada um com sua mensagem e seus 
exemplos. 
 
A rebelião de Zabelin 
Texto: Evandro Moreira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 É uma fábula, uma história curta que fala do inconformismo de alguns e 
da necessidade do trabalho de cada um, como atividade necessária à 
tranquila vivência e sobrevivência dos grupos sociais e a importância que esse 
desempenho confere às pessoas. Na Sociedade humana também é assim: as 
pessoas são mais ou menos importantes na proporção do valor atribuído ao 
seu trabalho ou à dedicação, ao zelo com que a realizam. Se nos omitimos, se 
nos negamos a realizar alguma coisa, somo considerados parasitas e, 
portanto, inúteis. A responsabilidade com que desempenhamos nossa função, 
qualquer que seja, a ética de nossas ações e atitudes nos fazem importantes 
dentro da comunidade. E quanto mais conhecimentos temos, mais capazes 
seremos. 
 
Ora pombas! 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 48 exemplares 
 
Em tempos de paz,  
em tempos de guerra, 
ou tempos de paz e guerra, 
seja ao norte, seja ao sul, 
há sempre lugar para a aventura ou para a dor e a desventura. 
 
Assim se constrói uma moderna (ou antiga?) história de amor. 
 
O gato xadrez 
Texto: Francisco Aurélio Ribeiro 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 



 
Silvinha pinta no tempo 
Texto: Marina Martinez 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 
 Silvinha quer passear. Laço de fita, boneca no colo, bolsa no braço. 
Mamãe espia lá fora: 
 - O tempo está virando. Parece que vai chover. 
Silvinha explode zangada: 
 - Quem foi que mexeu no tempo? 
 
Viviam como gato e cachorro 
Texto: Elvira Vigna 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 
 A história de Joaquim e Alfredo mostra que o melhor caminho da 
guerra é a paz e que as pessoas, com um pouquinho de vontade, podem acabar 
se entendendo, apesar das divergências de ideias, dos comportamentos, das 
diferenças de economia, dos padrões políticos. É claro que não é assim tão 
fácil, senão estaria tudo às mil maravilhas e talvez não fosse nem preciso 
escrever esse livro. Mas, quem sabe, com um pouquinho de esforço... 
 
Silvinha pinta no tempo 
Texto: Marina Martinez 
Disponibilidade: 33 exemplares 
 
 Por que gente é diferente 
 E não consegue aceitar 
 Que somos coloridos como as flores 
 Humanos de diversas cores  
 Para juntos podermos brilhar? 
 Cada cor tem seu valor 
 No jardim do coração 
 O importante é o amor 
 “Abaixo discriminação” 
 
No cabide da vovó 
Texto: Santuza Abras 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 No cabide da vovó tem cada coisa gozada... uma sombrinha sem pano, 
um agasalho sem mangas e um pedaço inacabado de uma colcha de retalhos... 
 
Os sapatinhos vermelhos 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro fala sobre a desobediência de aninha ao calçar os sapatos 
mágicos. 
 
Gata xereta 
Texto: Márcia Kupstas 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Existe uma gata preta que é uma grande xereta. Uma gata tão 
animada... só faz pergunta engraçada.  
 Quem é que tanto pergunta? E que tudo quer saber? Pois é a gata 
xereta, que quer tudo conhecer! 
 
A arara e o macaco 
Texto: Sylvio Luiz Panza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro é uma pequena fábula. Quando um fala, o outro escuta. 
 
Sonho de chuvisquinho 
Texto: Tony Fonseca 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Estabelecer um terno diálogo da Chuvisquinho medrosa com o Vento e 
com a Nuvem Negra... pouco a pouco Chuvisquinho experiencia o quão 
benfazejo é o vento, quão benfazeja é a chuva.  
 E o medo se vai.... 
 Amigos se tornam... 
 
O besouro perdeu a roupa 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 E quase ficou louco: era a sua casaca nova para a festa daquela noite. 
 De carona em uma andorinha, o besouro foi parar no Caminho do Perde-



Acha à procura da casaca. Aí começa mais uma aventura no caminho onde 
tudo se perde e tudo se acha. Uma aventura em que as palavras-chave, todas 
com ditongos (ai, ei, ou), se encadeiam em rimas, aliterações, repetições.  
 E o leitor mergulha num mundo de fantasia, construindo, de forma 
enriquecedora, seu conhecimento da língua escrita e suas habilidades de ler e 
escrever. 
 
Eusébio perdeu um parafuso 
Texto: Sônia Junqueira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Pelo menos, parecia que tinha perdido. Era só ele andar que começava 
dentro dele o barulhinho: tec, tec, tec, ora aqui, ora ali. 
 Muito preocupado, o calhambeque sai à procura de um mecânico e vai 
parar no Caminho do Perde-Acha, numa aventura em que as palavras-chave, 
todas com som de z, se encadeiam em rimas, aliterações, repetições. 
 E o leitor mergulha num mundo de fantasia, construindo, de forma 
enriquecedora, seu conhecimento da língua escrita e suas habilidades de ler e 
escrever. 
 
Pedrinho ficou esperto! 
Texto: Aurélio de Oliveira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ai, aquele menino fazia o maior escarcéu na hora de comer! 
 Não gostava de nada e só queria saber de hambúrguer, sorvete e 
batata frita. Até que dona Elza resolveu revelar para ele que existe um 
mundo maravilhoso, onde o que se vende nos supermercados pode 
transformar a vida do Pedrinho! 
 O livro trata das vitaminas, que por si só não são alimentos, mas sua 
função faz com que alimentos como sais minerais, calorias, carboidratos e 
proteínas possam ser absorvidos por nosso organismo, ajudando-nos a 
crescer e ter disposição para tudo. Além disso, ajudam nosso organismo a 
resistir às doenças. 
 
Os contadores de história 
Texto: Pedro bandeira...[et al.] 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 



 Neste livrinho, vocês vão ter a oportunidade de conhecer seis 
escritores brasileiros que “sabem contar uma história”, de acordo com  
Ziraldo - que fez a apresentação da obra. Dentre elas destacamos as 
histórias: 
A contadora de histórias de Pedro Bandeira; Quem Mandou? De Leo Cunha; 
A segunda Cartilha de João Anzanello Carrascoza; As muitas mães de Ariel 
de Mirna Pinsky; O verde brilha no poço de Marina Colasanti; O velho, a 
carranca e o rio de Rogério Andrade Barbosa. 
 
 
As loucas aventuras do Barão de Munchausen 
Texto: Heloisa Prieto (Tradução, adaptação e apresenta 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Nosso divertido herói é quase tão insensato quanto Dom Quixote. 
Porém, ao contrário do cavaleiro da triste figura, sempre consegue sair-se 
bem das confusões em que se mete. 
Bem, pelo menos, é isso o que ele afirma. 
Mas... é possível virar um bolo do avesso? Dá para fugir da barriga de uma 
baleia? Alguém já conseguiu atravessar o túnel de um vulcão e sair do outro 
lado do mundo? 
Quem teria inventado tantas mentiras? 
Mentiras e mentirosos à parte, a verdade é que é impossível não gostar de 
quem conta lorotas tão divertidas e sabe conversar com o leitor como quem 
fala piscando o olho cada vez que promete contar “a verdade, nada mais que a 
verdade”. 
 
 
Texto: Lygia Bojunga Nunes, Leo cunha, Lima Barreto 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Este volume reúne três narrativas curtas (contos) escritas por autores 
de diferentes gerações.  
“O homem que sabia Javanês”, é uma das criações mais famosas de Lima 
Barreto que mostra bem o espírito crítico que marca toda sua obra, pois fala 
de um homem muito esperto, que decide ensinar o idioma javanês, do qual ele 
nada sabia, e consegue enganar todos tornando-se “uma glória nacional”... 
O conto seguinte é de Lígia Bojunga com a história “Lá no mar” que trata de 
um pescador e sue barco, unidos e sós, um dependendo do outro. Essa 



estreita ligação acaba com a morte do pescador, narrada de forma poética, 
realista e metafórica  e o barco é encontrado por um menino que cuida dele e 
assim é a vida que recomeça. 
  
 
 
Texto: Charles Perrault 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Para entreter as filhas do Rei da França, no final do século XVII, 
Charles Perrault criou a história de uma linda princesa que recebe, entre os 
dons oferecidos por suas madrinhas, o pronunciamento de uma maldição que 
deverá ser cumprida quando ela completar 15 anos. Este clássico de Perrault 
é apresentado com adaptação de Ana Maria Machado e com ilustrações de 
Gustave Doré... 
 
 
Se essa rua fosse minha 
Texto: Terezinha Éboli 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 

João Mosqueira, o menino que tudo sujava nesta história, também 
descobriu que é possível gerar novas riquezas a partir do 
reaproveitamento do lixo. O lixo orgânico atrai animais e insetos que 
transmitem doenças; mas também pode ter seu lado bom, quando utilizado 
em usinas específicas e transformado em adubo para aplicação na 
agricultura ou em gás natural. O inorgânico, embora altamente poluidor, 
pode ser transformado em novos produtos..  

 
 
Tatu 
Texto: Cláudia F. Pacce 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nesta história, Tatu é um menino urbano, que conta um dia seu com os 
avós, no interior, onde ele solta a língua e a imaginação... 
 “...prometi pra Tina um presente... é uma manhã solzuda e 
passarinhenta, e tudo dentro dum avião! Sujou, e agora, como vou desenhar 
isto?...” 
 “...dia chuvento não dou pra ninguém, quero só pra mim, que fico bem 



arregalado na casa da minha avó. Lá eu posso fazer coisas que em minha casa 
não dá. Ainda mais, depois que a Cuca nasceu, eu tenho até que falar baixo...” 
 
Tatu 
Texto: Cláudia F. Pacce 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nesta história, Tatu é um menino urbano, que conta um dia seu com os 
avós, no interior, onde ele solta a língua e a imaginação... 
 “...prometi pra Tina um presente... é uma manhã solzuda e 
passarinhenta, e tudo dentro dum avião! Sujou, e agora, como vou desenhar 
isto?...” 
 “...dia chuvento não dou pra ninguém, quero só pra mim, que fico bem 
arregalado na casa da minha avó. Lá eu posso fazer coisas que em minha casa 
não dá. Ainda mais, depois que a Cuca nasceu, eu tenho até que falar baixo...” 
 
Zito Sapeca 
Texto: Paulo Condini 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 História cheia de humor e fantasia que enriquece o universo da 
criança. Desenvolve o leitor, ainda em formação, introduzindo 
progressivamente palavras e sílabas que facilitam o processo de 
alfabetização pelo prazer da leitura. 
 
Mago Maluco 
Texto: Paulo Condini 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 História cheia de humor e fantasia que enriquece o universo da 
criança. Desenvolve o leitor, ainda em formação, introduzindo 
progressivamente palavras e sílabas que facilitam o processo de 
alfabetização pelo prazer da leitura. 
 
Audição 
Texto: Adriana Ramos e Mônica de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro fala sobre os inúmeros sons e que cada animal escuta apenas 
alguns deles. 



Maria fumaça cheia de graça 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    Você já tentou percorrer os próprios trilhos? Já ousou acompanhar o 
rebolado da memória?  
 Neste livro, Roseana Murray vai levá-lo ao maravilhoso mundo do 
tempo, onde nada pára, mas tudo permanece. A bordo da Maria-Fumaça, é 
possível atravessar os anos e ir para lê bem longe, do outro lado da porta-
retrato, afinal, de tudo fica uma ponta de saudade.  
 Mas não só de lembranças que nossa Maria-Fumaça Cheia de Graça 
segue apitando... Aos passageiros, o convite: que tal seguir viagem?  
 Confira!  
 
Pedacinho de pessoa 
Texto: Fernando Pessoa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    Na magia dos desenhos, oito preciosos versos de Fernando Pessoa 
ganham vida e expressão. Mostram ao leitor os encantos das imagens 
criadas pela leitura da poesia, e as muitas imagens que podem brotar das 
palavras. O livro é também um convite à criação de textos ou Ilustrações, 
a partir da obra de autores renomados. 
 
Giroflê, giroflá 
Texto: Maria Dinorah 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 
 
 
 
Comboio, saudades, caracóis 
Texto: Fernando Pessoa 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Fernando Pessoa costumava divertir os sobrinhos com poemas repletos 
de toques populares e disparates cheios de humor - um trem, ou melhor, 
um comboio - cheio de gente - indo de Queluz a Portimão, um menino que 
em vez de gatinho tinha um caracol, saudades... São personagens, cenas e 



historietas que expressam a sensibilidade e a cultura portuguesas. 
 
 
 
 
Furundum! 
Texto: Carlos Brandão 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Livro para crianças e adultos com poemas sobre a natureza e a vida, 
ilustrado com belíssimas aquarelas. Segundo o próprio autor, "Se tudo aqui 
tem vontade de ser poesia sobre a vida e suas gentes, plantas, bichos e 
até nós, então, que vocês leiam e vejam conosco esses poemas de palavras 
e desenhos que só querem ser isso mesmo: canções e cores de carinho com 
a vida". 
 
Animagens 
Texto: Libério Neves 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Por meio de poemas e com rara sensibilidade, o livro trata da beleza 
dos animais, suas peculiaridades e mistérios. Palavras e desenhos juntos 
formam poemas surpreendentes sobre animais. 
 
Miopia Aguda 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Em onze casos de miopia aguda, Tatiana Belinky confunde o 
camundongo cintilante com o elefante, e se pergunta: qual é o mais 
deslumbrante? Ou um tubarão comendo banana como uma iguana e conclui 
"Ser como sou é muito mais bacana". Só lendo e vendo as divertidas 
ilustrações. Ninguém como Tatiana para despertar a imaginação, o senso 
de humor e a alegria. 
 
Bem te verde 
Texto: Santuza Abras 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
  História em versos rimados que conta o desaparecimento do Verde em 



conseqüência da loucura do ser humano, predador da natureza. Mas a 
reação vem em seguida: humanos, animais e vegetais se unem para trazer o 
Verde de volta.  
 
De cabeça para baixo 
Texto: Ricardo da Cunha Lima 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Um livro de poemas que ensina o que é poesia e que estimula o leitor a 
escrever seus próprios poemas. Esta é, em linhas gerais, a proposta que 
Ricardo Cunha Lima desenvolve em De cabeça para baixo. O autor lida com 
a linguagem de uma maneira extremamente lúdica: brinca com as palavras e 
com o modo de ver o mundo. Um de seus poemas nos fala, por exemplo, de 
um aspirador de pó... alérgico a pó: "Toda vez que era ligado,/ Já ficava 
todo inchado,/ Inteirinho empelotado". E Ricardo, que quer levar o leitor 
aos "bastidores" do mundo poético, ensina que esse poema é um "vilancico", 
uma forma típica da poesia espanhola da Idade Média. Rima, métrica, 
aliteração, soneto e antítese são outros conceitos explicados pelo autor, 
neste livro de poemas que é também um manual para aprender a ler poesia.  
 
Quem sou eu? Sou um animal diferente, de cauda comprida e 
bolsa na frente 
Texto: Moira Butterfied 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
Vou lhe contar minha vida e onde é minha morada. Pra criança que é sabida 
não vou esquecer de nada.  
 Adivinhe quem sou eu lendo todo este livrinho. No final, uma surpresa: 
você vai me ver inteirinho. 
 
Ponto de tecer poesia 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Como hábil tecelã de versos, Orthof-lírica é Penélope às voltas com um 
novelo de aranhas e rendas, ariadnes e filomelas, sereias, fadas e 
borboletas... Na capa rosa que o tempo vem desbotando na minha estante, 
encontro uma multiplicidade de mãos que prendem-soltam um fio contínuo, 
prestes a embaraçar...  



 
E, lá, na calma imagem-emblema, a mulher em branca túnica, puxa os fios 
de um tecido qualquer, com suas três mãos e a linha enroscando-se em seu 
pé. 
Três mãos? Ora, por que não? 
É Penélope penelopando que tece e destece, reinventando à sua moda uma 
tricotada poesia. Sylvia Orthof dá volteios lúdicos, rima laçadas inteiras e 
meias com pé-de-vento, pé descalço, xulé, rimas de pé-quebrado, gol de 
Pelé. De toda a diversão, exala um contido acalanto singelo em pontos de 
tico-tico, neblina e luar... Sim, aprendi com este livro que toda lenda tem 
festa de renda 
— e um mar imenso de sonoridades amenas pro pensamento velejar. Gosto 
de bater à porta do poema-castelo, onde dorme belamente a Bela 
Adormecida. 
 
« Sobre as cortinas bordadas 
de roseiras todos em flor, 
espinhos ponteagudos 
a defendem do amor? »  
 
Outros versos versejam a respeito de pontos e bordados fechando portas 
e portais, revestindo escadas, sombras no sol e lilazes... No conjunto dos 
vinte e cinco poemas, é das decisões da autora que o texto se entranhe e 
se desmanche como lenços e sonhos intertextuais: muitas vozes são 
alinhadas e alinhavadas, do clássico ao cordel – e Orthof trabalha em 
refazenda com a criança que brinca, nos versos se aninha e voa, bem antes 
que galopassem Lancelot e Lampião um mesmo destino.  
 
« Quando se acerta a poesia, 
tudo vira aventura. 
lenda de capa e espada, 
mas sem malha 
de armadura.»  
 
Filhote de trem 
Texto: Memélia de Carvalho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Por que viver sempre sobre os mesmos trilhos, com roteiro fixado, 



vendo paisagens que se repetem? Por que não buscar o novo e desbravar o 
desconhecido? É o que pensa Piuí, o trenzinho inconformado e aventureiro, 
que resolve deixar os velhos trilhos para sondar outros horizontes: na 
terra, no mar e até no ar! 
 Piuí é bem a imagem do homem que, em todos os tempos, rebela-se 
contra a mesmice do hábito e inaugura espaços na vida, na arte, no 
conhecimento. É a imagem do inconformismo humano, que a história de 
Memélia de Carvalho retrata com humor e beleza. São de Sérgio J. 
Cântara as ilustrações. 
 
 
Artes e ofícios 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Roseana Murray derrama seu olhar de poeta sobre algumas profissões: 
a professora, o carteiro, a arquiteta, o catador de papel, o lambe-lambe, o 
guarda-noturno, o médico, a rendeira, a florista... Toda profissão é guiada 
pela mão de um artista. Para a autora, o poeta é um pouco de tudo e de 
todos, e vai alinhavando com palavras a arte de cada ofício. 
 Neste livro a florista espanta a tristeza do dia. A cozinheira traz nas 
mãos canteiros cheios de temperos. A bailarina, a astróloga, o médico, 
toda pessoa pode encontrar muita arte no que faz. Só precisa gostar. 
 
Classificados poéticos 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro "Classificados Poéticos" de Roseana Murray baseia-se no 
formato tradicional do classificado do jornal, utilizando palavras comuns 
dentro deste universo, tais como: vendo, troco, procuro, alugo... Ao utilizar 
palavras simples, que fazem parte do cotidiano, a autora consegue 
aproximar-se do leitor e levá-lo à reflexão. Analisando com mais atenção, 
percebemos os efeitos estilísticos refletidos em seus versos. 
Sentimentos, anseios, inquietações são retratados, de forma romântica, 
lúdica e envolvente. A interpretação do que é exposto por Roseana é mais 
complexo e mais significativo, do que aparenta à primeira leitura. Por um 
lado, um divertido jogo de palavras, faz alcançar mais rapidamente seu 
público-alvo, o infanto-juvenil; por outro, a autora consegue atingir os 



demais leitores, aguçando a curiosidade, levando-os a buscar o sentido 
implícito em cada verso. A aliteração e a assonância trazem sonoridade ao 
texto. A metáfora e a antítese corroboram para expressar o jeito 
sonhador, otimista e sensível da escritora. Cada trecho do poema leva a 
sensações diferentes. Há perfeita harmonia entre os elementos utilizados, 
gerando um desejo, quase infantil, de libertar-se dos preconceitos e 
participar ativamente, desse “mundo de sonhos”. 
 
O sabor das coisas simples. O desejo de guardar a infância nas lembranças 
das brincadeiras, de tudo o que não se fez, dos sonhos e das fantasias. 
Belíssimos poemas que tocam a sensibilidade de crianças e adultos. 
 
Nana pestana 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma linda "poesia de ninar". A personagem, dona Pestana, enquanto 
dorme, encontra-se com figuras de contos de fadas: sereias, fadas, 
cavalos alados, estrelas...  
 
Estrelas no mar 
Texto: Antonio Carlos Tórtoro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Por uma festa de janela penetra um pingo de uma estrela gigante do 
infinito. 
 Poesia é a ponta que fere; é a dor que expõe; é a chama da noite. 
Poesia é teimosia; é rebeldia. Poesia é ação; é reação. Tecendo sua poesia 
em imagens de sonhos, fantasia-realidade, Antonio Carlos Tórtoro vai 
montando um painel cinematográfico da alma. E, no centro dessa agitada 
inquietação, a busca do ser humano. 
 
Meus rios 
Texto: Angela Leite de Souza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro de poemas tem como tema a cidade do Rio de Janeiro onde a 
autora Angela Leite de Souza,apesar de mineira, morou grande parte de 
sua vida. 



Com sua poesia recria paisagens do Rio de Janeiro: o Jardim Botânico, o 
Corcovado, o Pão de Açúcar, a Floresta da Tijuca, as praias, os parques - 
tudo enfim, de que tratam agora seus poemas neste Meus Rios -, passeios 
obrigatórios e inesquecíveis.  
 Em Meus Rios (segundo lugar no "Prêmio Carioquinha" 1997, da 
prefeitura da cidade do Rio de Janeiro), Angela Leite redescobre a Cidade 
Maravilhosa: o Jardim Botânico, o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Floresta 
da Tijuca, as praias, os parques ; passeios obrigatórios e inesquecíveis.  
 De forma lúdica, a autora, que se auto-intitula "mineirioca", resgata, 
com sua poesia, a beleza do Rio de Janeiro que fica escondida pela 
violência do cotidiano.  
 Para ilustrar os poemas, Angela usou uma variação da técnica que vem 
desenvolvendo desde 1994: a colagem com tecidos e bordado, com suas 
infinitas possibilidades. 
 
Cambalhota 
Texto: Ricardo da Cunha Lima 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Como diz um dos versos deste livro de Ricardo da Cunha Lima, o autor 
vê "o mundo revirado". Um dos poemas descreve o dia em que as placas de 
rua começam a falar, a fim de resolver o problema do trânsito na cidade. 
Outro conta a história das orelhas do senhor Adamastor, que gostavam de 
sair de sua cabeça para passear. 
 Entre outras coisas que parecem vistas depois de uma cambalhota, o 
livro tem também uma cadeira automática, uma meia furada, um poema 
com sotaque italiano macarrônico e um bruxo que dá vida a um bolo de 
aniversário. As ilustrações de Mariana Massarani tornam os poemas ainda 
mais divertidos e bonitos. 
 No final de Cambalhota, como em De cabeça para baixo, seu outro livro 
publicado pela Companhia das Letrinhas, Ricardo da Cunha Lima explica 
termos e procedimentos poéticos usados no livro, como verso, estrofe, 
enjambement, metonímia, parlenda, e dá informações sobre a literatura de 
cordel e a poesia visual. 
  
Lições de Astronomia 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Este é um livro todo azul, pontilhado de estrelas. Na poesia de 
Roseana, galaxias, cometas e sentimentos. um caminho poético em direção 
ao céu e ao centro do homem. Este Livro foi escolhido para integrar o 
Programa Salas de Leitura da Fae. 
 
Patativa do Assaré: o poeta passarinho 
Texto: Fabiano dos Santos 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 A vida de Patativa do Assaré é um longo poema que dura noventa e três 
anos. Nenhum passarinho poderia cantá-lo, de tão longo. Só um poeta foi 
capaz de escrevê-lo, à medida que vivia: Antonio Gonçalves da Silva. 
 Agora vocês vão saber quem foi Patativa e vão compreender que poesia 
é um jeito de ver o mundo. 
 
O bailado: primeiros movimentos 
Texto: Hardy Guedes Alcoforado Filho 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Os poemas desse livro falam sobre sentimentos, brincadeiras, 
natureza e animais, levando o pequeno leitor a um mundo de cor, música e 
dança.  
 Na primeira leitura nos deparamos com belos poemas feitos para 
crianças, mas que também agradam aos adultos por serem bem construídos 
e tratarem com sensibilidade de questões ligadas à infância. Os temas 
envolvem animais e fenômenos da natureza, que tanto nos intrigam desde 
muito cedo, e para os quais durante toda a vida buscamos respostas. Há 
brinquedos que nos desafiaram e alguns que ainda desafiam as crianças de 
hoje, como bola, pipa e amarelinha, e outros que muitas delas nem ao 
menos conhecem, como balão e pião. 
 
Profissonhos: um guia poético 
Texto: Léo Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Sonhar com uma profissão é uma das mais gostosas brincadeiras de 
criança. Poucos, no entanto, possuem a maestria de Leo Cunha para compor 
um guia poético para o futuro. Como ele diz em Fotógrafo: Alguns / têm o 
olho parado / no tempo. / Alguns/ têm o tempo parado / no olho. O que 



você quer ser quando crescer? Astronauta, bailarino, carteiro, vidente, 
bombeiro? Seja qual for a profissão escolhida, há um poema de Leo Cunha 
esperando por você. 
 Todo mundo que nasce em Bocaiúva (MG) deve gostar de brincar com 
as palavras. Se você repetir o nome dessa cidade algumas vezes, bem 
rápido, vai ver que delícia que é. Dá vontade de rir. É assim que nascem os 
poetas e os escritores, como Leo Cunha, um bocaiuvense que mora em Belo 
Horizonte desde os três anos. 
 Leo Cunha gosta tanto das palavras que, além de escritor é também 
jornalista e professor de faculdade de Comunicação Social - onde se 
formam mais jornalistas como ele.  
 
Boi da cara preta  
Texto: Sérgio Caparelli 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
  Com belo jogo de palavras, Capparelli apresenta situações 
inusitadas que revelam às crianças suas alegrias e aflições. Alguns poemas 
lembram as parlendas; outros, as cantigas de ninar. Mesmo as crianças de 
mais idade idade encantam-se com o ritmo e as rimas apresentados nos 
poemas. 
 
É isso ali 
Texto: José Paulo Paes  
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 Ternura, humor, graça, brincadeira, jogo de palavras, estes são os 
ingredientes que o autor usa para o seu fazer poético. Afinal, segundo 
explicação do autor, "(...)a poesia não é mais do que uma brincadeira com as 
palavras. Nessa brincadeira, cada palavra pode e deve significar mais de 
uma coisa ao mesmo tempo: isso aí é também isso ali. Toda poesia tem que 
ter uma surpresa. Se não tiver, não é poesia: é papo furado." Abecedário, 
piadas, adivinhações, historinhas de terror, paródias: o autor tira da 
tradição oral a inspiração para seus líricos e lúdicos poemas. É isso aí e é 
isso ali! 
 
Ou isto ou aquilo 
Texto: Cecília Meireles 
Disponibilidade: 2 exemplares 



 
 Um dos mais belos clássicos da poesia brasileira, 'Ou isto ou aquilo' 
aborda os sonhos e as fantasias do mundo infantil - a casa da avó, os jogos 
e os brinquedos, os animais e as flores, tudo ganha vida nos poemas de 
Cecília Meireles.   
  
Jornal falado 
Texto: Antonieta Dias de Moraes 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 As poesias que compõem Jornal Falado permitem que a criança tenha 
acesso a informações tais como a descrição de animais e a própria 
construção da linguagem poética. A poeta faz uso de onomatopéias e 
aliterações, instigando a criança a visitar sem receio o mundo das palavras, 
mostrando que a relação com o mundo textual pode ser muito divertida e 
prazerosa. ?Lápis, papel, num minuto / ele fez seu avião, fez um navio 
minúsculo, / fez também um caminhão. / Quem tem um lápis tem tudo, / 
alegrias da invenção, / tem à frente o vasto mundo, / estradas pro 
caminhão.? A criança geralmente costuma gostar da leitura de poesia, pela 
música das palavras e pelo encantamento que ela proporciona, permitindo a 
realização de jogos e brincadeiras em sala de aula.    
 
Na casa do curinga 
Texto: May Shuravel 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O Curinga já foi criado de uma certa Rainha da Cocada, mas 
atualmente está aposentado. Ele decidiu dar uma festa, com muita 
comilança, mágico e palhaço. Os artistas, porém, faltaram e, para entreter 
um convidado muito especial - o leitor -, o anfitrião decide exercitar sua 
habilidade de contador de histórias. 
Enquanto passeia pelos aposentos da casa, o Curinga conta quatro 
historinhas. A primeira é sobre o Gato Gaiato, que foi encontrado na rua 
em situação miserável: sujo e magricela, só pêlo e costela. O novo dono 
tratou tão bem do Gaiato que, de tanto comer, o gato explodiu. Depois, 
vêm histórias sobre a perereca Renata Rebeca, sobre a vaca amarela Valda 
Cotilde Vitela, e sobre uma confusão instalada no castelo da rainha. 
Cada historinha conduz a outra e, como diz o Curinga no final, quem quiser 
continuar brincando é só voltar, entrar em casa novamente e ouvir mais 



uma aventura. As ilustrações da autora, coloridas e divertidas, misturam 
várias técnicas, como o lápis de cor, a colagem e o desenho. 
 
A caturrita cocota 
Texto: José Eduardo Degrazia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  
 
 
 
 
Aurora da vida 
Texto: Maria Aparecida Motta  
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Decifrando as palavras, a criança pode chegar à textura das coisas 
existentes. Pode chegar ao universo contado pelas letras e, assim, vai 
fazendo a leitura de tudo que encontra. Ilustrações de Isis Zahara. 
 
Sonhando Santos Dumont 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Com lirismo e humor, Sylvia Orthof conta os sonhos de menino que, em 
tempos antigos, desejava voar. Ele realizou essa façanha, e é hoje 
chamado de "Pai da aviação". E não foi só o 14-Bis que ele criou. O relógio 
de pulso também foi invenção de Santos Dumont, nosso "brasileiro 
voador". O livro narra, em versos, a trajetória deste grande inventor, 
desde a cidade em que viveu, em Minas Gerais, até os dias de glória em 
Paris, desafiando a lei da gravidade naquelas incríveis e fantásticas 
máquinas voadoras...  
 
Jardim de menino poeta 
Texto: Maria Valéria Rezende 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Haicais (pronuncia-se raicais) são poemas curtos e metríficados, que 
encontraram terreno fértil na cultura japonesa. Mas são também poemas 
que nascem da observação da natureza e dos pequenos fatos do cotidiano. 



Por isso não é de estranhar que Maria Valéria Rezende, freira radicada na 
Paraíba, escritora e educadora popular tenha se encantado com esse 
formato poético. 
 Os haicais de Maria Valéria não falam de cerejeiras em flor, mas de 
cajus, sabiás e bolas de futebol. Originalmente produzidos para mobilizar 
uma oficina de poesia para crianças de comunidades carentes do sertão 
paraibano, eles agora chegam a todo o Brasil. Ternos, inteligentes e 
engraçados, os poemas aguçam nossa sensibilidade e nos ajudam a adquirir 
um novo olhar a respeito da realidade que nos cerca. 
 
O gato detetive 
Texto: Raul Drewnick 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 De tanto virar lata por aí, o gato desta história acaba encontrando até 
o que não queria, e então o bicho pega...É acompanhar o mistério até o fim 
pra ver tudo o que esse gato escaldado sabe fazer! 
 
Como um cometa 
Texto: Geraldo Carneiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Como pequenos cometas que brilham no céu, estes poemas enchem os 
olhos e a imaginação da menina, fazendo pensar em forma de brincadeira. 
É só viajar na leitura e pegar carona na cauda destes poemas-cometas! 
 
Alfabetário 
Texto: José de Nicola 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 São alegres e originais os poemas desta coletânea, que se detêm em 
cada uma das letras do alfabeto. O pequeno leitor terá oportunidade de 
fixar a seqüência alfabética; com certeza, gostará também de dar a sua 
contribuição artística a este Alfabetário. Brincadeira de roda do Carlos, 
além de ser uma espécie de reunião geral das letras em que comparecem 
até as estrangeiras K, W e Y, recria o poema Quadrilha, de Carlos 
Drummond de Andrade, numa oportuna e deliciosa paródia. 
 
Di-versos russos 



Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 As histórias deste livro são todas diferentes, portanto diversas; são 
todas poesias, portanto em versos; e são... bem divertidas. São di-versos 
russos, pois foram escritos, originariamente, por poetas russos - em russo 
naturalmente -, como se pode ver pela minibiografia de cada autor.    
 
Numa linguagem simples, os poemas deste livro tratam de questões do 
cotidiano; as notas ruins de Joaquim, o pequeno vira-lata Totó ou o 
burrinho que nasceu no zoológico. As belíssimas ilustrações também 
revelam características da cultura russa. Além dos poemas traduzidos, o 
livro conta também com uma pequena biografia de cada autor.  
  
Pé de Pilão 
Texto: Mário Quintana 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma história lírica e engraçada, em que a maldade de uma bruxa faz 
Matias virar pato e sua avó, linda fada, virar uma enrugada velhinha. 
  
Verdes versos 
Texto: Dionisio Jacob 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    O que são versos verdes? Como a Yvete se diverte? Você conhece o 
Ripangolé? O que a baleia pensa da vida? Verdes Versos faz um milhão de 
perguntas, mas traz uma infinidade de respostas disfarçadas em rimas e 
ilustrações divertidas, que ensinam a refletir, a brincar com as palavras e 
a gostar de poesia num piscar de olhos.   
 
Poemares 
Texto: José de Castro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    O mar sempre foi inspiração para aventuras e fantasias. Os 
mistérios e encantos que o fundo do mar proporciona também inspiraram o 
escritor José de Castro na constituição de seu novo livro. “Poemares”, pela 
editora Dimensão, que será lançado nesta quinta-feira (03), às 16h na 
livraria Siciliano do Natal Shopping. 



 Em seu quarto livro infantil, o poeta presenteia a literatura infantil 
com 40 páginas de puro ritmo e rimas de versos do mar. Fazendo uso de 
muito bom humor, José de Castro tenta desvendar para os jovens leitores, 
através de sua poesia, as surpresas do fundo do mar e de seus habitantes. 
 “Poemares” enche os olhos não apenas pelas rimas, mas também pelas 
ilustrações de Flávio Fargas, que complementam os poemas. O ilustrador 
mineiro, com a chegada de sua filha, se sentiu motivado a se lançar nas 
maravilhas da literatura infantil. 
 Os versos do mar, como José chama, nasceram da descoberta que o 
poeta mineiro fez ao chegar a Natal. “Nasci em Resplendor, cidade mineira 
que não tem mar, só rio. Por isso resolvi viajar. Após passear pelo Centro-
Oeste e Sudeste, cheguei ao Nordeste e, assim, descobri Natal, a beleza 
das dunas e o gosto do sal do mar”, conta o escritor. 
  
Vamos brincar com as palavras? 
Texto: Lúcia Pimentel Góes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Este é um livro de poemas criados por Lucia Pimentel, a partir de uma 
das fontes folclóricas mais divertidas do acervo popular. A lengalenga é 
uma espécie inusitada de poesia, com versos encadeados e repetitivos, que 
vão misturando coisas, gente, bichos, perguntas e rimas. Inusitadas e 
sábias, revelam ao pequeno leitor a relação entre as coisas e os seres de 
forma divertida e criativa. Bem viver com as palavras, seja em poemas, 
contos, folclore e fábulas, é um dos melhores caminhos para a criança 
crescer e enriquecer por dentro. 
 
Imperdível!  
 
O rei preto de Ouro Preto 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O livro trazido a público em 2007, ano em que se completavamdez anos 
da morte de Sylvia, é uma edição cuidadosa. O texto é acompanhado de 
ilustrações de Rogério Borges, o que o diferencia dos muitos outros da 
autora, em sua grande maioria, ilustrados por Tato, seu marido. O artista 
emprega a arte digital, com gravuras de impacto visual que bem 
complementam o texto, agregando-lhe força. 



 Dentre as narrativas de Sylvia, este é o único trabalho publicado com 
temática histórica, o que, novamente, o diferencia dos demais, sem perder 
suas características de humor, poesia e ludicidade. O relato se inicia com o 
“Lembro e esqueço...” — talvez numa alusão à (não) memória de nossa 
história, e segue com o “Invento o que não sei”, para marcar a liberdade 
que a criação literária permite. O “Era uma vez...” é a partida para pincelar 
idéias, opiniões e relatos sobre a trajetória dos negros no Brasil. 
 Na figura lendária de Chico Rei, Sylvia estabelece o elo da narrativa, 
desde o Continente Africano até a escravidão em Minas Gerais. A autora 
expressa sua opinião, em defesa da liberdade e igualdade entre os homens, 
ao escrever “Se a história eu retorço, é porque pro Chico Rei garanto que 
eu sempre torço!” 
 O texto dá cores ao Continente Negro: “ai que belas aquarelas” e 
também descreve seu povo genericamente, como “gente negra e valente, 
gente que dança e canta no sorriso do contente”. Com a chegada dos 
veleiros, trazendo homens brancos e ferozes, Sylvia deixa fluir o seu 
humor ao dizer que, no susto, “As zebras corriam longe, perdiam suas 
listras na corrida! Você duvida?”  
 
Fala da escravidão 
“[...] prendeu os negros e o rei com correntes tão cruéis!” 
e reflete sobre a Igreja — passiva ou ativa? — 
“Iam ver o Chico Rei?... Os sinos diziam: não... sim... 
sim... não... balalim de balalão! Sei não!” 
Sei sim! 
 Seu texto é lírico, gostoso de ouvir, bom de repetir e ótimo para 
despertar discussões e opiniões nos pequenos. 
 
Pêra, uva ou maçã? 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O menino viaja nas asas de sua pipa; a moça volta a ser menina com a 
boneca nos braços. E uma ilha misteriosa está ao alcance de todos nós, 
bem debaixo de nossa cama. Os poemas deste livro não falam apenas da 
verdade possível. Falam também da verdade do coração, da verdade dos 
sonhos. Neles, um encanto se descortina a cada verso. 
 
O menino de Olho-d'Água 



Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Era uma vez um menino... Assim começa um livro rico em imagens, 
conteúdo, sabedoria. Livro é muito adequado para se despertar o gosto 
pela leitura reflexiva, para arte da pintura e o encantamento da poesia. 
Paes apresenta-nos uma obra bonita, singela que desde o seu formato 
surpreende e encanta. O formato é inovador e temos o desenvolvimento de 
três artes que se completam: a poesia, a narrativa e a pintura. O conteúdo, 
bastante oportuno, faz-nos refletir sobre atitudes impensadas que 
agridem e destroem o meio ambiente. Genésio é um menino que possibilita 
ao leitor se enxergar nele. O tema leva-nos a um futuro possível, desde 
que não se tenham cuidados especiais quanto ao uso racional da água, a 
agressão ao meio ambiente e a destruição da vida. 
 A poesia é tratada aqui com o cuidado do contador de história, bem do 
jeito que criança gosta Ela evolui chamando atenção para a importância da 
água em nossa vida. O protagonista é um menino para uma história 
descalça, conduz o leitor a uma busca reflexiva sobre a água e também a 
valorização da experiência das pessoas mais velhas. 
 A narrativa é envolvente e tomada por um outro ângulo faz 
comentários sobre o desenrolar da história. À medida que a história 
acontece, o narrador conversa, leva o leitor a participar de uma reflexão 
oportuna sobre a água, a vacina, a experiência de vida. Essa etapa é 
contada como uma viagem e a todo momento os leitores são convocados a 
imaginar e participar da aventura.  
 O fecho do texto constrói-se através da volta de Genésio ao lugar 
depois de formado engenheiro florestal para a construção do Parque de 
Olho - d’Água. 
 O Livro trabalha ainda a tela, inicialmente, seca, amarelada e sofrida; 
com a aparição da gota salvadora, todo o lugar volta à vida num colorido 
emocionante. Tudo ganha seu lugar. 
 O que eu acredito ser o ponto alto do livro é a união do menino que 
simboliza aqui a esperança e o velho, a experiência. “O começo e o fim da 
vida - para fazer com que o fim volte a ser um recomeço” 
 
Poemas para brincar 
Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Este clássico da literatura infantil brasileira, que até já virou peça de 
teatro, é um gostoso convite para a criança mergulhar no mundo da poesia. 
Considerado altamente recomendável para a criança pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Prêmio Jabuti de melhor livro infantil. 
 
A guerra dos bichos – cordel para crianças 
Texto: Luiz Carlos Albuquerque 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  "... numa imensa floresta, tinha muitos animais; todos viviam 
juntos, todos viviam em paz ... Assim foi que, certo dia, ali chegou a 
desgraça, no céu azul existia uma nuvem de ameaça. Os homens e suas 
armas: todo animal virou caça." Longe das fadas e princesas medievais, o 
autor canta sua poesia em nome da natureza, das matas e dos animais 
indefesos diante da covardia das armas de fogo do bicho-homem. 
Indefesos? Bem, nem tanto... Sob a valentia do comandante elefante, 
fugido “dum grande circo”, gambás, preguiças, onças, guarás, enfim, toda a 
bicharada se organiza e, de maneira muito divertida, enfrenta o inimigo. É 
a luta do medo contra a valentia, do bem contra o mal. 
 
A guerra dos bichos – cordel para crianças 
Texto: Luiz Carlos Albuquerque 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro capta o encanto e a singeleza dos animais e combina-os com a 
musicalidade e a cadência da poesia. Leva a criança a descobrir o universo 
por detrás da dança das palavras, a aprender – através de rimas 
envolvendo animais como o sapo, o urso e outros – coisas da vida e de nosso 
dia-a-dia de maneira divertida e criativa.  
 
Casas 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
 A autora tem uma casa na montanha onde passa bastante tempo. Gosta 
de ficar sozinha no meio do mato... Ela espera que seus leitores aprendam 
a gostar, através deste livro, de suas casas assim como ela gosta da dela! 
 
Lé com cré 



Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Adivinhas, limeriques, histórias divertidas e poemas carinhosos 
compõem este livro, indicado para aqueles que já podem ler bem sozinhos 
 
Rimas no país das maravilhas 
Texto: Lewis Carrol 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Poemas do grande escritor inglês traduzidos por José Paulo Paes, um 
grande nome da nossa poesia. Os originais em inglês vêm reproduzidos no 
final do livro. As ilustrações, de Mariana Massarani, receberam o Prêmio 
Jabuti de melhor ilustração de livro infantil. Considerado altamente 
recomendável para a criança pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil 
 
Que horas são? 
Texto: Lewis Carrol 
Disponibilidade: 1exemplar 
 
 Que horas são? Este livro chegou na hora certa! Bem na hora em que 
mais uma hora está indo embora. Que horas são? Hora de acordar, de 
almoçar, de dormir, de ler, de sonhar... É hora do lanche, que hora tão 
feliz! Acabou? Eu quero bis. Que horas são? 
 
Exercícios de ser criança 
Texto: Manoel de Barros 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este é o primeiro livro infantil escrito pelo maior poeta da atualidade, 
Manoel de Barros, ilustrado com bordados das irmãs Ângela, Antônia, 
Marilu, Martha e Sávia Dumont, a partir dos desenhos de Demóstenes 
Vargas. São duas histórias: O menino que carregava água na peneira e A 
menina avoada. Nelas, Manoel descreve a maneira como as duas crianças 
brincam, mergulhando no universo infantil e revelando todo o lirismo que 
está por trás daquilo que nós, adultos, chamamos ingenuidade. É um 
trabalho primoroso, de texto e de ilustração, que vai encantar e fazer 
crescer os pequenos leitores. É uma obra que fala direto ao coração da 
criança e da criança que há dentro de cada um de nós.  



  Uma peneira, um caixote e duas latas de goiabada; quem seria capaz de 
construir um mundo a partir desses objetos? Duas crianças, duas histórias 
e muita fantasia farão desses objetos aparentemente despropositados 
personagens de um mundo mágico e, ao mesmo tempo, profundamente real. 
É Manoel de Barros, no seu melhor estilo, extraindo poesia daquilo que é 
supostamente vazio; compondo os seus 'milagres estéticos' com o carinho 
de quem pinta uma obra de arte; bordando a palavra com a mesma devoção 
com que a família Diniz Dumont elabora as imagens do livro. Através de 
duas histórias- O menino que carregava água na peneira e A menina 
avoada-, eles mergulham no imaginário infantil e nos revelam toda a poesia 
e o lirismo que estão por trás daquilo que os adultos costumam chamar de 
ingenuidade.  
  
Pena quebrada (o indiozinho) 
Texto: João Geraldo Pinto Ferreira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Pena Quebrada, este belíssimo livro de João Geraldo Pinto Ferreira 
com ilustrações de Angelo Abu, conta a história de Pena Quebrada, um 
indiozinho manco que não pôde participar da festa em que os meninos se 
tornam homens feitos. Ele assistia a tudo muito, muito triste, até que o 
sábio Pena de Jaburu lhe deu uma missão: ele deveria caminhar pela 
floresta durante cinco luas e trazer as penas mais bonitas das aves que 
encontrasse. Ele ficou muito feliz de ter uma prova tão difícil para se 
tornar um homem de verdade. Mas, para ver como ele superou suas 
dificuldades, vocês vão ter que ler o livro. As ilustrações são muito bonitas 
e mostram muito bem as aventuras de Pena Quebrada.   
 "O drama interno do nosso herói Pena Quebrada, ausente dos 
folguedos da aldeia, é cativante e cheira a coisa de índio. A ação do Pajé 
de Jaburu, sisudo conselheiro, que mostra ao menino o caminho da sua 
libertação das coisas que o oprimem, apontando a selva como o grande 
refúgio, é sublime... Quem há que possa negar ter sido essa história 
contada por um estudioso do índio e da mata? Ela tem cheiro de selva e de 
Urucum!" Orlando Villas Boas  
 
A poesia é uma pulga 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



    A coleção Caderno de Poesia focaliza o cotidiano infantil, levando a 
criança a explorar seus sentimentos e suas fantasias, por meio da 
brincadeira das rimas e do jogo de sons, ritmos e imagens.  
  
 
Felicidade  
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
   É fácil aceitar mudanças? Um irmão caçula, por exemplo, ou a 
separação dos pais. Querer ser feliz depende de quem? Cada casa tem sua 
história, cada pessoa tem seu jeito. O que cada um pode fazer, de 
verdade, é escolher que vai ser feliz.  
 
Receitas de olhar 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 
  Este livro de poesia se parece com os de culinária. Em ambos há 
ingredientes. Nos de culinária os ingredientes são palpáveis e costumam 
contar com a precisão das medidas. As receitas deste livro, em geral, não 
vão ao fogo e muito menos à geladeira. Não ensinam, sugerem. Falam das 
novas possibilidades, das esperanças, das descobertas dos gestos simples 
e delicados.  
 
Fulustreca 
Texto: Luiz Raul Machado 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
  Ó Luiz Raul Machado, a Fulustreca é um achado, tua poesia é doideira, 
coisa muito da festeira, adorei e rebolei no texto desta poesia!  
 
A arca de noé 
Texto: Vinicius de Moraes 
Disponibilidade: 10 exemplares 
 
  Crianças e adultos sabem de cor alguns dos poemas infantis de 
Vinicius de Moraes, graças ao ritmo inteligente e bem-humorado dos seus 
versos. As deliciosas versões musicais de A arca de Noé são exemplo 
dessa simpatia que o poeta conquistou entre pequenos e grandes leitores. 



Os discos A arca de Noé 1 (1980) e A arca de Noé 2 (1981) traziam 
composições como 'O pato', 'A casa', 'O gato', 'O pingüim' e 'São 
Francisco', que se tornaram famosas nas vozes de Chico Buarque, Milton 
Nascimento, Toquinho, Marina Lima e Ney Matogrosso, entre outros 
intérpretes. 
 
Um rei e seu cavalo de pau 
Texto: Elias José 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
  É melhor ninguém zombar deste bravo guerreiro e seu cavalo. Eles 
enfrentam tudo, vão até as nuvens, se misturam com as cores do arco-íris 
e nem São Jorge escapa. O bravo reizinho e seu cavalo também 
encontram-se com o santo e seu cavalo pra domar o dragão. Ufa! Está 
gostando da aventura. Pois tem mais, muito mais! Mil lugares, cores, 
cheiros, sensações. Venha! Pegue uma carona!   
 
Pequeno pode tudo 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
  A narrativa, em forma de versos, convida a uma leitura em voz alta, 
bem ritmada e alegre. É um gostoso contato para os que se iniciam na 
poesia. Por trás da trama simples, está uma lição de humildade e de 
persistência. É um convite a um debate sobre as diferenças individuais, os 
preconceitos e a necessidade do conhecimento e da aceitação de si mesmo. 
Há também uma brecha para se falar de ecologia, como trabalho 
suplementar.  
 O pequeno Pardal, fugindo da poluição e dos perigos da cidade, vai para 
a floresta. Lá, é rejeitado pelas outras aves, que zombam dele. Sentindo-
se insignificante, envergonhado, ele resolve se esconder. Encontra um 
deserto e ali vai plantando sementes de árvores e flores, com paciência e 
persistência. Um dia, cai numa arapuca e fica um bom tempo preso numa 
gaiola. Quando, enfim, consegue se livrar e voltar para o deserto, 
encontra, no local, uma bela floresta. Percebe então o seu valor e descobre 
que é capaz de grandes feitos.  
 
Abobrinha quando cresce... 
Texto: Carlos Queiroz Telles 



Disponibilidade: 33 exemplares 
 
 Uma coleção de pequenos poemas que retratam com alegria e 
delicadeza todas as situações do cotidiano infantil. 
 
Tom e Tim ou Tim e Tom 
Texto: Pedro Bloch 
Disponibilidade: 26 exemplares 
 
 Eram irmãos Tim e Tom, Tom e Tim... era mais ou menos assim que 
começava o livro. Irmãos gêmeos iguais em tudo só que Tim era um 
tinzinho mais irmão. 
 
Palavra de poeta 
Texto: Diversos Autores 
Disponibilidade: 26 exemplares 
 
 Os 24 poemas de Palavra de poeta falam de relógios, beija-flores, 
aniversários, chuvas, espelhos... Enfim, coisas que todo mundo conhece. 
Mas vistas com a delicadeza e a profundidade que só mesmo a poesia é 
capaz de exprimir. 
 Vinicius de Moraes, Mário Quintana, José Paulo Paes e Henriqueta 
Lisboa são quatro dos maiores poetas brasileiros. Aqui, você encontrará 
uma pequena amostra de sua riquíssima obra. 
 
Bom dia, Ana Maria 
Texto: Thais Guimarães 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
 É um poema, onde as imagens bailam e como espumas levitam 
transparência do ar. Onde a linguagem flutua numa ciranda de palavras 
cristalinas, leves, limpas. 
 Se nos curvamos hoje ao peso de um tempo em que, mais e mais, 
dissolve-se o lirismo submerso na bruma de um noturno lago, imóvel e 
turvo, gratifica-se a alma, ante o “vislumbramento” de suave estrela 
d'alva, lucilando ao sol nascendo e aos assopros de vento nas asas da 
manhã. 
 Linguagem desta natureza é o que sugere o texto de Thais Guimarães, 
com endereço para chegar bem fundo ao coração do leitor, seja este 



coração que pulse no âmago da própria infância ou no calos mais íntimo do 
homem. 

 
Gira, mundo 
Texto: Guiomar 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Gira, mundo, de uma maneira alegre e viva, traz em suas vinte e sete 
poesias a natureza, as estórias de animais e alguns personagens do mundo 
infantil: É um livro de grande sensibilidade criado em momentos de luz, 
real inspiração. Tem como objetivo informar, divertir e despertar o gosto 
pela leitura, aumentando a bagagem cultural das crianças.  Gira, Mundo é 
envolvente, nasceu de uma infância bem vivida em Caxambu, Minas Gerais, 
em grandes terreiros verdes e com muita imaginação e liberdade. 
Desperta interesse em crianças e adultos. Penetra nos sonhos e fantasias 
do mundo infantil e empresta consciência e vozes ao vento, às flores e à 
natureza em geral...mas deixemos que você mesmo descubra e ame Gira, 
Mundo! 
 
Um pipi choveu aqui 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 35 exemplares 
 
 Na dedicatória do livro Um Pipi Choveu Aqui, escrito por Sylvia 
Orthof, pode-se ler Para Pedro, meu filho, que viveu esta história. Não só 
ele, mas muitas crianças, em seu dia-a-dia escolar. Vem vindo da escola,/ 
com sua sacola/ estourando de cheia/ e dentro do sapato,/ a verdade é um 
fato,/ está molhada a meia. O que será que aconteceu? A professora, 
empolgada com a explicação sobre a importância da chuva, não quer ser 
interrompida e não deixa Pedro sair da sala para ir ao banheiro. Quanto 
mais ela falava sobre água mais a vontade do menino aumentava. ...três 
pinguinhos solta... e tenta/ o resto todo segurar.../ mas o pipi sai a jato,/ 
como um jato de avião,/ molhando até seu sapato,/ fazendo um lago no 
chão. Rimas sob a tônica do humor, do lúdico, jogo de palavras, ritmo e 
sonoridade constroem essa história tão pertinente ao universo infantil. 
 Este livro conta a história de Pedro-Pedroca que na sala de aula está 
ouvindo a professora dona Carola falar sobre o que é a chuva, água 
evaporada etc. De repente ele tem uma imensa vontade de fazer pipi, mas 
a professora não o deixa sair da sala. O menino tenta, então, usar a teoria 



da aula e comprovar se seu pipi também vira vapor. Tristonho pela 
vergonha que passa em aula, expulso devido ao pipi esparramado no chão, 
Pedroca acaba vingado quando percebe que seu pipi pode ter virado uma 
enorme chuva para molhar dona Carola.  
 
O menino poeta 
Texto: Henriqueta Lisboa 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Em 'O menino poeta', o ritmo, a melodia e o encantamento coincidem 
com a imagem da infância. São poemas da plenitude da poeta, donos de 
concisão, densidade e estado poético.  
 
Uma história pelo avesso e outras histórias... 
Texto: Gabriela Rabelo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O livro traz sete peças para serem representadas em um ato, na sala 
de aula ou no teatro da sua escola. Os textos são divertidos, inteligentes e 
os temas são bem variados como Natal, brincadeiras antigas, contos de 
fadas, super-heróis, anedotas populares. Está em cena o teatro na escola! 
 
O menino narigudo 
Texto: Walcyr Carrasco 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 
 Cirano é dono de um nariz imenso. Quem poderia se apaixonar por um 
adolescente com um nariz desse tamanho? E Cirano ama Roxane, que ama 
Cristiano, que é o melhor amigo de Cirano. Mas Roxane ama também a 
poesia que Cristiano não sabe fazer. E quem melhor do que Cirano para 
ajudar Cristiano com lindos poemas de amor?  
 Cirano é assim chamado por causa do avô narigudo, que já havia 
interpretado a peça de Edmond Rostand, Cyrano De Bergerac. O menino é 
narigudíssimo e sofre por isso. Conhece Roxane, uma menina linda. Mas não 
acredita que ela possa gostar dele, porque acha que é feio. Seu melhor 
amigo, o atlético Cristiano, se interessa pela garota. Com o coração 
partido, Cirano resolve ajudar o amigo. Faz poemas e ensina poesia de 
grandes autores para ajudar Cristiano a conquistar Roxane.  
 



Quando os bichos faziam cena 
Texto: José Carlos Aragão 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Montar uma peça de teatro em qualquer lugar: na sala de aula; no 
quintal; em casa, num dia chuvoso; no salão da igreja; no pátio do prédio. 
Essa idéia só podia ter nascido da cabeça do dramaturgo, escritor, 
jornalista e cartunista mineiro José Carlos Aragão. Com 14 livros 
publicados a maioria deles foi premiada, José Carlos Aragão reúne um 
texto delicioso a idéias muito originais. Uma delas é este livro. Quando os 
bichos faziam cena é uma adaptação das fábulas de Esopo para a linguagem 
teatral. Sem exigir elenco numeroso, cenários complicados nem falas 
longas para decorar, as peças foram feitas não só para serem lidas como 
também encenadas pelas crianças, como uma gostosa diversão.   
  
O auto do sapo mágico 
Texto: Rita de Blasiis 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Através dessa peça teatral percebemos a grande importância de 
possuir amigos com os quais podemos compartilhar nossas tristezas e 
alegrias. Os diálogos trazem a consideração dos defeitos e o 
reconhecimento das qualidades. 
 
O cavalinho azul 
Texto: Maria Clara Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O cavalinho azul foi escrito em prosa, tal como consta neste volume, e 
também em versão teatral. Posteriormente Tim Rescala musicou a história, 
transformando-a na ópera infantil que acompanha o livro. A edição é 
complementada por um artigo em que Manuel Bandeira fala de sua emoção 
ao assistir a peça, em 1960. 
 
Anabela procura e acha mais do que procura 
Texto: Flavia Savary 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Anabela é o nome da personagem principal, a menina-mãe que sai à 
procura de sua boneca-filha, seqüestrada pelo misterioso Homem da Capa 



Preta. O caminho da busca é marcado pelo amadurecimento da personagem 
que se torna mulher, do encontro com o amor (Homem Alto de Terno) e de 
muitas aventuras protagonizadas pelo casal. Um mesmo vilão se desdobra 
em cinco personagens. As pistas são dadas em forma de charada, do tipo 
“o que é, o que é?”. A narração é feita por um retirante nordestino, Zé das 
Couves, que conta a história em forma de repente. Uma parte da peça, 
passada no Egito, é realizada através do recurso do teatro de sombras. 
Muita brasilidade, nonsense, humor e música marcam o texto que culmina 
de maneira apoteótica, misturando circo e quadrilha de festa de São João. 
“ZÉ DAS COUVES — (No proscênio, tocando uma viola de verdade ou 
fingindo, com playback. Em alta e esganiçada voz de cantor de repente) 
 
Deus me deu autonomia 
Pra em versos eu contar 
Uma história interessante 
Para a gente observar: 
Uma filha bem sumida 
Que Anabela foi achar. 
................................. 
O senhor seu Delegado 
Resolverá esse caso?” 
 
Pluft, o fantasminha 
Texto: Maria Clara Machado 
Disponibilidade: 30 exemplares 
 
 Pluft é um fantasminha tímido que tem medo das pessoas, até que um 
dia ele conhece a menina Maribel e se envolve numa grande aventura. 
Clássico do teatro infantil brasileiro. 
 
O macaco malandro 
Texto: Tatiana Belinky 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 
 Você não quer fazer teatro? Você já tem o principal: o texto a ser 
encenado ou lido dramaticamente pode ser o deste livro. Como toda peça 
de teatro, este O macaco malandro que compõe sua primeira biblioteca 
permite aos leitores viverem outras vidas, serem outras pessoas, em uma 
palavra representarem. Alguém já disse que o teatro é o palco da vida. Não 



é uma ideia bonita e sedutora? 
 
O cavalo transparente 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Carmelita perdeu seu vidrinho, onde guardava toda a tristeza do 
mundo. Com a ajuda de Montaria e seu cavalo transparente, andaram sobre 
as ondas do mar, passaram pela Gruta dos Ecos, falaram com a ilha deserta 
e viveram inúmeros mistérios até descobrirem que quem havia roubado o 
vidrinho jogou o conteúdo no mar, espalhando toda a tristeza...  
 
Eu chovo, tu choves, ele chove... 
Texto: Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 12 exemplares 
 
 Poucos autores conseguem transformar as coisas mais banias do dia-a-
dia em espetáculo – como a carioca Sylvia Orthof consegue fazer, bem 
como ninguém, em peças de alegria contagiante. Com a Sylvia fica simples e 
gostoso inventar: os alunos viram atores, o guarda-chuva é personagem, a 
sala de aula se transforma em cenário. Esta peça que você vai ler, e quem 
sabe encenar no seu colégio, é um exemplo do talento singular da Sylvia – 
uma das autoras mais competentes do teatro infantil brasileiro. 
 
Os cigarras e os formigas 
Texto: Maria Clara Machado 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Esta peça surgiu de uma fábula conhecidíssima, A cigarra e a formiga, 
imortalizada pelo francês La Fontaine. Uma historinha simples que, pelos 
séculos afora, vinha apresentando os artistas como inúteis e 
imprevidentes: a cigarra passa o verão cantando e, quando chega o inverno, 
não tem o que comer porque não se preparou para os dias duros que viriam. 
A formiga, operária trabalhadora e diligente, então lhe dá a lição: “Você 
não gostava de cantar? Pois agora é hora de dançar...” 
 Nas mãos de Maria Clara essa história, que sempre fez a exaltação do 
egoísmo e da mediocridade, agora se transfigura e se transforma com 
muito humor e sabedoria. Não apenas porque os personagens individuais 
são multiplicados, transformando-se em famílias. Mas principalmente 



porque a visão crítica da autora sacode seus alicerces e faz pensar. Mas 
sempre de modo muito divertido. Leia e confira, portanto. Pensando e 
sorrindo. 
 
História de lenços e ventos 
Texto: Ilo Krugli 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 História de lenços e ventos trabalha com panos coloridos e objetos de 
sucata a serem escolhidos de acordo com a disponibilidade. Mas cada 
personagem só estará pronto quando a personalidade e o material que o 
representa se unirem, ganhando vida. Em História de lenços e ventos – uma 
proposta de teatro e animação – eles são lenços, guardanapos, elementos 
de um quintal, que representam a história. 
 Esta história, que poderá ser encenada na escola ou na comunidade com 
o uso criativo de material reciclado, apresenta uma mensagem positiva de 
solidariedade e liberdade. 
 
Os saltimbancos 
Texto: Chico Buarque 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta história trata-se de uma encenação toda contada, cantada e 
“brincada”, com músicas alegres e “assobiáveis” de Enrique Martinez e 
letras – ah, as letras: - do texto magistral do nosso Chico Buarque, em 
versos irresistivelmente engraçados, espirituosos e “sábios”, que 
funcionam até mesmo sem a música, pois possuem a sua musicalidade 
própria. E é este texto que Os Saltimbancos oferece para a curtição e o 
prazer – e mesmo para reflexão – dos jovens leitores brasileiros. 
 
Baile do menino Deus 
Texto: Ronaldo Correia de Brito 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Se você mora em algum estado do Nordeste, já deve ter ouvido falar 
desta peça. O Baile do menino Deus se tornou um clássico do teatro 
infantil nordestino, encenado nas escolas, por grupos populares, em palcos 
profissionais, há mais de vinte anos – sempre levando um monte de gente 
para assistir, emocionando todo mundo, fazendo a platéia cantar, rir e 



chorar com a história. 
 A peça é inspirada no auto popular de reisados, e conta a história de 
um grupo de brincantes que prepara uma festa de Natal. Você vai adorar 
esta peça, e quem sabe encena também na sua escola – vai ser uma ótima 
maneira de criar um baile para festejar o Natal, muito diferente daquele 
que vemos nas lojas e na televisão. 
 
Dois corações e quatro segredos: uma farsa poética 
Texto: Liliana Iacocca e Beto Andretta 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Você vai se divertir com personagens do folclore brasileiro e 
acompanhar a peleja do apaixonado Manoel para arrancar sua amada das 
garras da Morte. 
 
Poesia quando nasce... 
Texto: Leo Cunha 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Do começo ao fim do livro, vamos mostrando como a poesia pode ir 
caminhando com você, pelo seu mundo de criança, como se fosse uma 
companheira de aventuras, uma parceira. 
 
Nossos poetas clássicos 
Texto: Casimiro de Abreu 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta pequena antologia de poetas conhecidos como românticos (autores 
de uma poesia que abandona as regras do classicismo e permite visão mais 
pessoal do artista) e parnasianos (em oposição ao romantismo, mais 
realistas e com um conteúdo social) inclui poemas que permaneceram na 
memória de várias gerações. 
 
Palavras de encantamento 
Texto: Elias José 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Este é um livro de poesias. A poesia nasce de um olhar especial que o 
poeta divide com seus leitores através do poema. Neste livro você 
encontra muitos poemas de poetas brasileiros. Pretos, brancos, homens, 



mulheres, do norte, do sul, do leste e do oeste do Brasil – os autores 
destes poemas um dia olharam à sua volta e traduziram em palavras o que 
viram. Ou o que não viram e queriam ter visto. 
 
Trem de Alagoas e outros poemas 
Texto: Álvares de Azevedo 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 O poeta, com suas idéias, suas imagens, o ritmo de suas palavras, nos 
leva para um mundo imaginário que vamos criando gostosamente, de verso 
em verso.  
 
Poesia fora da estante 
Texto: Álvares de Azevedo 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Antologia de poemas escritos por importantes autores nacionais, numa 
seleção especial feita pelo Centro de Pesquisas Literárias da PUC-RS, sob 
a coordenação de Vera Aguiar. Os textos estão agrupados de acordo com o 
tema ou com os diferentes recursos formais utilizados pelos poetas. Os 
poemas foram re-contextualizados (quase todos publicados 
anteriormente), permitindo novas leituras e nova aproximação do leitor 
infantil. Ilustrações em nanquim e aquarela feitas por Laura Castilhos. 
 
A poesia dos bichos 
Texto: Thiago de Mello 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Este livro compõe-se de versos de três importantes poetas brasileiros 
– Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros e Thiago de Mello. 
Reunidos. Eles falam dos animais do céu, da terra e do mar. Pelos seus 
versos, conheceremos regiões brasileiras riquíssimas em flora e fauna. 
 
Toda criança do mundo 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Esse volume de antologia poética reúne poemas muito agradáveis de 
serem lidos. Apresenta um tipo especial de poesia, que explora a 
sonoridade das letras, o ritmo das frases. De uma forma lúdica e ao 



mesmo tempo lírica fala em Crianças lindas, como duas crianças tão 
diferentes podem ser lindas igualmente; em Toda criança do mundo, poema 
que dá título à obra, enumera de forma instigante e inusitada uma série de 
nomes, nos dando a idéia de muitas crianças, e toda criança do mundo mora 
no meu coração... 
 Samir Meserani faz do papel um artefato importante para dar forma 
aos seus poemas, pois desloca palavras, altera o tamanho das letras em 
Girassol, Orientação e Microscópio para que a forma corresponda ao 
conteúdo dos poemas.  
 Fagundes Varela, poeta do século XIX, também usando o recurso da 
forma, expressa sua religiosidade e sua fé em Jesus, lembrando-nos, pela 
disposição no papel, as palavras da cruz na qual ele morreu; Sérgio 
Caparelli faz uma deliciosa e inusitada brincadeira com as palavras e a 
forma em Jacaré letrado, pelo meio da qual somos capazes de visualizar 
esse animal. 
 Ferreira Gullar apresenta dois poemas nos quais dispõe, de uma 
maneira muito criativa, as palavras no papel. Da mesma forma, os 
diferentes tipos de letra em que está impresso o Poema Egalitário e a 
simulação de erros de datilografia em Onde será que ele se esconde, 
poesias de Luis Fernando Verissimo, também são recursos de como o 
domínio da língua escrita permite usar artifícios muito criativos. 
 
No mundo da lua 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 1exemplar 
 
 Uma rua onde todos vivem no mundo da lua, um novelo de lã, um 
cachorro vagabundo, uma siriema. Diversos personagens viram motivo para 
poemas neste belo livro de Roseana Murray 
 
Entre ecos e outros trecos 
Texto: José De Nicola 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma coletânea de poemas para crianças escrita com o ritmo da fala. 
Em cada um dos poemas, o despertar da consciência ecológica; uma 
pitadinha de algo que a criança conhece, consegue perceber, consegue 
sentir, numa forma moderna, delicada, cheia da graça e da magia dos 
próprios pequenos leitores.  



 
Fazedores de amanhecer 
Texto: Augusto Massi 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Neste livro você vai conhecer o trabalho de alguns poetas brasileiros. 
Ao ler os poemas que eles escreveram, vai poder brincar com as palavras e 
abrir seus sentidos para tudo aquilo que a poesia pode nos proporcionar. 
 
Um poema puxa o outro 
Texto: José Paulo Paes 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Infelizmente, no Brasil, a maior parte da população tem acesso muito 
restrito a livros de literatura, inclusive aos de poesia e, por isso, 
desconhecem o universo de possibilidades que representam. Poesia é 
mágica, encantamento, descoberta, diversão, conhecimento, festa, 
surpresa constante, revelação de nós mesmos e do mundo. Nesse sentido, 
em uma espécie de ajuste de contas, “Um Poema Puxa o Outro” revela um 
universo vivo de maravilhas. Com muito humor e inventividade, essa 
coletânea de poemas nos mostra que poesia também pode ser divertida. É 
assim a poesia dos quatro poetas desse livro, leve divertido e tão gostoso 
de ler. 
 
A bailarina e outros poemas 
Texto: Roseana Murray 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Roseana Murray, com sua maneira simples e agradável de contar as 
coisas, transforma o banal e o trivial do cotidiano em imagens poéticas, 
carregadas de emoção. Nessa obra, que traz uma coletânea de suas 
poesias, ela nos fala de várias profissões e ofícios, como a arquiteta, os 
músicos, os catadores de papel - “que vão juntando papel e pobreza”, e 
moram nas praças, nos vãos; a rendeira, em “seu ofício de aranha/tecendo 
beleza”; e a bailarina, “frágil lamparina”, que descansa entre uma estrela e 
outra. 
 
Apresenta receitas de como espantar a tristeza “pro outro lado/do mar ou 
da lua” de inventar presentes, como braçadas de flores. Volta-se, também, 



para o mais sublime dos sentimentos – o amor – que se refere como “alma 
trocando de corpo”, de um jeito que mexe com a gente.  
 
Fica evidente também sua preocupação em valorizar os menos favorecidos, 
despertando, de forma elegante e singela, a compaixão e a solidariedade 
nos leitores, o amor por tudo “que é justo e livre”.  
 
Caminho da Poesia 
Texto: Cecília Meireles 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Doze poetas estão nessa antologia elaborada especialmente para 
crianças. Cecília Meireles nos fala da noite e do sonho que inspira o poeta, 
Manuel Bandeira toca fundo na realidade nua. Lírios perfumam as mãos de 
Henriqueta Lisboa e o dia tece a luz de Mario Quintana. Cada poema é 
apresentado em meio a ricas ilustrações feitas por renomados 
profissionais. ... 
 
Gotas de poesia 
Texto: Angela Leite de Souza 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Neste livro, vários poetas registram, de modo sensível, suas emoções 
diante do mundo. A poesia é uma escrita contida. O autor sente e tenta 
dizer seu sentimento com o mínimo de suas palavras. Por ser assim, o leitor 
pode dizer mais, ir mais longe com a sua fantasia. A poesia é uma forma 
muito democrática de expressão. Ela reconhece que o leitor está presente 
no mundo e tem o que dizer. Basta uma pequena sugestão para 
desencadear novas idéias no espírito leitor. 
 
Tem gato na tuba e outros poemas 
Texto: Sindónio Muralha 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Aqui estão reunidos alguns dos mais belos poemas brasileiros escritos 
em todos os tempos. Formando uma espécie de painel da poesia brasileira, 
esse livro nos conduz pelos largos caminhos da poesia, sem preconceito 
algum a respeito do que é considerado erudito ou popular. Sendo poesia de 
qualidade, seja bem-vinda.  



 Nesse volume temos, por exemplo, representando o chamado 
Modernismo, Sidónio Muralha, Cecília Meireles e Menotti Del Picchia. 
Musicalidade, rimas encantadoras, ousadia e grande inventividade são 
algumas das características desse período tão importante para a cultura 
nacional. A canção dos tamanquinhos, de Cecília Meireles, é prova disso.  
 Temos, também, os poetas considerados clássicos. Casimiro de Abreu 
assina Meus oito anos, um destaque do Romantismo, lido e adorado por 
várias gerações de brasileiros. Já o parnasiano Olavo Bilac discorre 
poeticamente sobre o ser livre e a lealdade. A partir da dor de um animal 
preso na gaiola, em O pássaro cativo, Bilac nos mostra o quanto é essencial 
lutarmos contra todo tipo de negação à liberdade. Em Plutão, um cãozinho 
nos ensina o quanto o sentimento da lealdade é possível e valioso. Um dos 
nossos poetas maiores, Gonçalves Dias, em Canção do Tamoio, não foge à 
sua histórica preocupação de valorizar o índio brasileiro. A sonoridade das 
palavras e rimas utilizadas denotam claramente a intenção do autor em 
marcar seu texto com a lembrança do som de tambores de guerra.  
 Já os poetas de raízes populares, como Braguinha e Alberto Ribeiro, 
nos apresentam Noite de Junho, um poema que fala dos balões das festas 
juninas, e Tem gato na tuba, texto que relata de maneira divertida o que 
aconteceria se um gato entrasse na tuba de um músico. Cartola, Carlos 
Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho se juntaram para falar da beleza da 
Alvorada no morro. Marino Pinto e Paulo Soledade apresentam um poema 
(na verdade uma letra de música) que conta lindamente a lenda do 
nascimento da Estrela-do-mar.  
 Experimente esse encontro de belezas. A poesia está esperando por 
você. 
 
Bichos de versos 
Texto: Ferreira Gullar 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 É uma antologia bem bacana que apresenta desde pernilongos até 
dinossauros sob a ótica de cada poeta. Ulisses Tavares está em boa 
companhia: Machado de Assis, Ferreira Gullar, Haroldo de Campos, Ronald 
Claver, Cora Rónai, Guilherme de Almeida, Fagundes Varela e Haroldo de 
Campos. 
 
Discurso de um sonho e outros poemas 
Texto: Gregório de Matos 



Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Você encontra poesia em qualquer canto do nosso país, nas feiras do 
Nordeste, nas favelas do Rio, no meio da Floreta Amazônica. Ela pode vir 
em livros caprichados, ou nos livrinhos pobremente impressos da literatura 
de cordel ou gravada em discos como as letras de nossas músicas, muitas 
delas verdadeiras obras-primas 
 
A descoberta do amor em versos 
Texto: Casimiro de Abreu 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Neste livro, você terá contato com poetas que descrevem nos versos 
de suas poesias a paixão, o ciúme e o amor vividos por jovens há mais de 
cem anos. Você notará que, embora as palavras e as expressões utilizadas 
por eles sejam pouco comuns nos dias atuais, eles tratam de situações que 
acontecem com muitos jovens. Por exemplo, ir a um baile e sentir-se 
atraído (ou atraída) pela beleza de uma pessoa que sequer conhecemos. Ou 
então, sonhar acordado (ou acordada) com detalhes do cabelo, da voz, do 
rosto daquela pessoa que tanto amamos... A descoberta do amor é sempre 
algo muito intenso e os poetas sabem muito bem escrever sobre este 
assunto. 
 
Poesia das crianças 
Texto: Casimiro de Abreu 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Pelos tempos afora, os poetas brasileiros têm evocado a infância com 
um olhar atento. Esta antologia nos dá alguns exemplos dessa atitude. Bem 
diferentes entre si, aliás. Além de modelos clássicos indiscutíveis – como 
Casimiro de Abreu e o próprio Bilac procuramos trazer uma boa variedade 
de outros estilos. 
 
Poemas do Mar 
Texto: Casimiro de Abreu 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 O mar e seus peixinhos, suas praias, a espuma gostosa na areia. O mar 
e suas ondas gigantes, as tempestades, as lendas de sereia e as histórias 



de pescadores. Este é o tema dos poemas deliciosos que você vai conhecer 
agora: o mar, suas belezas e mistérios. 
 Os poetas gostam de falar sobre coisas que emocionam a gente, coisas 
belas, cheia de segredos – e por isso sempre escerveram sobre o mar. 
Você vai descobrir que este fascínio é ainda maior entre os poetas 
brasileiros – já que a história do Brasil começou no mar, e nossa costa é 
uma das mais lindas e maiores do mundo. 
 
Em sopa de raposa cegonha não mete o bico 
Texto: Johnny José Mafra 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta pequena peça, quase uma brincadeira intelectual, é um ensaio 
teatral, com que os autores pretendem mostrar como era o teatro na 
Grécia: são episódios ou cenas em torno de um coro. Por isso, as galinhas 
estão presentes em todas as cenas e de tudo dão notícia. 
 
Contos de Grimm 
Disponibilidade: 11 exemplares 
 
 A primeira coletânea lançada pelos irmãos Grimm data de 1810 e tinha 
51 contos. A última, publicada em 1857, tinha 130. Todos eram histórias 
populares transmitidas oralmente nas províncias alemãs. Destinavam-se 
aos adultos, mas Jacob e Wilhelm usaram uma linguagem adequada a 
crianças. A atividade literária dos dois irmãos tinha um sentido militante: 
de um lado, era uma resposta nacionalista à supremacia de Napoleão 
Bonaparte na Europa; de outro, mostrava uma intenção didática e 
edificante: são histórias que pregam a solidariedade e o amor ao próximo. 
Dos onze contos dessa edição fazem parte "Os músicos de Bremen" (que 
deu origem a "Os saltimbancos"), "Branca de Neve" e "A inteligente filha 
do camponês".Título Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1996, categoria tradução/criança. 
 
Encantamento: contos de fada, fantasma e magia 
Texto: Kevin Crossley-Holland 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Encantamento - Contos de fada, de fantasma e de magia reúne 
histórias tradicionais que surpreendem pelo inesperado, pelo absurdo e 



pelo maravilhoso. Entre elas, muitas descrevem eventos fantásticos, 
outras assemelham-se a fábulas ou narrativas de terror. Nos contos do 
livro, há sempre um acontecimento que não se explica imediatamente, 
reservando ao leitor a tarefa de completar, pela imaginação, o final da 
história. 
 As narrativas de Encantamento são recontadas pelo inglês Kevin 
Crossley-Holland, poeta, libretista e autor de inúmeros livros para adultos 
e crianças, entre os quais se destacam uma trilogia de romances sobre o 
Rei Arthur. Para escrever as histórias do livro, o autor voltou às suas 
origens: Kevin ouviu muitas dessas narrativas durante a infância, passada 
em Chiltern Hills, no interior da Inglaterra, e na região costeira de North 
Norfolk. 
 A ilustradora Emma Chichester Clark, que também é autora de livros 
infantis, estudou no Royal College of Art. As imagens que fez para 
Encantamento acentuam a atmosfera de mistério e de fantasia do livro 
 
Histórias para acordar 
Texto: Diléa Frate 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 "Você gosta mais do papai ou da mamãe?". Ou então: "O que você vai 
ser quando crescer?". Como as crianças devem responder a essas 
perguntas feitas pelos adultos? E o que acontece com um menino que 
detesta tomar banho? E com outro que nunca escova os dentes? São assim 
os temas de Histórias para acordar, sessenta fábulas modernas escritas 
em linguagem clara e despojada, mas capaz de aproximar a criança até do 
universo filosófico. Título Altamente Recomendável pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1996, categoria criança  
 
Conversa pra boy dormir 
Texto: Leo Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um pai amoroso, que cria sozinho o seu filho, vai 
inventando/reinventando histórias para o pequeno Mateus dormir. Casos 
da infância, um velho conto italiano... tudo pode ser o ponto de partida 
para narrativas sempre novas. 
 
A menina arco-íris 



Texto: Marina Colasanti 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Uma situação inusitada induz o leitor, seja qual for a sua idade, a dar 
asas à imaginação e a viver momentos de desprendimento do real pra 
reconstruir uma outra realidade, aprender a desvendar mistérios e 
encontrar novas soluções.  
Virgínia caiu na xícara de leite, e o mundo começou a mudar. Imagine o que 
aconteceu:  
Será que ela ficou toda branca?  
Será que o mundo do leite mudou de cor?  
E quem mora no mundo do leite gostou do mergulho de Virginia?  
Criando espaços para a imaginação, Manina Colasanti nos leva pra longe, ou 
pra bem perto.  
 
Todas as aventuras de Pedro, o coelho 
Texto: Beatrix Potter 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 
Só um minutinho 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma vovó bem ativa recebe a visita do Senhor Esqueleto, na verdade, a 
morte, que vem buscá-la. Mas ela é muito esperta e vai adiando o momento 
da partida, arrumando coisas para sua festa de aniversário e pedindo-lhe 
para esperar um minutinho. 
 
Como contar crocodilos 
Texto: Margaret Mayo 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Como contar crocodilos é, sob todos os aspectos, uma obra 
encantadora. Aqui a autora Margaret Mayo reuniu oito contos populares, 
de nações e lugares tão afastados como a Indonésia e as planícies norte-
americanas, o Japão e a Grã-Bretanha, a Grécia e as savanas africanas. Em 
seguida, recontou-os a seu modo, com doçura, emoção e simplicidade 
incomparáveis. 
 Neste livro, coelhos, leões, ursos, coiotes, tartarugas, corujas, 



macacos, crocodilos e muitos outros bichos nos dão lições de astúcia, de 
sabedoria, de convivência e de pura travessura. Exemplares, nesse sentido, 
são a calma coragem da Vovó Coelha, que enfrenta docemente um leão 
muito mandão, ou a esperteza de Mamãe Lebre, que, para que seus filhotes 
consigam brincar em paz, dá uma lição no Elefante e no Hipopótamo ao 
mesmo tempo. 
 Mas um aspecto fundamental, que faz deste um livro absolutamente 
único, são as maravilhosas ilustrações de Emily Bolam. Com um sentido 
intenso do colorido, um desenho claro e emotivo, suas composições 
integram perfeitamente o texto e a imagem, tornando a leitura um ato 
amoroso tanto para a criança como para o adulto. 
 Como contar crocodilos tem projeto gráfico primoroso e foi traduzido 
com grande sensibilidade por Heloisa Jahn.  
 
Título Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil - FNLIJ 1996, categoria tradução/criança  
 
Maria Mole 
Texto: André Neves 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Maria Mole é mole de sentimento. Não é doce nem salgada, nem fria, 
nem quente. Maria Mole é apenas diferente. Medo de sentir medo. Medo 
daquele medo que colocam dentro da gente, de não aceitar que cada um 
possa ser o que quiser, mesmo que seja diferente. Era assim que Maria se 
sentia. Sua maneira de ser incomodava até dentro de casa. Bastava 
demonstrar um pouquinho suas vontades que todo o mundo lhe jogava em 
cima um olhar daqueles de quem não gosta nada do que está vendo. E 
aquela menina cheia de cores – azul, amarelo, vermelho, roxo, verde – 
tornou-se cinza, mesmo sem querer. Um dia Maria decidiu dar um basta 
nessa situação. 
 
Strega Nona, a avó feiticeira 
Texto: Tomie de Paola 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
 Tomie de Paola reconta e ilustra uma história muito antiga, 'Strega 
Nona - a avó feiticeira'. Esta narrativa conta que em uma cidadezinha da 
Calábria, na Itália, vivia uma velhinha que tinha um toque mágico, por isso 



todos a procuravam quando tinham um problema. Por estar com dificuldade 
de cuidar da casa sozinha, capinar o jardim, colher legumes, alimentar e 
tirar leite da cabra, precisava de alguém para ajudá-la. Resolve contratar 
Tonhão e lhe faz uma advertência - jamais ele poderia tocar no caldeirão 
de macarrão.  
  
A moça tecelã 
Texto: Marina Colasanti 
Disponibilidade: 7 exemplares 
 
 A moça tecelã, entremeando lãs e cores, transporta a realidade de 
seus sonhos para os tapetes. Uma surpreendente história de entrega e 
amor, de desencanto e recomeço. Ilustrado a partir de fotografias de 
peças bordadas pelas irmãs Dumont.  
 Uma história de amor, entrega e desencanto. E a possibilidade de 
tecer um recomeço com a luz da manhã. Na urdidura perfeita do texto de 
marina Colasanti, as Dumont bordam, guiadas pela luz . 
 Em 'A Moça Tecelã', tecido pelas palavras mágicas de Marina 
Colasanti, artesã da sintaxe, do jogo lingüístico, dos sentidos simbólicos, 
ganha nesta publicação o trabalho de outros artesãos, das irmãs Dumont, 
as bordadeiras, que transformaram em fiosartesanais os desenhos de 
Demóstenes. O resultado é um livro belíssimo! Ímpar! Palavras, traços e 
tapeçarias se entrelaçam para levar o leitor, aparentemente, a um outro 
tempo. Tempo em que os homens, guerreiros, partiam para as batalhas e as 
mulheres encontravam na arte do tear o espaço para viver a longa e difícil 
espera. Porém, no conto criado por Marina Colasanti, a moça não espera... 
A moça tecelã constrói no tear sua própria história. Nada lhe faltava. Na 
hora da fome tecia um lindo peixe(...) 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 
lançadeira ao contrário e desfez o marido.  
 
Ai! Um Conto de Grimm 
Texto: Natalie Babbitt 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta é a história de Marco, um menino que nasce com uma 
predestinação muito especial: casar-se com uma princesa e tornar-se rei. 
Quem percebeu isso foi a vidente da aldeia, que viu na pele dele a marca 



de nascença em forma de coroa. A família de Marco ficou muito feliz com 
a notícia, mas o rei não gostou nem um pouco da idéia. Realmente, não 
poderia aceitar que a sua princesinha se casasse com um plebeu. Por isso, 
desde cedo começou a fazer de tudo para impedir o casamento.  
Contada pela primeira vez pelos irmãos Grimm, a história é apresentada 
aqui na adaptação contemporânea de Natalie Babbitt. As magníficas 
ilustrações de Fred Marcellino também reforçam ainda mais a atração que 
os contos de Grimm exercem sobre as crianças. 
 
Como as histórias se espalharam pelo mundo 
Texto: Rogério Andrade Barbosa 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Numa viagem mágica, Rogério Andrade Barbosa e Graça Lima nos 
transportam 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 
cotidianas. Pelo olhar atento desse ratinho, os costumes, a religiosidade, 
as atividades econômicas, as histórias e o universo cultural de diferentes 
povos vão sendo mostrados. 'Como as histórias se espalharam pelo mundo' 
é uma viagem a lugares desconhecidos e misteriosos...  
 
 
Contos de Andersen: O patinho feio 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Ele era tão feinho, tão diferente dos outros patinhos da ninhada! Por 
que será? 
O lindo conto de Andersen, com texto em português de Mary França e 
belas ilustrações de Eliardo França. 
Incluído no catálogo Who’s who da Fiera dei Libri per Ragazzi, de Bolonha, 
Itália. 
 
Contos de Andersen: O rouxinol 
Texto: Mary França 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Há muito tempo, na China, num palácio de porcelana, cercado de jardins 
e bosques, vivia um poderoso imperador. De toda a riqueza de seu reino, 
nada era tão precioso como um pequeno rouxinol. Quando cantava... 
 Uma encantadora história de Andersen, com texto em português de 
Mary França e belas ilustrações de Eliardo França. 
 
Quem conta um conto? 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 6 exemplares 
 
 Poucas vezes a criança-ledora terá a oportunidade de ler e apresentar 
à sua família uma constelação de autores como os reunidos em "Quem 
conta um conto?". 
 Num único volume, o bem escrever de Ana Maria Machado, a crítica 
aguçada de Ruth Rocha, a irreverência e o humor de Sylvia Orthof, as 
personagens bem desenhadas, a sensibilidade envolvente de Flávio de 
Souza, a linguagem terna, carinhasa e aguçada de Cristina Porto. 
 
Faz de conto 
Texto: Mario Quintana 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Pelas páginas da antologia Faz de conto, desfilam textos que têm o 
intuito de aproximar o jovem leitor a essa categoria literária. São textos 
de primeiríssima qualidade que o encantará do início ao fim da leitura. 
Sete autores fazem parte dessa coletânea: Cora Coralina, Marina 
Colasanti, Sylvia Orthof, Ignácio de Loyola Brandão, Luís da Câmara 
Cascudo, Mario Quintana e Sidónio Muralha 
 
Ciranda de contos 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Você sabe o que é uma ciranda? É claro que você conhece a dança em 
que a gente roda de um lado para o outro, canta canções e se diverte 
muito. Pois bem! Este livro também é uma ciranda, só que de contos. Nele 
você vai encontrar histórias que lembram cantigas e danças de roda, 
porque, como o círculo das cirandas, elas parecem não ter fim. Mesmo 
quando se terminou a leitura, as histórias continuam dentro da gente, 



girando no pensamento, lembrando pessoas, explicando coisas, fazendo 
entender situações que a gente viveu e, quem sabe, sugerindo respostas 
para situações que a gente ainda vai viver... 
 Ao entrar nesta Ciranda de contos, você não vai apenas ler histórias. 
Você vai viver as ações e conviver com as personagens. 
 
Contos para rir e sonhar 
Texto: Ruth Rocha e  Sylvia Orthof 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Neste livro você vai ler contos de duas grandes escritoras brasileiras: 
Ruth Rocha e Sylvia Orthof. São histórias cheias de fantasia, que vão 
alimentar sua imaginação. E também tão divertidas que você não vai 
conseguir parar de ler até o livro acabar. 
 
Contos de estimação 
Texto: Ruy Castro 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Apresentado por Marisa Lajolo, “Contos de Estimação” compõe-se de 
cinco contos nos quais os animais assemelham-se às pessoas, com seus 
medos, problemas e preocupações cotidianas. 
 
Historinhas pescadas 
Texto: Angela Lago 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Criadas por escritores brasileiros que viveram em épocas e regiões 
diferentes, este livro traz muitas histórias que nos levam para diversas 
situações da vida. Cada autor com seu estilo nos mostra em seus contos um 
pouco do universo infantil, dos valores e da ética, assim como da fantasia – 
tão importantes de serem resgatados nos dias de hoje –e todos, elementos 
essenciais na infância. 
 
Histórias do bruxo do cosme velho 
Texto: Machado de Assis 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Este livro reúne quatro contos e um poema, publicados pela primeira 
vez entre 1875 e 1899: "Filosofia de um par de botas", "História Comum", 



"Idéias de Canário", "O Dicionário" e "Niâni". A edição atraente e a 
cuidadosa seleção dos cinco textos colocam à disposição dos jovens um 
material com ricas possibilidades de leitura e de aproximação ao universo 
machadiano.   
 
Contos de Grimm: animais encantados 
Texto: Jacob & Wilhelm Grimm 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Clássicos contos populares do tempo em que os bichos falavam. "A 
serpente branca", "O ganso de ouro", "A raposa e o gato", "Os dois 
irmãos", "Os sete corvos".  
 
Contos da escola 
Texto: Pedro Bandeira 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 O pátio para as brincadeiras no recreio, as crianças e o uniforme, os 
amigos novos e antigos, a professora. Como é bom ter uma escola – lugar 
para aprender, sonhar, se divertir. Os contos reunidos neste volume falam 
das lembranças da escola, que acompanham a gente desde criança, e ficam 
pela vida inteira... 
 Grandes escritores brasileiros contam aqui muitas histórias sobre a 
sua vida escolar. Cada um na sua época, com seu estilo, eles vão fazer você 
rir e se comover, com os casos engraçados e tristes, a turma que ninguém 
mais vai esquecer e muitas outras coisas, fáceis e difíceis, que a gente 
aprende nos tempos de escola. 
 
Nem te conto! 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 O conto é menor que a novela. Sua história é curta e breve, com apenas 
um conflito, um assunto e um número pequeno de personagens. Suas 
narrativas podem ser buscadas tanto na fantasia quanto nos fatos do 
nosso dia-a-dia. Assim, ficção e realidade podem ser somadas para a 
feitura de um conto. 
 
História de fadas 



Texto: Oscar Wilde 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Com este Histórias de fadas o escritor irlandês Oscar Wilde cria 
alguns dos mas belos contos do gênero. De alta qualidade poética e 
tocando fundo o coração do leitor, suas narrativas maravilhosas emocionam 
e fazem refletir sobre o comportamento humano. 
 
Diálogos interessantíssimos 
Texto: Gilles Eduar 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Diálogos interessantíssimos é um livro inusitado e poético, feito de 33 
conversas travadas entre personagens muito especiais. O franco-brasileiro 
Gilles Eduar se inspirou num gênero tradicional da filosofia para compor 
um livro sensível e divertido sobre temas como o crescimento e a 
passagem do tempo, a espontaneidade da infância e a alegria da 
descoberta das coisas simples. As conversas acontecem entre o Cachorro 
e o Açougueiro, o Tiranossauro e sua namorada, o Chinelo Esquerdo e o 
Chinelo Direito de uma donzela, a Minhoca e o Pescador, a Taturana e o 
Pulgão, entre outras figuras. A Cadeira e o Sofá, por exemplo, levam um 
papo sobre o cansaço da primeira, que está sempre de pé - ela termina por 
aceitar a sugestão de deitar no Sofá.  O Coelho Naftalina e o Gato 
Curioso conversam sobre a família do coelho, que tem primas de várias 
cores - e uma delas, a Márcia Jones, é roqueira. A Minhoca despista, com 
sua lábia, o Pescador que a queria como isca: ela usa maquiagem e o 
convence que é, na verdade, uma cobra-coral. Numa recriação da história 
infantil consagrada, o Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho tornam-se 
amigos: a menina convence o ressabiado Lobo, que teme o Caçador, a 
passear com ela na floresta. 
 Além da delicadeza e da poesia presentes na maioria das conversas, há 
espaço também para questões atuais, como no diálogo entre a Esponja e o 
Caranguejo Repórter, em que ele insiste em fotografá-la para uma revista, 
ou na conversa entre o Comprador de Bananas e a Bananeira, que mudou de 
ramo, passando a produzir maçãs, por "pressão do mercado". 
 
Onde tem bruxa tem fada 
Texto: Bartolomeu Campos Queirós 
Disponibilidade: 4 exemplares 



 
 Esta é uma história de fadas, mas uma história diferente. Numa 
linguagem poética, o autor conta a história de uma fada que volta para o 
mundo de hoje  que não tem mais lugar para as fadas. Os mágicos  ou 
bruxos e bruxas  fazem parte da alegoria que, sutilmente, critica aqueles 
que não sabem sonhar, que trocam a fantasia e os desejos puros por 
necessidades fomentadas artificialmente, que só concebem um mundo 
registrado, carimbado, controlado. As próprias crianças, acostumadas a 
isso, nem sabem mais identificar seus desejos. Embora seja uma crítica 
perspicaz ao mundo moderno, o texto felizmente nos mostra um 
contraponto e uma luz de verdadeira esperança - o fato de que nos sonhos 
 ou seja, intimamente , as crianças sabem que a fantasia é possível e 
necessária, que o encantamento é mais Importante do que a magia. Além 
de propiciar um belo trabalho com a linguagem, o livro abre portas para 
discussões fundamentais para aquele que será o adulto de amanhã.  
 
Fábulas de Esopo 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O que você faria se encontrasse uma pérola? O galo deixou-a de lado... 
Na época em que os animais falavam no mundo da fantasia, tinham muito 
para ensinar aos homens. As fábulas são histórias dessa época, mas 
continuam atuais e necessárias. Fábulas de Esopo, na narrativa de Ruth 
Rocha, traz aos leitores a interessante sabedoria das histórias que se 
tornaram valiosas para bem entender a vida.  
 
Cão vivo, leão morto era apenas um índio 
Texto: Ary Quintella 
Disponibilidade: 9 exemplares 
 
 Trata-se de um grande clássico de caráter universal primordial para a 
educação. Possui texto de fácil entendimento que estimula o leitor a 
pensar e refletir sobre o tema proposto.  
 
Travadinhas 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 



 Como diz a própria Eva: Esse é um livro de trava linguas. Será que você 
consegue ler cada um deles bem depressa sem se atrapalhar? Para compor 
essas "travadinhas", a autora inspirou-se na tradicional brincadeira dos 
trava-linguas: composições verbais cuja repetição de sons provoca 
dificuldades ao serem faladas em voz alta. Isso torna o texto, além de 
desafiador, muito engraçado e prazeroso para as crianças. Assim, 
brincando, pode ser possível tornar mais claras muitas questões 
ortográficas, sem falar no treino da dicção e no estímulo para a criação de 
novas travadinhas. As ilustrações, originais e divertidas, casam 
perfeitamente com o texto, ajudando o leitor a interagir com o texto.    
  
Umbigo indiscreto 
Texto: Eva Furnari 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Você acha que umbigo pode ser indiscreto? Ou acha que é coisa de 
maluco? Pois fique sabendo que umbigo indiscreto é coisa esquisita só pra 
nós, que somos gente. Para os bolofofos, é coisa séria, seriíssima. Para 
eles, o umbigo pode dar um verdadeiro vexame, pode até acabar... ou 
começar uma amizade. Neste livro, você fica sabendo de muitas coisas 
indiscretas sobre os bolofofos, esses seres tão interessantes.  
 
Perde quem fica zangado primeiro 
Texto: Italo Calvino 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Em 1954, a pedido de seu editor (o célebre Giulio Einaudi), Italo 
Calvino selecionou e transcreveu duzentas fábulas italianas de extração 
popular, para uma antologia nos mesmos moldes das clássicas coletâneas 
dos irmãos Perrault, na França, e dos Grimm, na Alemanha. Anos depois o 
próprio Calvino fez uma nova seleção, escolhendo 82 daquele conjunto de 
duzentas. As 82 foram lançadas pela Companhia das Letras (Fábulas 
italianas), mas Perde quem fica zangado primeiro não está entre elas. 
Trata-se da história de três rapazes que ouvem do pai moribundo: "Como 
podem ver, meus filhos, estou quase morrendo. Só tenho para deixar a 
vocês três sacolas de moedas que juntei com meu trabalho; cada um pegue 
a sua e trate de multiplicá-la". O que a história nos conta é o que cada um 
faz para cumprir o desejo do pai.Título Altamente Recomendável pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ 1995, categoria 



tradução/criança  
 
O amigo fiel 
Texto: Oscar Wilde 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Inspirada num conto de Oscar Wilde, esta belíssima fábula põe em 
evidência o valor de lealdade e da amizade. Em um novo contexto, a 
história é narrada por personagens que são bichos da fauna brasileira. A 
ingênua capivara Valentim e a esperta queixada Xicoqueiro têm condutas 
próprias dos seres humanos. Travam uma relação de amizade que expõe 
diferenças de princípios de ordem ética e moral. O texto provoca o leitor: 
o que é ser leal? Numa relação de amizade, quem de nós é leal? Ou somos 
todos sempre leais? Que valores norteiam a amizade? Bastará somente 
nos identificar com uns dos personagens? Ou então, ora com um, ora com 
outro...  
 
O amigo urso 
Texto: Mery Weiss 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Adaptação da fábula Os viajantes e o urso, de Esopo, o texto conta, 
em linguagem simples, enxuta, a história de dois amigos que, passeando por 
uma floresta, dão de cara com um urso.  
 Sem pensar no companheiro, Tranquedo sobe numa árvore e, escondido 
entre os galhos, observa o urso cheirar Trancado - que, deitado no chão, 
se fazia de morto.  
 O urso cheirou o nariz de Trancado, cheirou as orelhas e foi embora. 
Passado o susto, Tranquedo quis logo saber o que ele havia cochichado no 
ouvido do amigo". 
 
Fábulas de Esopo 
Texto: Heloísa Jahn 
Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 Quem não conhece a famosa história da lebre e da tartaruga, aquela 
em que a lebre, tão convencida, acaba perdendo a corrida? E a fábula do 
velho, da criança e do burro? Ou então a lenda do pastorzinho mentiroso 
que de tanto dar falsos alarmes acabou ficando sem suas orelhas? 



 Pois é, se essas pequenas histórias são famosas entre nós, pouco se 
conhece sobre quem foi Esopo, o escritor dessas fábulas. Na verdade, não 
se sabe se Esopo, um suposto escravo grego, existiu ou não, mas o certo é 
que as histórias a ele atribuídas vêm sendo contadas e recontadas há mais 
de 2500 anos. 
 Sempre curtas e bem-humoradas, na maioria dos casos as fábulas de 
Esopo têm como protagonistas os animais e são reflexões sobre 
comportamento e costumes do cotidiano dos homens. 
 Valorizando o caráter universal e intemporal dessas pequenas jóias da 
literatura mundial, as histórias e os desenhos desta coletânea foram 
selecionados dentre as várias centenas de edições das Fábulas de Esopo, 
publicadas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e seu conjunto 
exemplifica não só o apelo internacional desta obra como a diversidade 
visual que a acompanhou através dos tempos. Um clássico que fazia falta 
às crianças do Brasil. 
 
Título Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil - FNLIJ 1994, categoria tradução/criança 
 
Até mais verde: uma fábula do fim do mundo e do começo 
Texto: Julieta de Godoy Ladeira 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Cansados de esperar que o homem repare os estragos que fez à 
natureza, os animais do campo unem-se para salvar o mundo. Esta fábula 
contemporânea com animais brasileiros e personagens bastante especiais 
dá um recado sério a quem realmente pode salvar o mundo: as crianças.  
 
Sapos não andam de skate 
Texto: Jon Scieszka e Lane Smith 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta é uma "coletânea de fábulas que Esopo poderia ter contado se 
vivesse nos dias de hoje". Em uma delas, o Sapo viu na tevê um comercial 
sobre uns tênis especiais para andar de skate. O sujeito do comercial era 
fera. Calçava o tênis e, tranqüilamente, saía por aí fazendo mil manobras 
geniais. O Sapo foi correndo comprar o tênis. Calçou-os tranqüilamente, 
subiu no skate e saiu por aí. Foi mesmo genial a forma como se 
esborrachou com a cara no chão. Veio então o Gato, manobrando a toda a 



velocidade em seu skate. Ajudou o Sapo a se levantar e lhe disse. "Que 
tênis legal, cara". "Valeu", respondeu o Sapo. Moral da história: "Todo 
mundo sabe que sapos não andam de skate, mas o que é mais triste é que 
eles acreditam em tudo o que vêem na tevê". 
 
Cara ou coroa: uma fábula republicana 
Texto: Chico Alencar 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Com a renúncia de Zazá, a abelha rainha, a colméia se viu obrigada a 
nomear o zangão Zezé – conselheiro do reino – para governador provisório, 
enquanto preparava uma nova rainha. 
 Zezé, entretanto, tomou gosto pelo poder e, se a comunidade não se 
organizasse e pressionasse o “provisório”, não teria proclamado a sua 
república e conquistado as eleições. Nesta fábula, as abelhinhas nos 
ensinam o bê-a-bá da democracia. 
 
Pascoalzinho pé-no-chão: uma fábula da reforma agrária 
Texto: Chico Alencar 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 O coelho esperto tem de viver de orelha em pé! 
 De uma hora para outra, o coelho Pascoalzinho vê-se expulso da terra 
que era cultivada por sua família há gerações e gerações. é obrigado a 
mudar-se para a cidade e acaba indo morar na favela Fim do Dia, pensando 
sempre na injustiça de que fora vítima. Uma fábula verdadeira sobre o 
problema da terra no Brasil.  
 
Água e areia 
Texto: Lúcia Pimentel Góes 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 'Água e areia' traz dois textos de origem portuguesa, um resgate da 
nossa origem e formação africana, indígena e européia. 'Água e areia' é a 
constatação do provérbio 'tal pai, tal filho', em que nenhum quer dar o 
braço a torcer. Um verdadeiro exercício de admissão da humildade, da 
justiça e da verdade.  
 
Fábulas de honestidade: histórias para ler com a família 



Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Em todos os textos, destaca-se a importância da honestidade, que 
deve estar sempre presente nos sentimentos, pensamentos e ações de 
crianças e adultos. São pequenas "lições de vida", nas quais meninos e 
meninas poderão perceber que agir com sinceridade, enfrentando os 
problemas, é o melhor caminho para serem felizes. Entre as histórias está 
O Aprendiz de Feiticeiro, que mostra o camundongo Mickey sofrendo com 
suas trapalhadas, extraída do belo filme de Walt Disney: Fantasia. 
 
A lebre e a tartaruga 
Texto: Dulcy Grisolia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Esta história nos ensina que devemos sempre acreditar nas nossas 
qualidades. Ou seja, devagar também se vai ao longe 
 
O leão e o ratinho 
Texto: Dulcy Grisolia 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Numa tarde quente e abafada, depois de uma bela refeição, um leão 
dormia sossegado quando foi sutilmente importunado por um intruso 
descuidado. O intrometido desastrado era um ratinho, que nem percebeu o 
tamanho do perigo em que se meteu. 
 
 
O gato de botas 
Texto: Irmãos Grimm 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  
 
Emília no país da gramática 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Em ‘Emília no País da gramática’, a língua é figurada como um país, o 
País da Gramática, povoado por sílabas, pronomes, numerais… Quindim, o 
rinoceronte, leva todo o pessoal do sítio para lá, e é ele quem tudo mostra 



e explica. 
 
Reinações de Narizinho – vol. 1 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro 
Reinações de Narizinho reúne seis das onze histórias que começaram a ser 
escritas por Monteiro Lobato, em 1920, e levaram cerca de uma década 
para ficarem prontas.  
 Neste livro Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o Reino das Águas 
Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, 
o primo da menina do nariz arrebitado que veio passar férias no Sítio do 
Picapau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As 
crianças se divertem fazendo o Visconde com um sabugo de milho e 
planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. 
 
Reinações de Narizinho – vol. 2 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Este livro reúne cinco histórias de Monteiro Lobato que dão 
continuidade às aventuras no Sítio do Picapau Amarelo. Desta vez, Emília, 
Narizinho e Pedrinho recebem a visita de personagens como Cinderela, 
Branca de Neve e Pequeno Polegar. Também chega ao Sítio o Peninha, 
garoto invisível que trouxe no bolso algo que mudou a rotina dos netos de 
Dona Benta, o incrível pó de pirlimpimpim. Com esse pó mágico a turma do 
Sítio viaja para o Mundo das Maravilhas. Lá eles conhecem os fabulistas 
Esopo e La Fontaine e resgatam o Burro Falante que vai morar no Sítio.  
 
O saci 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Mais uma vez de férias no Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho se 
aventura pelos mistérios do assombrado Capoeirão dos Tucanos na 
companhia do Saci. Juntos, eles vêem de perto os principais mitos do 
folclore brasileiro, como a Porca dos Sete Leitões, a Cuca e o Boitatá.  
 



Viagem ao céu 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Neste passeio interplanetário a turma do Sítio do Picapau Amarelo 
aprende noções de astronomia. Enquanto Pedrinho, Narizinho e Emília 
divertem-se no espaço, Tia Nastácia fica na Lua cozinhando para São 
Jorge. As crianças se divertem nos anéis de Saturno e chispam pelo 
universo na cauda de um cometa.  
 
Por dentro de tudo com a turma do sitio do picapau amarelo 
– vol. 1 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Numa linguagem clara e divertida, este livro aborda temas do currículo 
escolar. As informações são complementadas e reforçadas com ilustrações 
e fotografias que facilitam a pesquisa escolar. Como, o Redescobrimento 
da América, o Descobrimento do Brasil, Tiradentes, Meio Ambiente, 
Folclore brasileiro, Proclamação da República, Pintores brasileiros e 
Abolição dos Escravos. 
 
Por dentro de tudo com a turma do sitio do picapau amarelo 
– vol. 2 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 É o volume 2 do livro "Por Dentro de Tudo com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo", que traz informações sobre temas que fazem parte do 
currículo escolar.  
O segundo Volume do livro Por Dentro de Tudo com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo traz informações sobre temas que fazem parte do 
currículo escolar. Com linguagem clara e divertida, a publicação tem muitas 
ilustrações e fotografias que complementam e reforçam os textos, 
facilitando a pesquisa escolar. Como Astronomia, Música, Direitos 
Humanos, Cidades, Índios, Bandeirantes e Mata Atlântica.  
 
Histórias de Tia Nastácia 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 2 exemplares 



 
 Folclore são coisas que o povo sabe e transmite contando de um para o 
outro, de pais a filhos. São contos, histórias, anedotas, superstições, 
sabedoria popular, ditados... Quem, então, melhor que Tia Nastácia para 
desfiar as histórias do nosso folclore?   
 
Reinações de Narizinho 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O primeiro livro de Lobato, a locomotiva do comboio, o puxa-fila. A 
historia começa. Aparecem Narizinho, Pedrinho, Emília, o Visconde, Rabicó, 
Quimdim, Nastácia, o Burro Falante... 
 E o milagre do estilo de Monteiro Lobato vai tramando uma série 
infinita de cenas e aventuras em que a realidade e a fantasia, tratadas 
pela sua poderosa imaginação, se misturam de um modo pessoal e 
inconfundível. 
 
Peter Pan 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Quem era Peter Pan? Ninguém do sítio sabia, nem a própria Dona 
Benta, a velha mais sabida de quantas há. Para satisfazer a curiosidade 
geral, Dona Benta encomendou e leu um livro (em inglês.). Foi assim, que ela 
pode contar as aventuras do menino que não queria crescer, morador da 
Terra do Nunca..  
 
O picapau amarelo 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 De repente, todas as personagens do mundo da fábula resolvem morar 
no sítio. Boa anfitriã, Dona Benta adquire todas as terras dos arredores, 
para proporcionar mais conforto ao pessoal. Assim, todos mudam-se para o 
Sítio do Picapau Amarelo.  
 
Histórias diversas 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
 Esta é uma coletânea de deliciosas histórias reunidas em um volume. 
As Botas de Sete Léguas; A Rainha Mãe; A Violeta Orgulhosa; O 
Periscópio; A Segunda Jaca; A Lampreia; Lagartas e Borboletas; As Fadas; 
A Reinação Atômica; As Ninfas de Emília; O Centaurinho; Uma Pequena 
Fada; Conto Argentino; O Museu de Emília. 
 
Aritmética da Emília 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Temos aqui uma das obras primas de Monteiro Lobato, e o mais original 
de quantos livros se escreveram até hoje. Lobato figura a língua como uma 
cidade, a cidade da Gramática, e leva para lá o pessoalzinho do sítio, 
montado no rinoceronte. E é este paciente paquiderme o gramático que 
tudo mostra e explica. Há a entrevista de Emília com o venerando Verbo 
Ser, que é uma pura criação. E a reforma ortográfica, que Emília opera à 
força, com o rinoceronte ali ao seu lado para sustentar suas decisões, 
constitui um episódio que não só encanta as crianças pela fabulação como 
ensina de modo indelével as principais regras da ortografia. 
 
Na Aritmética da Emília, Monteiro Lobato usa do mesmo sistema e 
consegue, numa matéria tão árida como a aritmética, transformar o velho 
Trajano numa linda brincadeira no pomar. O quadro negro em que faziam 
contas a giz era o couro do Quindim...  
 
A reforma da natureza 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Dona Benta, Tia Nastácia e o Visconde de Sabugosa recebem um 
convite curioso: participarão da Conferência da Paz de 1945, como 
representantes da Humanidade e do Bom Senso. A pequena república do 
Sítio do Picapau Amarelo poderá enfim, revelar o segredo de bem governar 
os povos. 
 
A reforma da natureza 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
 A festa de casamento de Branca de Neve é interrompida pela invasão 
de personagens do mundo da fábula. O tumulto acarreta uma grave 
consequencia: Tia Nastácia, atarefada com o preparo de mil faisões, 
andando pelas várias cozinhas do palácio, perde-se na confusão. É preciso 
encontrá-la! O pessoal organiza uma expedição de busca, e parte para a 
Grécia. Dona Benta e os meninos mergulham, então, num mundo novo e 
desconhecido. 
 
A chave do tamanho 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 A chave do tamanho é um livro infantil de autoria de Monteiro Lobato 
e publicado em 1942. 
 Os personagens são os mesmos do primeiro livro da série sobre o Sítio 
do Picapau Amarelo, o livro Reinações de Narizinho: Dona Benta, a avó de 
Pedrinho e Narizinho; tia Nastácia, a cozinheira; Visconde de Sabugosa, 
um sabugo de milho muito sábio; Quindim, um rinoceronte domesticado; 
Conselheiro, um burro falante e Marquês de Rabicó, o porquinho que foi 
casado com Emília, a boneca de pano que foi evoluindo até virar gente. E 
Emília é a protagonista deste livro, onde é relatada uma travessura sua: a 
redução temporária no tamanho das criaturas humanas. 
 Tudo teve início porque Dona Benta andava arrasada com os horrores 
da guerra e a sua tristeza entristecia o Sítio do Picapau 
 
Aventuras de Hans Staden 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 "Aventuras de Hans Staden" é um livro infantil de autoria de Monteiro 
Lobato, publicado em 1927. 
 
Monteiro Lobato havia publicado em 1925 o livro "Meu cativeiro entre os 
selvagens do Brasil", escrito pelo europeu Hans Staden, relatando o 
período em que havia sido prisioneiro dos índios tupinambás, no início do 
século XVI. Monteiro Lobato então lançou, em 1927, uma versão do mesmo 
livro, só que as aventuras são narradas por Dona Benta para os seus netos.  
 



Fábulas 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Neste livro, Monteiro Lobato reescreve as velhas fábulas de Esopo e 
La Fontaine, que ressurgem com um sabor todo especial: são comentadas o 
tempo todo, e até criticadas. Diversas fábulas integram essa antologia, 
entre as quais: A Cigarra e as Formigas;O Velho, o Menino e a Mulinha; A 
Morte do Lenhador e tantas outras.  
 
Dom Quixote das crianças 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Bisbilhotando na estante de Dona Benta, Emília descobre um livro que 
nunca tinha visto: "Dom Quixote de La Mancha". Dona Benta começa a 
leitura da obra para os meninos, mas eles tropeçam no estilo do autor, 
muito rico e muito difícil. A paciente senhora decide, então, interromper a 
leitura, e conta a história com suas próprias palavras.  
 
Serões de Dona Benta 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Serões de Dona Benta é um livro infantil de autoria de Monteiro 
Lobato e foi publicado em 1937. 
 O livro relata a forma que Dona Benta encontrou para matar a 
curiosidade de Narizinho e Pedrinho a respeito de Física e Astronomia. 
Para não ter que recorrer aos livros científicos, cuja linguagem muitas 
vezes é complicada, ela resolve ensinar os meninos de um modo simples e 
direto. 
 
Os doze trabalhos de Hércules  
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O pessoal do sítio se transporta para o Mundo Antigo e ajuda Hércules 
a resolver suas doze tarefas.  
 
 



O poço do Visconde 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O Visconde de Sabugosa descobriu entre os livros de Dona Benta um 
tratado de geologia e pôs-se a estudar essa ciência - a história da terra, 
não da terra-mundo, mas a terra-terra, da terra-chão. Ora, já que o 
pessoal do sítio estava justamente pensando em escavar um poço de 
petróleo, ninguém melhor que o pequeno sábio para introduzí-los nos 
mistérios da geologia. 
 
Geografia de Dona Benta 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Depois que dona Benta concluiu a história do mundo contada ao modo 
dela, descobrindo episódios muito especiais e relatando casos deliciosos, 
os meninos pediram mais. Pedrinho, que andava sonhando com viagens pelos 
países estrangeiros, quis que ela 'contasse' a Geografia. E foi isso que ela 
fez.  
 
Caçadas de Pedrinho 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 Um dia, o Marquês de Rabicó, o mais rueiro dos moradores do sítio, 
descobre uma onça pelas redondezas. Os meninos decidem organizar uma 
expedição para caçar a bendita fera. Nem dona Benta nem Tia Nastácia 
deveriam saber alguma coisa, senão... No meio das aventuras, acabam 
encontrando Quindim, o rinoceronte que fica morando no sítio. 
 
Histórias do mundo para crianças 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 História do Mundo para as Crianças, é um livro infantil de Monteiro 
Lobato, publicado em 1933. 
O livro conta a completa história do mundo, por esse motivo, esse é o livro 
mais longo de Monteiro Lobato. 
Dona Benta, que é uma senhora de muita leitura, faz um apanhado da 



evolução humana, e conta sobre a invenção do avião, dos deuses gregos, 
etc. O livro inicia com Dona Benta contando como o mundo começou, e 
termina falando na cidade japonesa Hiroshima. 
 
Histórias do mundo para crianças 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Um dia Dona Benta resolve contar uma longa história para as crianças. 
Pedrinho e Narizinho ficam interessadíssimos, pois o assunto é muito 
atraente: a avó vai falar sobre a história das invenções. E todos ficam 
superligados. Afinal, saber como surgiram os aviões, o telefone, as 
batedeiras de bolo é coisa fascinante demais para se perder. E, naquela 
noite, o serão de Dona Benta começa pela invenção da própria Terra e do 
bicho homem...  
 
Memórias da Emília 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 Emília, que é uma boneca muito da metida, resolve contar as suas 
memórias, ou melhor, "mentir" as suas memórias pois, afinal, ela acha que 
aquele que escreve sobre si próprio "tem um pé" na enganação, na mentira. 
Segundo ela, se a pessoa contar o que realmente aconteceu na sua vida, 
todos iriam perceber que a vida é igualzinha à de todo mundo. Para ajudá-
la a realizar seu intento, Emília chama o Visconde de Sabugosa; ela ditaria 
as memórias e o Visconde as escreveria. 
 
Miss Sardine: de como acontece uma tragédia na cozinha de 
Dona Benta (fragmento do Reinações de Narizinho) 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Depois de chegar ao Sítio do Picapau Amarelo, Miss Sardine se põe 
logo a examinar a cozinha, remexendo em tudo e perguntando à Tia 
Nastácia sobre todas as coisas. Não pára um minuto, até que acontece uma 
tragédia. 
 
O Sitio Do Picapau Amarelo: de como um joão-de-barro 
anima as conversas no sítio (fragmento do Reinações de 



Narizinho e do Saci) 
Texto: Monteiro Lobato 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 No Sítio do Picapau Amarelo as crianças descobrem um ninho de joão-
de-barro na paineira grande. Durante vários dias os meninos se divertem, 
acompanhando de longe o trabalho dos passarinhos.  
 
O Pequeno Polegar 
Texto: Charles Perrault 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 O Pequeno Polegar é a ovelha negra da família, o mais novo dos sete 
irmãos em uma casa muito pobre. Ganhou o apelido quando nasceu, pois 
tinha o tamanho de um dedo da mão. Por ser minúsculo e muito quieto, 
tornou-se o bode expiatório de tudo de ruim que acontecia por lá. Mas, 
apesar de falar pouco, Polegar ouvia atentamente o que se passava ao seu 
redor, e era o mais inteligente e criterioso dos sete. Ao ser abandonado 
com seus irmãos na floresta, ele pode finalmente demonstrar seu valor 
enquanto salva todos das garras de um terrível Ogro.   
 
 
Os músicos de Bremen 
Texto: Irmãos Grimm 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
 Um burro, um cão, um gato e um galo, que seriam mortos por seus 
donos por estarem velhos, se encontraram no caminho para Bremen. À 
noite, descobrem uma casa transformada em esconderijo de ladrões - que 
acabam fugindo, assustados, ao confundir os animais com monstros. A casa 
fica liberada para os bichos, que se instalam tranquilamente. 
 
Romeu e Julieta 
Texto: William Shakespeare 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Os grandes heróis da literatura em aventuras emocionantes, adaptadas 
para a linguagem do jovem leitor. 
 Aconteceu em Verona, Itália, séculos atrás, de um casal muito jovem, 
filhos de famílias inimigas, se apaixonar perdidamente. Bastou trocarem 



um olhar, um toque de mãos, um beijo, e nada mais pôde separá-los. Romeu 
e Julieta se tornou a mais famosa criação do genial dramaturgo inglês 
William Shakespeare... e a maior história de amor de todos os tempos. 
 
Rapunzel 
Texto: Laís Carr Ribeiro 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Uma das mais lindas histórias, narrada com o humor do século vinte. 
Laís Carr Ribeiro reconta a famosa história da menina aprisionada numa 
torre por uma bruxa. Seus cabelos cresceram tanto que, trançados, 
formavam uma comprida corda dourada, pela qual subia o seu príncipe 
encantado. Sem alterar nenhum dos riquíssimos detalhes do conto 
tradicional, a autora o reapresenta com a graça, o humor e a leveza da 
moderna literatura infantil. 
 
Oliver Twist 
Texto: Charles Dickens 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Na Inglaterra do século XIX, o pequeno Oliver, mal nasceu, foi 
deixado sozinho no mundo. Desde cedo, conheceu o lado mais duro da vida, 
a maldade e, até mesmo, a violência. Mas um segredo sobre sua origem, que 
ele vai descobrir em meio a muitas surpresas, vai lançar o menino numa 
sequência de aventuras que emocionam há mais de um século leitores do 
mundo todo. 
 
 
Ali Babá e os quarenta ladrões 
Texto: Luc Lefort 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Há histórias muito antigas vindas da Ásia, no Oriente, mais 
precisamente do Grande Império Persa, que foram sendo transmitidas de 
geração em geração, até que alguém colocou-as no papel, eternizando-as. 
Uma das mais difundidas é “Ali Babá e os Quarenta Ladrões”, que integra a 
versão de um livro com mais de 700 anos, “As Mil e Uma Noites”, composto 
por vários autores.  
 Na história de “As Mil e Uma Noites”, o personagem rei Shariar 



descobre que a esposa o traía. Tal fato deixa-o de tal forma enfurecido 
que, além de dar cabo da vida da mulher e do amante, jura se casar a cada 
noite com uma mulher diferente; porém, elas não veriam o amanhecer, pois 
ele mesmo as mataria ao alvorecer para aplacar seu ódio. 
 Sheherazade, a personagem principal, casa-se com o temível Shariar, 
mas como não desejava morrer, traça um plano para se manter viva: na 
noite de núpcias, senta-se perto do marido e passa a contar uma história 
bastante intricada. Ao alvorecer, o rei, com muita vontade de saber o 
final, dá-lhe mais uma noite para que ela lhe conte como termina a história. 
A esperta Sheherazade vai contando histórias maravilhosas durante 1.001 
noites, entre elas a de Ali Babá. 
 Sheherazade narra que Ali Babá vivia como vendedor de lenha, e certo 
dia percebeu que quarenta homens com jeito de bandidos pararam em 
frente a uma árvore, onde ele tinha subido para se esconder. De lá, ouviu o 
líder dos malfeitores diante de uma enorme pedra dizer apenas três 
palavras: Abra-te, Sésamo!, fazendo inacreditavelmente a rocha se abrir, 
descortinando uma gruta repleta de tesouros, jóias e ouro. 
 Ali Babá, então, esperou que os marginais se fossem, e pronunciou as 
três palavras mágicas. A gruta se abriu, e o que ele viu deixou-o fascinado. 
Pegou um punhado de moedas, e com seu burrico, voltou para a cidade.  
 A história dá mil reviravoltas e mostra os caminhos tortuosos da 
cobiça humana – o que as pessoas fazem para se apoderar do dinheiro, 
principalmente quando não é preciso “suar” para consegui-lo. Trata ainda 
de outras questões relacionadas ao dinheiro, como, por exemplo, o fato de 
ser bom possuí-lo e o tipo de uso que se dá a ele.  
 O texto retrata ainda valores da cultura árabe, tão diferentes dos 
nossos. Chama a atenção a personagem feminina Morgiana, forte e 
determinada. Inserida em uma cultura dominada pelos homens e seus 
valores, nos quais as mulheres têm poucos direitos, ela se destaca e é 
precursora de tempos modernos.  
 
O rouxinol e o imperador da China 
Texto: Hans Christian Andersen 
Disponibilidade: 3 exemplares 
 
 A China dos tempos antigos era governada por dinastias imperais, com 
seus costumes e tradições, muito diferentes das que conhecemos no 
mundo ocidental. Hans Christian Andersen, um europeu, tomou contato com 
essa cultura e suas histórias, reuniu-as e permitiu que elas chegassem até 



nós. 
 Nessa obra, ele conta a história de um rouxinol que encanta o 
imperador da China pela beleza de seu canto. O governante descobre essa 
maravilha ao receber um livro de presente com a descrição das belezas e 
riquezas de seu palácio. Para surpresa do imperador, o livro afirmava que a 
maior beleza do palácio era o canto do rouxinol que lá vivia. Surpreendido 
com a informação, ordenou que fossem procurar o pássaro. O rouxinol foi 
levado ao palácio e encantou a todos com seu canto que, de tão belo, 
arrancou lágrimas do imperador. 
 Após um certo tempo, enviaram-lhe de presente um rouxinol mecânico, 
cravejado de pedras preciosas, que cantava tão belamente quanto o 
original. As pessoas ficaram deslumbradas com aquele pássaro que cantava 
tão bem e era mais brilhante e vistoso que o verdadeiro, que acabou sendo 
expulso do palácio. 
 Todas as noites o rouxinol artificial cantava, até que um dia... ele 
quebrou. Consertado, só poderia cantar uma vez ao ano. Depois de alguns 
anos, o imperador adoeceu. Em uma noite, muito mal, ele viu que a morte 
rondava-o e, com ela, outros fantasmas que eram, na realidade, suas boas e 
más ações. Para não ouvir o que diziam, pedia música, que alguém fizesse o 
rouxinol mecânico cantar. Mas o pássaro continuou quieto. 
 De repente, ouviu-se um lindo canto, o do verdadeiro rouxinol, que 
soubera da doença do imperador e viera até o palácio para vê-lo. O canto 
espantou a morte que rondava o imperador e eles estabeleceram uma 
verdadeira amizade. 
 
Dom Quixote 
Texto: Miguel de Cervantes Saavedra 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Aconteceu na Terra de La Mancha, que um grande leitor de histórias 
de cavalaria resolveu se tornar um cavaleiro andante e correr mundo à 
cata de aventuras... mas num tempo em que já não existiam cavaleiros 
andantes. 
 Assim, este, que é o mais ilustre de todos os clássicos, conta como o 
incomparável Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, reinventou, de então 
e para sempre, a aventura e o próprio mundo. 
 
A formiguinha e a neve 
Texto: João de Barro 



Disponibilidade: 5 exemplares 
 
 “A Formiguinha e a Neve" é um clássico da literatura universal 
adaptado pelo sensível Braguinha - pseudônimo do compositor João de 
Barro. Escrita sob a forma de cantilena ou “lengalenga”- palavras que são 
repetidas e encadeadas até o final - esse clássico, aparentemente simples, 
é de grande singeleza. Cada releitura dessa história nos comove, pois de 
uma maneira sutil e delicada somos transportados para a história da 
formiguinha em apuros. 
 
Presa pelo pé na neve e compreendendo que vai morrer de frio e fome, ela 
se dirige a diferentes personagens pedindo que a libertem: ao Sol, que é 
tão forte; ao muro, que tampa o Sol; ao rato, que rói o muro; ao gato, que 
come o rato; ao cão, que persegue o gato; ao homem, que bate no cão; à 
morte, que mata o homem, a Deus, que governa a morte. A cada pedido da 
formiga uma palavra é acrescentada e as anteriores vão sendo repetidas, 
criando uma verdadeira música que nos aproxima da personagem. 
Identificados com ela e com as situações que a formiguinha enfrenta, os 
leitores/as crianças podem elaborar seus medos e ansiedades. Ao 
incorporar as negativas de cada um, esse recurso poético faz crescer a 
angústia da personagem que luta pela sobrevivência. 
 
O texto – tratando metaforicamente da vida e da morte - favorece o 
contato do pequeno leitor com situações difíceis, como o medo, o abandono 
e a morte e, com isso, permite elaborá-las. As situações vão questionando 
o poder, a força dos “poderosos” e valorizam a perseverança. 
 
O final nos faz refletir sobre a adversidade e sobre as possibilidades de 
saídas para situações difíceis mas, ao mesmo tempo, é aberto e permite 
diferentes interpretações, dependendo das experiências de vida do leitor. 
De qualquer modo, possibilita pensar tanto na miséria como na grandeza da 
vida humana.  
 
 
Texto: Mark Twain 
Disponibilidade: 4 exemplares 
 
 Este livro é como um tesouro precioso: foi escrito há mais de 100 anos, 
nos Estados Unidos, e desde então vem sendo lido por milhões de crianças, 



em todo o mundo. Tornou-se um clássico universal, um livro que nunca sai 
de moda, que vai passando dos pais para os filhos. 
 De todos os personagens que o Mark Twain inventou, Tom Sawyer é o 
mias querido: como não se apaixonar por este menino-moleque, que adora 
travessuras mas também luta pelo bem e pela justiça? Bem, chegou a sua 
vez de conhecer o Tom.  
 
A Bela e a Fera 
Texto: Mme Leprince de Beaumont 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 
  
 
 
Pinóquio  
Texto: Carlo Collodi 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Publicado em 1883, este clássico juvenil conquistou crianças do mundo 
inteiro ao apresentar a história do boneco de madeira que queria tornar-se 
gente e seu pai, o marceneiro Gepeto. Pinóquio é um boneco traquinas que 
se mete em confusão a todo o momento. Cada vez que prega uma mentira, 
seu nariz cresce. Ele envolve-se com a Raposa e o Gato, que pretendem 
enforcá-lo, mas consegue escapulir graças Fada e o Grilo Falante, que 
representa sua consciência.  
 
Alice no país das maravilhas 
Texto: Lewis Carroll 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Quando decidiu seguir um coelho que estava muito atrasado, Alice caiu 
em um enorme buraco. Só mais tarde descobriu que aquele era o caminho 
para o País das Maravilhas, um lugar imprevisível e encantador. Lá, 
conheceu o Gato Careteiro, o Chapeleiro Maluco, a Lebre Telhuda, o Grifo, 
o Rei e a Rainha de Copas, a Tartaruga Nostálgica e muitas outras 
intrigantes criaturas.  
 
Alice no país das maravilhas 
Texto: Lewis Carroll 
Disponibilidade: 1 exemplar 



 
   Um velho marinheiro morre, e o mapa de um grande tesouro cai nas 
mãos do jovem Jim, que monta uma expedição para encontrá-lo. Quando já 
estão todos a bordo e a ilha do tesouro está próxima, alguns homens, 
liderados pelo lendário pirata da perna de pau, armam um plano contra o 
resto da tripulação. Nessa história de piratas, aventura é o que não falta.  
 
As aventuras de Huckleberry Finn 
Texto: Mark Twain 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    Huckleberry Finn é um garoto cheio de coragem que desce o rio 
Mississippi em busca de aventuras. A bordo de uma balsa, juntamente com 
o ex-escravo e amigo Jim, Huck encontra muitas pessoas excêntricas e 
realiza façanhas de tirar o fôlego. A bela tradução de Monteiro Lobato do 
clássico. As aventuras de Huckleberry Finn é adaptada por Telma 
Guimarães, tornando o livro uma ótima porta de entrada para o mundo 
ficcional de Mark Twain.  
 
Ali-Babá e os quarenta ladrões 
Texto: Mark Twain 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    Os irmãos Cassim e Ali-Babá vivem na Pérsia. Cassim fica rico após 
receber a herança do sogro; Ali-Babá é um pobre cortador de lenha. Um 
dia, Ali-Babá encontra o esconderijo onde um bando de quarenta ladrões 
guarda um tesouro roubado. Começa então sua vida de aventuras. 
 
O patinho realmente feio e outras histórias malucas 
Texto: Jon Scieszka 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
    O patinho realmente feio e outras histórias malucas traz uma 
coleção de histórias que dão raiva, dessa raiva que as crianças sentem 
quando começam a xingar todo mundo.Partindo dos contos de fada 
tradicionais, Jon Scieszka cria um texto inesperado, substituindo o 
clássico final feliz por soluções "absurdas". Aqui, O patinho feio do título, 
por exemplo, continua a ser um patinho realmente feio quando cresce, em 
vez de se transformar num belo cisne.Respeitando a seriedade com que as 



crianças cultivam o mundo da fantasia, Jon Scieszka oferece-lhes uma 
espécie de frustração lúdica. Elas acham graça - e podem xingar sem 
culpa, se for o caso -, porque sabem muito bem que aquilo ali é ficção: no 
mundo verdadeiro, todo patinho feio vira cisne.  
 
Simbad - uma história das mil e uma noites 
Texto: Ludmila Zeman 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
    Durante mil e uma noites, Sherazade encantou o sultão com seus 
contos. Ele esqueceu seus hábitos cruéis e mandou que artesãos tecessem 
as histórias em finíssimos tapetes de seda, com fios de ouro, para que 
pudessem ser admiradas por pessoas do mundo inteiro e jamais fossem 
esquecidas. 
 A bela Sherazade salvou sua própria vida com mil e uma histórias 
maravilhosas. Uma das mais emocionantes e conhecidas é a de Simbad, o 
marujo. Através dos tempos, as histórias de suas viagens repletas de 
aventura e encantamento fizeram parte da imaginação das pessoas por 
todo o mundo. Ludmila Zeman reconta e ilustra com grande talento este 
conto, traduzido por Ana Maria Machado 
 
Romeu e Julieta 
Texto: Nicola Cinquetti 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
   Esta é uma história de amor, doce e infinita, que nasceu numa roda de 
dança, numa noite de festa, na cidade de Verona... Através dos séculos, e 
das vozes comovidas que a contaram, chegou até nós.  Agora nós a 
contamos para as crianças. 
 
O burro e o sal 
Texto: Edgard Romanelli 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
   O burrico não queria carregar mais tanto peso. Quis enganar o patrão 
e pensou sair ileso... Mas o homem era esperto e não disse mesmo nada, 
esperando a ocasião de sair-se da enrascada... 
 
O pintinho quiquiriqui 



Texto: Elza Fiúza 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Era um pintinho valente, isso eu conto porque sei. Encontrou uma 
cartinha e foi levá-la pro rei. Mas o pobre não sabia que o rei era malvado. 
Pôs todo mundo atrás dele, de cachorro até soldado.  
 
O príncipe que bocejava 
Texto: Ana Maria Machado 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Era uma vez, num reino não muito distante, moderno e 
computadorizado, um príncipe que há muito se preparava para ser rei. 
Aprendeu a se comportar direitinho nas festas do reino, a não correr nos 
corredores do palácio, a ser gentil... Estudou com os melhores professores 
da corte: golfe, equitação, economia, direito, línguas, história e geografia. 
Agora era chegada a hora de se casar. E quem seria a noiva deste nobre 
cavalheiro? Vários bailes foram oferecidos pela realeza, para que o 
príncipe pudesse encontrar sua cara-metade. Mas, para a surpresa de 
todos, algo de muito desagradável acontecia a cada encontro. Neste livro 
divertido e encantador, magnificamente ilustrado por Graça Lima, Ana 
Maria Machado revive o melhor dos contos de fadas. No final do livro, um 
presente: um jogo que proporcionará ao leitor uma fantástica viagem pelo 
mundo das histórias e dos livros. 
 
Histórias da mil e uma noites 
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Nesse livro Ruth Rocha primeiro apresenta-nos a história de 
Sherazade, a princesa das mil e uma noites que não queria ser morta como 
as outras esposas do rei Sharyar. Então, contava-lhe histórias 
maravilhosas, para que ele sempre as quisesse ouvir e, portanto, não a 
matasse. Depois conta três contos dessa história: "Aladin e a lâmpada 
maravilhosa", "O pescador e o gênio" e "Ali Babá e os quarenta ladrões.  
 
O veado e a onça 
Texto: Elza Fiúza 
Disponibilidade: 16 exemplares 
 



  O veado e a onça, para ter onde dormir, uma casa pra morar, 
resolveram construir. Um chegava de noite, outro chegava de dia, mas eles 
nem suspeitavam da confusão que daria! 
  
Ninguém tolera isso! Mas... eles não nascem infratores 
Texto: Carlos Alerto de Mattos Ferreira 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
  O livro trata do direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, da criança e do adolescente. 
 É um importante guia para educadores e interessados na questão da 
criança e do adolescente, inclui artigos do Estatuto e da Constituição, além 
de informações sobre recursos e centros de atendimento.  
 
Por que eu não estou na escola?: a exploração da criança e 
do adolescente no trabalho 
Texto: Leila Maria Garcia Negrellos 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
  O que é o trabalho infantil, dados estatísticos, mitos e realidade 
sobre a questão, as ações urgentes para a erradicação. Este livro procura 
dar subsídios para o formulador de políticas públicas, educadores, enfim, 
para aqueles que querem acreditar que lugar de criança é na escola.  
Não tenha medo de ajudar!  
 Este livro mostra a exploração da criança e do adolescente no 
trabalho, comprometendo sua vida escolar, a saúde e o seu 
desenvolvimento. 
 
Não tenha medo de ajudar! Crianças de rua, como mudar esta 
situação? 
Texto: Fernando Behrens 
Disponibilidade: 18 exemplares 
 
  Não existe "menino de Rua". Existe menino de casa discriminado pelo 
sistema e que sai de casa fugindo da violência de seus pais, do abuso 
sexual e da carência afetiva e material quase total. Este guia aborda o que 
pode ser feito concretamente em relação a esta grave questão.  
 O livro trata do direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a 



efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, da criança e do adolescente. 
 
Drogas! Se eu quiser parar, você me ajuda? 
Texto: Carlos dos Santos Silva 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
  O uso de drogas é um grave problema que requer orientação e 
tratamento específicos. Este livro discute as medidas preventivas, as 
formas de tratamento e recuperação, além de fornecer dados essenciais 
para quem lida com jovens saber identificar comportamentos que sugerem 
o consumo e conduzir adequadamente esta questão.  
 
Maus tratos contra crianças e adolescentes: Proteção e 
prevenção, guia de orientação para educadores 
Texto: Lauro Monteiro Filho 
Disponibilidade: 20 exemplares 
 
  Com a intenção de proporcionar uma orientação profissional específica 
e visando diminuir os alarmantes índices de violência contra crianças e 
adolescentes, a ABRAPIA criou estes Guias de Proteção e Prevenção de 
Maus-Tratos dirigidos a educadores, a profissionais da área de saúde e 
pais de um modo geral. 
 
Os guias incluem resultados de pesquisas sobre a violência doméstica, sua 
conceituação e fornece alguns indicadores para reconhecer maus-tratos, 
bem como orientações gerais para atuação após sua constatação.  
 Guia de Orientação direcionado a profissionais da área de educação, 
visando a identificação de casos de violência intrafamiliar contra crianças 
e adolescentes. 
 
Maus tratos contra crianças e adolescentes: Proteção e 
prevenção, guia de orientação para profissionais de saúde 
Texto: Lauro Monteiro Filho 
Disponibilidade: 15 exemplares 
 
  Com a intenção de proporcionar uma orientação profissional específica 
e visando diminuir os alarmantes índices de violência contra crianças e 
adolescentes, a ABRAPIA criou estes Guias de Proteção e Prevenção de 



Maus-Tratos dirigidos a educadores, a profissionais da área de saúde e 
pais de um modo geral. 
 Os guias incluem resultados de pesquisas sobre a violência doméstica, 
sua conceituação e fornece alguns indicadores para reconhecer maus-
tratos, bem como orientações gerais para atuação após sua constatação. 
 Guia de Orientação direcionado a profissionais da área de saúde, 
visando a identificação de casos de violência intrafamiliar contra crianças 
e adolescentes. 
 
Mãe, se eu for para o hospital, você vai estar comigo?: guia 
de orientação para serviços de saúde e acompanhantes de 
crianças e adolescentes hospitalizados: um direito da 
criança, do adolescente e da família 
   Disponibilidade: 20 exemplares 
 
  Depressão grave, sentimento de abandono, culpa... A separação 
prolongada da criança de sua mãe pode levar a graves problemas 
psicológicos. Por isso a ABRAPIA e a A&A&A resolveram publicar este guia 
de orientação para proteger a criança ou adolescente que precisa de 
hospitalização, assim como para apontar os direitos e deveres do 
acompanhante.  
 
Macaco, leão ou porco?... o abuso do álcool e seus 
problemas... 
Texto: Fernando Behrens 
Disponibilidade: 17 exemplares 
 
  O objetivo do livro é tentar aliviar a dor da criança vítima de maus-
tratos domésticos, ocasionados pelo uso abusivo do álcool, mostrando que 
ela pode e deve procurar ajuda e que não é culpada pelos problemas dos 
pais. É um guia de orientação para crianças, pais e educadores. 
Abuso sexual contra crianças e adolescentes: mitos e 
realidades 
Texto: Lauro Monteiro Filho 
Disponibilidade: 19 exemplares 
 
 Este guia incentiva as pessoas a conversarem abertamente sobre este 
assunto, no sentido de prevenir e pôr fim ao silêncio que protege aqueles 
que cometem este crime. Incluindo artigos da Constituição e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o livro orienta adultos que lidam com jovens a 



identificar casos de abuso sexual e a criar um ambiente favorável à 
revelação. Fornece também informações sobre as conseqüências e as 
medidas legais. 
 Esta série foi criada para sensibilizar educadores, pais, lideranças e 
profissionais responsáveis pela prevenção das situações de risco social e 
pessoal para crianças e adolescentes. De forma abrangente, busca criar 
uma consciência coletiva sobre a política a ser desenvolvida em defesa do 
jovem.  
 
Abuso sexual, não! 
Texto: Delphine Santiere 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Por ser um tema polêmico, o abuso sexual é pouco discutido entre as 
crianças. Desnecessário dizer que não deveria ser assim. Esta obra utiliza-
se de exemplos práticos, de maneira clara e objetiva, e permite que o 
jovem leitor saiba como lidar com essa situação e como agir para livrar-se 
dela. O texto é acompanhado de um glossário com palavras relativas ao 
tema, como assédio e agressão.  
 
A televisão em família, sim! 
Texto: Serge Tisseran 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
  Os programas da televisão influenciam muita gente, desde os 
mais velhos até os mais novos. Então, por que não assistir à televisão em 
família para conversar sobre esses programas depois? Certos programas 
podem chocar, incomodar ou até mesmo ser incompreensíveis para certa 
faixa etária. Este guia propõe que, ao assistir aos programas da televisão 
juntos, eles se tornem um meio de discussão entre a família, afinal cada 
um vê os programas de um jeito diferente. 
 
Justiça, sim! 
Texto: Stéphanie Duval 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 É fundamental, para adultos e crianças, conhecer seus direitos, suas 
liberdades e seus deveres, para viver com harmonia em sociedade. 
 Com texto e ilustrações bem-humoradas, a obra apresenta leis e 



regras que ajudam a compreender o funcionamento do sistema judiciário e 
a conhecer os principais personagens que circulam nesse importante 
universo. 
 A partir de situações concretas e cotidianas - por exemplo, furto do 
computador na escola, morte da mãe de uma das crianças em função de um 
motorista que dirigia bêbado, - são discutidos conceitos importantes para 
a construção da cidadania: justiça, igualdade perante a lei, conflitos de 
interesses, diferenças entre leis, jurisprudência e costumes. 
 O leitor também terá oportunidade de ver descritas as funções e 
tarefas de juízes, desembargadores, promotores de justiça, advogados, 
oficiais de justiça, etc. Há também um importante capítulo sobre a justiça 
para a infância e a juventude, em que são tratadas as punições adaptadas 
aos menores infratores e as medidas de proteção aos menores em perigo. 
 No final do livro, há um glossário com termos importantes como erro 
judiciário, legítima defesa, mandato, etc. - comumente ouvidos pelas 
crianças, mas poucas vezes explicados a elas.  
 
Os heróis na conquista da cidadania 
Texto: Beatriz Monteiro da Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Depois de elaborarem um plano pela paz e defenderem nosso planeta 
da degradação ambiental, nossos heróis voltam com outra tarefa: a 
conquista da cidadania. No mesmo estilo dos outros volumes "Heróis na 
Conquista da Cidadania" é recheado de atividades que levam os alunos a 
colocar em prática as missões propostas no livro. 
 
Direitos humanos: a missão 
Texto: Beatriz Monteiro da Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Neste livro você vai ver as metas que os países combinaram atingir 
para que seus povos pudessem viver bem. Ainda falta muito para se 
tornarem realidade, mas já houve muito progresso. Não tivemos mais 
guerras mundiais. Há cada vez mais democracias pelo mundo. O padrão de 
vida da humanidade está melhorando.  
 Colabore com esse desenvolvimento. Conscientize-se de seus direitos. 
Assuma seus deveres. Vamos construir um mundo melhor! 
 



Os heróis em: viva a paz 
Texto: Beatriz Monteiro da Cunha 
Disponibilidade: 1 exemplar 
 
 Rasta, Dudu, Lili, Uerê e Mika são os cinco amigos que participam de 
uma nova missão: a de elaborar um plano de paz para o mundo. Para isso 
criaram o projeto Crianças pela Paz e discutem o que é a paz consigo 
mesmo, com os outros e o que é necessário para haver paz no mundo. 
 
Declaração universal dos direitos humanos  
Texto: Ruth Rocha 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento firmado pela 
Organização das Nações Unidas logo após os horrores da Segunda Guerra 
Mundial, é o maior acordo de convivência entre os povos da Terra. Foi 
adaptada por Ruth Rocha para que as crianças entendam que o caminho a 
ser trilhado pela humanidade passa pela paz, pelo respeito, pelo amor e 
pela igualdade. 
 
 O maior acordo de convivência entre os povos foi adaptado para que as 
crianças entendam, desde cedo, que para a humanidade progredir é 
necessário que haja paz, respeito, amor e igualdade. Este documento, 
firmado por representantes de diversos países, logo após os horrores da 
Segunda Guerra Mundial, é um símbolo do sonho de liberdade, alimentado 
pelos "homens e mulheres de boa vontade" que sempre existiram, existem 
e existirão neste planeta que chamamos Terra. 
 
Família 
Texto: Anna Claudia Ramos 
Disponibilidade: 12 exemplares 
 
 A Coleção todo mundo tem foi criada para falar de diferenças. A 
partir de um tema que faz aparte da vida de todos nós - como família, 
amigo, medo, casa -, procurou-se mostrar que existem jeitos diferentes de 
ser, de fazer, de sentir, de viver, cada um desses temas. Fala-se sobre 
essas diferenças e deixa um espaço para você, leitor se colocar diante de 
nossas idéias, mostrar seu ponto de vista, pois cada pessoa é de um jeito 
único e tem uma experiência de vida também única". 



 
Serafina e a criança que trabalha 
Texto: Jô Azevedo 
Disponibilidade: 2 exemplares 
 
  A criança que trabalha em vez de estudar e brincar não só 
perde a infância como também a chance de um futuro melhor. Este livro 
tem como objetivo informar as crianças sobre o grave problema do 
trabalho infantil. A dura realidade das crianças que trabalham é mostrada 
com muito respeito pela personagem Serafina.  
 
 

	  


