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Título: Foguetinho em: cada coisa no seu lugar
O hábito da organização deve ser estimulado desde cedo entre as 
crianças. Nesta história, Lucas, o menino foguetinho, aprende que 
existe um lugar certo para cada coisa de seu quarto.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante.
Temas: Organização. Família. Disciplina. Colaboração. Ordem.
Número de páginas: 24 – CAIXA ALTA 
Formato:  22 x 19 cm
ISBN:  978-85-94432-13-1

Título: Meu baú de histórias
Sinopse: Neste livro,  podemos mergulhar no imaginário, e descobrir 
que todos nós temos um baú de histórias! Basta recordarmos da 
criança que um dia fomos, iremos colecionar muitas aventuras.
Indicação: Leitor iniciante
Temas:Laços afetivos. Memórias. Imaginação. Criatividade. Amor. 
Recordação da infância.
Número de páginas: 18 – CAIXA ALTA
Formato: 21 x 21 cm
ISBN:  978-85-94432-10-0

Título: A lanterna de Pirilampos
Passeando por sua infância, a escritora Isabel Cristina traz de 
volta brincadeiras e aventuras vividas em uma pequena cidade 
do interior.
Uma cozinha à luz de um lampião, a grota dos índios e a lagoa 
encantada são alguns dos cenários nos quais se desenvolvem as 
histórias contadas.
Um livro que valoriza os vínculos familiares e a observação 
da natureza, além de conter primorosas ilustrações que dão 
delicadeza à narrativa.
Indicação: Leitor fluente
Temas: Família. Sentimentos. Natureza. Aventura. Descobertas.
Número de páginas: 36
 Formato: 21 x 23 cm
ISBN: 978-85-68342-09-1

Título: Uma vida no coração 
Lidar com a perda de alguém que amamos é difícil. Nesta história, 
o menino Augusto, de 9  anos de idade, precisa lidar com a morte 
da avó. Ele encontra uma forma muito bonita de encarar a ausência 
daquela que deu a ele carinho e cuidados.
Indicação: Leitor fluente.
Temas: Emoções. Sentimentos. Morte. Descobertas. Saudade. 
Número de páginas: 52 
Formato: 21 x 21 cm
ISBN: 9788594432032
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Título: Valentina vai para a escola

A história de uma menina com síndrome de Down, que venceu mui-
tos desafios e o preconceito desde o seu nascimento. Finalmente 
chegou um importante momento para a sua vida: Valentina vai para 
a escola. Este livro, que é a favor da inclusão e do amor, nos revela 
o poder de atitudes e estímulos positivos para a superação das di-
ficuldades mesmo diante das adversidades, afinal, cada pessoa e 
um ser único e especial.
Indicação: Leitor em processo. 
Temas: Inclusão. Respeito. Generosidade. Afeto. Aceitação. Desc-
obertas.
Número de páginas: 28 
Formato: 29 x 21 cm 
ISBN: 978-85-94432-25-4

Título:Comer também é divertido

Sinopse: A construção do paladar infantil é um desafio para muitas 
famílias e escolas. Ah! Aqui está um livro saboroso, útil e muito 
divertido! Cada página foi pensada com maneiras diferentes de 
apresentar os alimentos para as crianças. Vocês sabiam que 
podemos combinar os sabores, explorar a variedade de texturas, 
criar um ambiente divertido e de muita interação? Isso é uma forma 
de demonstrar afeto por meio da comida.
Indicação: Pré-leitor
Temas: Formação do paladar infantil. Incentivo à alimentação. 
Comida saudável. Formação de bons hábitos.
Número de páginas: 44 – CAIXA ALTA
Formato: 20 x 20 cm
ISBN: 978-85-94432-06-3 

Título: Palavras ao vento

Um dia, no caminho da escola, Clara contou o segredo de sua 
amiga para outra amiga. Essa amiga contou para outros amigos. As 
palavras do segredo ganharam asas e voaram... Como folhas ao 
vento. Hum... Que situação chata! O segredo deixou de ser secreto. 
E agora? Será possível recolher as palavras uma vez ditas?
Indicação:Leitor iniciante e leitor em processo.
Temas: Discrição. Valor das palavras. Família. Sentimentos. 
Sinceridade.
Número de páginas: 38 – CAIXA ALTA 
Formato: 21 x 21 cm
ISBN: 978-85-94432-17-9
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Título: Cafezinho – Livro trilíngue (Português, inglês e 
espanhol)

Sinopse:  Aprender sobre a história do café pode ser tão divertido 
quanto perfumado é o seu aroma!
Foi pensando assim que a autora Marismar Borém e o Prof. 
Flávio Borém escreveram por meio de uma linguagem simples 
e cativante, uma releitura da lenda que conta como o café foi 
descoberto, detalhes sobre a sua história e a importância em 
nossa cultura.
Este livro é uma deliciosa aventura recomendada para crianças e 
os adultos ficam apaixonados.
Entre nesse incrível mundo do café.
Indicação: Leitor fluente.
Temas: Origem do café. Lenda. Natureza. Aventura. Descobertas.
Número de páginas: 32 Formato:  21,5 x 27
 ISBN: 9.7885.9443.2117

Título: Juba de Leão
 
O livro incentiva a liberdade de expressar a individualidade e é 
contra o bullying. O menino Juca, que tinha o cabelo grande e 
cheio, foi apelidado de “Juba de Leão” e com isso resolveu cortar 
a sua cabelereira. E agora? Ah, ele foi valente em descobrir, junto 
de sua mãe, que ninguém é igual, todos nós temos características 
próprias. Assim Juca resolveu deixar a sua cabeleira crescer 
novamente.
Indicação: Pré leitor e leitor iniciante
Temas: Bullying. Individualidade. Aceitação. Respeito. 
Autodeterminação.
Número de páginas:  32 – CAIXA ALTA 
Formato: 20 X 20 cm
ISBN: 978-85-94432-12-4

Título:  Juju não usa fraldas

Sinopse: “Juju é uma criança curiosa e tem demonstrado interesse 
em abandonar a fralda para começar a usar o vaso. O desfralde 
é um processo de aprendizado e mudança de hábitos que leva 
tempo e precisa ser bem conduzido pelos adultos. Este livro é um 
excelente instrumento para auxiliar pais e professores em uma 
trajetória leve e lúdica.”
Indicação: Pré-leitor
Temas: Desfralde. Aprendizado. Exemplos. Formação de bons 
hábitos.
 Fases do crescimento infantil.
Número de páginas: 12 – CAIXA ALTA
Formato: 20 X 20 cm
ISBN: 978-85-94432-05-6
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Título: Palavras Brincantes

Sinopse: Neste livro algumas palavras brincantes: elas brincam 
de fazer versos e prosas, elas contam histórias, elas fazem 
movimentos e podem ficar dentro ou fora do lugar. As palavras são 
invenções muito legais. E você também pode inventar as suas. 
Experimente as palavras: leia, escreva, brinque, invente versos e 
prosas! As palavras gostam de ser lidas, sentidas, tocadas e de 
sair brincando por aí. De repente, eu vou virar a esquina e vou dar 
de cara com as palavras que você inventou. E vou brincar com 
elas!
Indicação: Leitor em processo
Temas:Poesias para crianças. Letramento literário. A escrita 
poética como brincadeira e prazer.
Número de páginas: 28 
Formato: 21,3 x 21,3  cm
ISBN: 978-85-94432-09-4

Título: O sonho de Alice

Sinopse: Qual criança nunca sonhou em ser príncipe ou princesa? 
Será que, de alguma forma, os reinos da fantasia podem existir?  
Nesta história, vamos conhecer Alice, uma menina que vivia 
sonhando com castelos e reinos encantados. Mas um dia... um 
reinado e uma princesa bem diferentes interromperam os seus 
sonhos. O que será que lhe aconteceu?
Indicação: Leitor em processo
Temas: Valores internos. Valentia. Boa disposição. Formação de 
bons hábitos. Família. Virtudes.
Número de páginas:  40
Formato: 21,3 x 21,3 cm
ISBN: 978-85-913583-8-0

Título: Ágata

Sinopse: Ágata chegou da escola muito contente.
Estava estudando as pedras preciosas e descobriu que existe uma 
com o nome dela.
Que alegria! Contou tudo para a tia Manu.
Tia Manu ficou encantada com o entusiasmo da sobrinha pela pedra 
ágata. Disse que ia sair para dar uma voltinha e, então, voltou com 
um presente para a menina.
- Oba! - gritou Ágata quando abriu a caixinha e viu uma linda pedra. 
- Agora eu tenho uma ágata, agora eu tenho uma ágata.
Indicação: Leitor em processo
Temas: Honestidade. Mistério. Família. Curiosidade. Infância. 
Número de páginas:  28
Formato:  23 x 23 cm
ISBN: 978-85-94432-02-5
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Título: Trovão - O supercão

Sinopse: Uma história em quadrinhos. Imagine um caõzinho 
bem corajoso e com super poderes. Será que é possível? Sim. 
Ele existe nesta história e você vai conhecê-lo. É o Trovão, 
um supercão que tem um superamigo, o Gabriel. Juntos eles 
solucionarão o mistério do desaparecimento de diversos animais 
do bairro. Entre nesta super aventura!
Trovão, o supercão! 
Indicação: Leitor em processo.
Temas: Bondade. Criatividade. Suspense. Ordem. Diversão.
Número de páginas: 48  CAIXA ALTA 
Formato: 15,5 x 24 cm
ISBN: 978-85-94432-01-8

Título: Bob uma história de adoção

Sinopse: Ter um animal em casa requer boa disposição, 
colaboração e muitos cuidados. Esses cuidados, orientados 
pelo adulto, estimulam a autonomia e a responsabilidade da 
criança. Cuidar da limpeza do bichinho e de seu espaço, cuidar 
da sua alimentação e brincar de forma saudável favorece o 
desenvolvimento da sensibilidade da criança.
Indicação: Leitor iniciante 
Número de páginas: 44 CAIXA ALTA
Formato: 23 x 23 cm
ISBN: 978-85-922777-4-1

Título: As descobertas de Pedrinho _ O segredo do vô 
Vicente.

Sinopse: O segredo do Vô Vicente, de Marismar Borem é o 
primeiro livro da coleção "As aventuras de Pedrinho”. Através de 
uma leitura leve, com ilustrações coloridas e ricas em detalhes, 
nossos pequenos leitores poderão apreender um pouco sobre a 
vida no campo, sobre os processos da Natureza e, especialmente, 
sobre o segredo para ser amigo do tempo: a paciência inteligente!
Indicação: Leitor em processo
Temas: Aventura. Paciência inteligente. Valentia. Amizade. 
Descobertas.
Número de páginas: 24 
Formato: 20 x 22 cm
ISBN: 978-85-913583-1-1
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Título: Meu pai e o pai dos animais

Sinopse: Este livro fala de maneira simples e bonita sobre o 
relacionamento entre pai e filho. Em um passeio no zoológico com 
seu pai, Rafa aprende sobre os animais e demonstra o tamanho 
do seu amor ao enfatizar as inúmeras qualidades dele, percebidas 
através do olhar sensível e amoroso de uma criança.
Indicação: Leitor iniciante
Temas: Família. Afeto. Pai. Valores. Alegria. Passeio.
Número de páginas: 44 – CAIXA ALTA
Formato: 21 x 21cm
ISBN: 978-85-922777-2-7

Título: A Onda Azul

Sinopse: “Uma das coisas bonitas da vida é cada um ser de um 
jeito, e com jeitos diferentes aprendemos a ser melhor a cada 
dia”.
Um livro sobre o autismo que narra através de relatos de vida e 
com linguagem simples, como os sintomas do autismo podem 
ser observados para o diagnóstico precoce do problema. Lalá 
é a protagonista principal da história e ela nos conta de forma 
irreverente suas lutas e conquistas ao lado do irmão autista, o Bê.
Indicação: Leitor fluente
Temas: Autismo. Respeito. Generosidade. Afeto. Bullying. 
Individualidade. 
Número de páginas: 54 
Formato: 15 x 24 cm
ISBN: 978-85-922777-3-4

Título: Chuva Chuvinha

Sinopse:  Você quer ser amigo da água? Sabia que ela é o bem 
mais precioso que temos na terra?  Ah! Como é bom aprender 
desde pequeno a valorizar a água do nosso planeta.
No livro Chuva chuvinha, Marismar Borém narra de forma poética 
a  importância da água e o seu uso consciente em simples 
situações do nosso dia a dia. Então...
"Precisamos da chuva para viver, chuva, chuvinha, um bem 
querer..."
Indicação: Pré leitor e leitor iniciante.
Temas: Água. Conscientização para economizar água. Planeta 
Terra. Colaboração. Interesse.
Número de páginas:16 _ CAIXA ALTA
Formato: 20 x 20 cm
ISBN: 978-85-913583-9-7
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Título: Histórias da vovó albertina

Sinopse: A vovó Albertina sabe das coisas, mas ela aprende 
muito com os seus netos ! 
E com a chegada da tecnologia eles curtem bastante uma nova 
aprendizagem.
Indicação: Leitor iniciante 
Temas: Tecnologia. Família. Aprendizagens entre gerações. 
Respeito à idade. Colaboração. História de vida.
Número de páginas: 40 CAIXA ALTA
Formato: 21 x 21cm
ISBN: 978-85-94432-00-1

Título: Julieta larga a chupeta

Sinopse: Foi pensando na necessidade de uma orientação 
simples e profissional que a escritora Marismar Borém resolveu 
escrever o livro "Julieta larga a chupeta". Uma história alegre, 
envolvente e interativa.  A menina, Julieta, foi valente para largar 
a sua chupeta, claro que com a ajuda de amigos e sua mãe. 
Mas como será que ela conseguiu largar a sua chupeta? Existe 
uma método? Uma técnica? Tam...tam...tam...E mais, ao final do 
livro encontramos um passo a passo e dicas da fonoaudióloga 
Camila Dantas Martins para a retirada deste hábito oral.
Indicação: Leitor iniciante
Temas: Retirada da chupeta. Exemplo. Fases do desenvolvimento 
infantil. Decisão. Interesse.
Número de páginas:  37 
Formato: 21 x 21 cm
ISBN:  978-85-65027-69-4

Título: De onde vem o pintinho?

Sinopse: Esta é a história do pintinho que nasceu do ovo de casca 
azulada. E quem é ele? O pintinho fluflu. Venha conhecer e se 
divertir com o processo de desenvolvimento do pintinho dentro 
do ovo.
Indicação: Pré leitor e leitor iniciante.
Temas: Natureza. Como nascem os pintinhos? Observação. 
Alegria. Valor do tempo. Paciência.
Número de páginas:  20 – CAIXA ALTA
Formato: 20 x 25 cm
ISBN: 978-85-94432-04-9
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Título: Brincando com as sombras

Sinopse:   Você já brincou com as sombras?
O Arturzinho descobriu que é muito divertido, mas, antes disso, 
ele levou um enorme susto. Qual seria? Ah! Você vai gostar de 
saber.
Indicação: Leitor iniciante
Tema: Superação do medo. Vontade. Decisão. Medo de escuro.
Número de páginas:  24 CAIXA ALTA
Formato: 24 X 20 cm
ISBN: 978-85-922044-0-2

Título: Olhos de jabuticaba

Sinopse: Luiza era um bebê tão lindo, cabelos pretinhos, nariz 
redondinho!  Assim que abriu os olhos, ainda tão pequenina, 
escutou: - Ela tem olhos de jabuticaba! A menina foi crescendo 
e escutando isso tantas vezes. Mas o que significa "olhos de 
jabuticaba"? Luiza foi em busca de respostas
Indicação: Leitor fluente
Temas: Descobertas. Individualidade. Aceitação. Curiosidade. 
Conhecendo a jabuticaba.
Número de páginas: 44 
Formato: 42 x 28 cm
ISBN: 978-85-913583-4-2

Título: Bia e o brinquedo do lado de lá
Sinopse: Como toda criança, Bia adora ganhar brinquedos mas, é 
sempre assim... logo perde o interesse. Ela quer o que os outros 
têm. Bia sempre queria o brinquedo do lado de lá, só que não via 
que do lado de cá, pertinho dela, existia um montão de brinquedos 
que ela não aproveitava.
Indicação: Leitor iniciante
Temas: Compartilhar os brinquedos. Generosidade. Amizade. 
Simplicidade. Bondade.
Número de páginas: 18  CAIXA ALTA
Formato: 22,5 X 20 cm
ISBN:  978-85-94432-18-6

Título: Manu e o segredo da caixinha
Sinopse: Manu guarda algo em uma caixinha, herança de 
família. Para ela é um segredo. Um dia, resolveu compartilhá-lo e 
descobriu o porquê de os segredos nunca envelhecerem. O que 
será que ela guarda em sua caixinha?
Indicação: leitor iniciante
Temas: Herança familiar. Árvore genealógica. Segredos. Afeto. 
Bondade. Aprendizagens entre gerações.
Número de páginas:  32 
Formato: 23 x 23  cm
ISBN:  978-85-913583-3-5
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Título: Tatu-bola
Sinopse: Uma linda história em forma de poesia! Saiba mais 
sobre as principais características, habitat, alimentação e vida do 
nosso tatu-bola. Vamos conhecer para proteger o mamífero que 
se encontra sob-risco de extinção.
Indicação: Pré-leitor e Leitor iniciante
Temas: Zoologia. Animal em extinção. Preservação. Poesia. 
Natureza.
Número de páginas: 28 
Formato: 20 x 20 cm CAIXA ALTA
ISBN:  978-85-94432-29-2

Título: O pato palito
Sinopse: Uma história cumulativa de um pato chamado Palito. 
Ele queria se refrescar na lagoa. Mas, para chegar à lagoa, ele 
precisava passar por uma porteira, que era vigiada pelo galo 
garnizé e ele queria algo em troca. E não era uma coisa tão fácil 
assim. Mas o pato tinha muitos amigos e os amigos, como se 
sabe, sempre podem ajudar. 
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: História cumulativa. Alegria. Interesse. Animais. 
Número de páginas: 32
Formato: 27 x 18.2 cm - CAIXA  ALTA 
ISBN:  978-85-94432-27-8

Título: Mariana Gentil
Sinopse: Mariana é uma criança encantadora. Ela é gentil com 
outros, agradável com as palavras, educada com os coleguinhas, 
amável com os animais, atenciosa com os seus amigos. Praticando 
porções de gentileza, Mariana, ajuda a tornar o ambiente em que 
convivem bem melhor.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Gentileza. Generosidade. Respeito. Bondade. 
Colaboração.
Número de páginas: 32 - CAIXA  ALTA
Formato: 29 x 21 cm
ISBN:  9-788594-4321193

Título: Godofredo larga do dedo

Godofredo sempre chupou o dedo, mas ele estava grandinho 
e sua mãe o fez compreender que esse hábito tinha várias 
conseqüências desagradáveis. Então ele resolveu parar de 
chupar o dedo com a ajuda de sua mamãe.
Indicação: Pré-leitor 
Temas: Hábito orais. Orientação para a retirada da sucção do 
dedo. Valentia. Auto confiança.
Número de páginas: 32 - CAIXA  ALTA
Formato: 21 x 21 cm 
ISBN: 9788594432216
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Título: As descobertas de Pedrinho : A noite pode ser uma 
aventura
Sinopse: Pedrinho adora conviver com os seus avós. Ele faz 
tantas descobertas! Nesta história o menino tem a oportunidade 
de acampar com o vovô Vicente, com sacos de dormir, lanternas, 
fogueira e tudo mais! Opa! Mas Pedrinho sente medo de escuro 
e agora?
Ah! O vovô sabe das coisas... ensina ao neto que temos medo 
somente daquilo que não conhecemos e a noite pode ser uma 
aventura, tem tantas coisas boas e bonitas! Pedrinho sente 
segurança e vivencia uma linda noite escura com o seu grande 
amigo.
Indicação: Leitor iniciante
Temas: Aventura. Superação do medo de escuro. Valentia. 
Amizade. Descobertas.
Número de páginas: 32 
Formato: 21 x 20 cm
ISBN: 978-85-68342-13-8

Título: Tony e Nina

Sinopse: Nina acabou de se mudar de cidade com os pais. Quando 
chega à sua nova casa, ela conhece Tony, seu vizinho de 9 anos, 
e os dois logo sentem um profundo afeto um pelo outro. A menina 
tem paralisia cerebral e anda em uma cadeira de rodas, mas isso 
jamais impediu que ela e Tony se aproximassem. Juntos, os dois 
foram descobrindo suas diferenças e semelhanças e aprendendo 
a se comunicar e compartilhar momentos inesquecíveis!
Indicação: Leitor em processo 
Temas: Bullying. Individualidade. Aceitação. Respeito. 
Autodeterminação.
Número de páginas: 36 
Formato: 23 x 23 cm
ISBN: 978-85-913583-6-6

Título: Jacarezinho mordedor

Sinopse: Quem gosta de receber mordida? Eu não! E você? Este 
livro conta a história de um jacarezinho mordedor. Mordia todo 
mundo! Mas sua mamãe vai ajudá-lo a descobrir como parar de 
morder... Vamos descobrir também?
Indicação: Pré-leitor e Leitor iniciante - CAIXA ALTA
Temas: Formação de bons hábitos. Afeto. Família. Cuidados.
ISBN: 978-859-443202-3-0
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Título: Carol, cabelos de caracol.

Sinopse: A descoberta da beleza própria e auto-aceitação são 
o assunto central deste livro. As amigas Carol e Catarina vão 
aprendendo a aceitar seus cabelos, a brincar com eles e amá-los 
do jeito que são. Surgem novos penteados e com eles, também, 
novas formas de ver a si e ao outro e a reconhecer o que há de 
belo em cada pessoa.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 

Título: Filó e Carijó

Sinopse: No dia vinte e três de maio nasceram Filó e Carijó. Uma 
chorou e a outra piou. Nasceu também esta história, de uma 
singela e verdadeira amizade.
Indicação: Leitor iniciante e  leitor fluente.
Temas: Amizade. Infância. Roça. Família. Diversão.

Título: Para ver uma lua branca

Sinopse: Para ver uma lua bem grande e branca é preciso muitas 
coisas. Algumas são bem fáceis, mas outras nem tanto.
Indicação: Leitor iniciante e leitor fluente.
Temas: Perseverança. Coragem. Infância. Natureza. Simplicidade. 
Tempo. Paciência.  

FUTUROS LANÇAMENTOS

Título: João tem medo e quem não tem?

Sinopse: Onde moram os nossos medos? Seu filho tem medo de 
quê? Imagine esse sentimento no mundo da criança, num cenário 
onde a imaginação é bem fértil. Ter medo é o primeiro passo para 
a criança se dar conta da própria existência, fazendo parte do 
processo de sua aprendizagem.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Superação dos medos. Valentia. Afeto. Família.  
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Temas: Bullying / Individualidade / Aceitação /
Respeito  / Autodeterminação.

Título: Rosinha

Sinopse: Quem já teve um animal de estimação durante a infância, 
com certeza ainda pensa com carinho no bons momentos que 
passaram juntos.
Nessa história, Pirulito, um porquinho arteiro, é o melhor amigo 
de Rosinha. Ele é seu parceiro em muitas aventuras e passa a 
ocupar um lugar especial em seu coração.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Amizade. Natureza. Roça. Infância. Bicho de estimação.

Título: Gabriela larga a tela 

Sinopse: A personagem Gabriela é uma menina que adora a 
natureza, vive explorando o jardim do parquinho. Até que, um dia, 
ela ganhou um celular e tudo mudou. Agora, ela vivia no celular, e 
sua mãe lhe dizia: “Gabriela, larga a tela”! Será que ela conseguiu?
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Vício. Orientação quanto ao uso de celular. Regras. 
Disciplina. 

Título: Amora – Livro bilíngue (Inglês e Português)

Sinopse: A menina Amora ganhou uma porção de frutinhas, 
vermelhas, vermelhinhas. “Ah! Como são saborosas!” Ela queria 
mais. Então Amora e sua mãe tiveram a ideia de plantar uma 
árvore.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 

Temas: Dia da árvore. Natureza. Preservação. Colaboração. 

Título: O Sabiá que não sabia

Sinopse:  A história de um menino e um passarinho que crescem 
e aprendem na primeira fase de suas vidas.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Fases de desenvolvimento da vida. Independência. 
Liberdade. Família. Acolhimento. Infância.
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Título: O Gato do rabo quebrado

Sinopse: Essa é a História do Sebastião. Um gato preto 
destrambelhado que caiu do telhado e quebrou o seu rabo. E 
agora, quem irá salvá-lo?
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Rima. Comédia. Acolhimento. Cuidado com os animais

Título: Rafa, a girafa azul

Sinopse: Você sabia que cada um de nós possui uma característica 
e um valor que nos diferenciam? E que cada um é especial 
justamente por isso? Rafa, o nosso filhote de girafa, aprendeu 
que o respeito às diferenças nos aproxima dos outros e nos torna 
melhores. Conheça a história do Rafa, a girafa azul que fez uma 
descoberta: a sua diferença o tornava especial.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Bullying. Individualidade. Aceitação. Respeito. 
Autodeterminação.

Título: Lica sente

Lica é  uma macacada de auditório  que se  apresenta nos 
palcos  do Brasil todo!
E  nas suas andanças  Ela experimenta  todo tipo de sentimento...
amor, surpresa, raiva, alegria, nojo, tristeza, medo.... E nesse 
livro vamos  contar um pouco das aventuras  da Lica e como 
ela se sente! Tá curioso pra saber? Então  comece já  a ler!
Indicação: Leitor em processo. 
Temas: Emoções. Sentimentos. Comédia. Descobertas.

Título: Se essa rua fosse minha

Sinopse: Este livro é uma doce homenagem às memórias de 
infância. Uma lembrança boa dos tempos em que as ruas se 
enchiam de meninos e meninas e de farta diversão. Um convite à 
simplicidade da infância!
Indicação: Leitor iniciante e leitor fluente.
Temas: Brincadeiras de antigamente. Brincadeiras de rua. 
Infância. Amizade.
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Esgotado!

Título: Anna, cabelos de vento.

Sinopse: Uma linda narrativa que motiva e emociona corações. 
Anna é uma menina sonhadora e desejava voar como o vento. 
Será que é possível? 
Indicação: Leitor iniciante. 
Temas: Superação. Sonhos. Valentia. Persistência. Realização 
de desejos.
Número de páginas: 32
Formato: 20 x 26cm 
ISBN:  978-85-913583-2-8

Esgotado!

Título: A árvore de Julinha

Sinopse: Julinha mudou da cidade grande para o interior. Lá ela 
faz amizade com uma árvore e aprende as estações do ano e 
muitas coisas boas da natureza.
Indicação: Leitor iniciante. 
Temas: Dia da árvore. Estações do ano. Observação. Natureza. 
Amizade.
Número de páginas: 48
Formato: 20 x 20cm
 
ISBN:  978-85-6728-2008

Título: Meu pé de Manacá

Sinopse: A história da amizade de uma menina com uma árvore. 
O manacá vive no quintal de sua casa e é uma árvore especial, 
diferente.
Indicação: Pré-leitor e leitor iniciante. 
Temas: Dia da árvore. Amizade. Estações do ano. Alegria. 
Observação do tempo e da natureza. 
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