
 

 

Magia dos Livros Distribuidora - Porque ler é tudo de bom! 

Leve a feira literária da Magia dos Livros para a sua escola.  Bate-papo com 

autores e livros com descontos especiais!  

A Magia dos Livros Distribuidora se especializou no atendimento das escolas 

da rede pública e privada e na participação em eventos literários. Trabalhamos 

com as principais editoras do mercado. 

 
MAGIA DOS LIVROS DISTRIBUIDORA 
RUA WANDER ROCHA VARGAS, 305 – BAIRRO MINASLÂNDIA 
31140520 – BELO HORIZONTE – MG 
FONE: (31) 3436 3446 – (31) 98455 2578 
https://www.facebook.com/magiadoslivrosbh/  
 
 

 FAÇA SEU ORÇAMENTO/PEDIDO ATRAVÉS DO E-MAIL: 
magiadoslivros@magiadoslivrosbh.com.br  

 
 
Livros POP-UPS para a diversão dos pequenos leitores 
 
 

 

 
 
 

POP-UPS FANTASTICOS!: FAZENDA - 1ªED.(2020) 
 
AUTOR(A): Igloo Books  
EDITORA: Todolivro 
 

Visite esta fazenda animada e encontre uma porção de animais 
amigáveis, neste emocionante livro pop-up. Explore e descubra 
qual animal acorda a fazenda; veja quanta bagunça um porco 
consegue fazer em seu chiqueiro, e muito mais. Com uma 
história original e um gigante pop-up animal em cada página, 
as crianças irão querer ler, muitas vezes, esta incrível 
aventura. ... 
 

 

https://www.facebook.com/magiadoslivrosbh/
mailto:magiadoslivros@magiadoslivrosbh.com.br
https://www.travessa.com.br/pop-ups-fantasticos-fazenda-1-ed-2020/artigo/f93da3ca-31f1-4003-a321-1088f301a41a
https://www.travessa.com.br/pop-ups-fantasticos-fazenda-1-ed-2020/artigo/f93da3ca-31f1-4003-a321-1088f301a41a


 

 

 

 
 
 

POP-UPS FANTASTICOS!: FLORESTA - 1ªED.(2020) 
 
AUTOR(A): Igloo Books  
EDITORA: Todolivro 
 

Explore a floresta tropical e encontre uma porção de animais 
amigáveis neste emocionante livro pop-up. Descubra quem 
está emboscado na lagoa; veja como os macacos se 
movimentam na floresta, e muito mais. Com uma história 
original e um gigante pop-up de animal em cada página, as 
crianças irão querer ler, muitas vezes, esta incrível aventura. ... 

  
 

 

 

 
Lázaro Ramos, ator muito conhecido de todos, se aventura na literatura 
infantil.  
 
Caderno de rimas do João é o primeiro livro do autor e ator Lázaro Ramos publicado pela 
Pallas Editora. O menino João encanta os leitores com rimas espontâneas e temáticas 
diversas. Ele nos apresenta, de um jeito divertido, os assuntos de um modo mais colorido. 
 
No título Caderno sem rimas da Maria, o autor se inspira em sua filha, inventa e 
ressignifica palavras e, nesta brincadeira, mostra que a liberdade da leitura nos faz viajar 
para lugares muito distantes. 

 
 

       
 
 

Os Saltimbancos e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e Ziraldo 

 

Os Saltimbancos: Inspirada em “Os músicos de Bremen”, dos Irmãos Grimm, e voltada ao 
público infantil, a obra do músico e escritor Chico Buarque, em parceria com Sergio Bardotti 
(letras) e Luis Enriquez Bacalov (músicas), valoriza o respeito e a solidariedade. 

https://www.travessa.com.br/pop-ups-fantasticos-floresta-1-ed-2020/artigo/2fd50c0e-0b27-49d3-be60-7a0a6fe15458
https://www.travessa.com.br/pop-ups-fantasticos-floresta-1-ed-2020/artigo/2fd50c0e-0b27-49d3-be60-7a0a6fe15458


 

 

 
Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de 
tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não 
dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o Lobo, que era capaz de comer “duas 
avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa”. 
 
 

          
 
 
 
SÉRIE ANNE GREEN GABLES 
 

Há livros que não envelhecem, são eternos, tornam-se clássicos. A série Anne Green Gables , 
da autora canadense Lucy M. Montgomery, é um exemplo disso. 
 
Publicados a partir de 1908, os livros da série são, no entanto, atualíssimos, na medida em 
que apresentam temas contemporâneos como adoção, bullying, feminismo – já que as 
histórias são conduzidas por mulheres fortes, que lutam por seus ideais e por seus desejos. 
Não por acaso, inspiraram a famosa série Anne com E, da Netflix. 
 

       
 

 

 

A série completa da Detetive Erika Foster – Ideal para quem gosta de 
muito suspense e investigação! 



 

 

 

 

          
 


