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A terra de todas as idades

Ah, a espera pelo aniversário… Que
ansiedade mais gostosa toma a gente
nesse momento. Heloísa que o diga! E não
é para menos: o Sete Anos dela vem aí,
cheinho de novidades. Quer saber? É só
abrir este livro e assoprar as velinhas com
ela!

Nº de páginas: 36
Dimensões: 21.6 x 21.6
Faixa etária: 5 a 8 anos

R$ 30,00

O Nascimento de
Benjamin
De forma divertida e lúdica, Estella
Cruzmel conta a própria experiência do
nascimento de um neto nos Estados
Unidos, narrando o corre-corre dos pais e
a atenção da família para esse
acontecimento. O nascimento de um bebê
é o nascimento de uma nova história.

Nº de páginas: 24
Dimensões: 20,5 x 26.5
Faixa etária: 5 a 7 anos

R$ 28,00

A Gata Malhada e o Gato
Paçoca

A gatinha malhada vive em uma linda
casinha, bem distante de tudo. Um dia, ela
some, e então muitas surpresas tomam
conta do lugar. Descubra, neste livro cheio
de afeto, o que aconteceu com a malhada! 

Nº de páginas: 24
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 5 a 8 anos R$ 39,00

A personagem Lilica é uma formiga muito
animada e trabalhadora. Ao sair de casa
em um dia ensolarado, percebe uma gota
d’água caindo, e volta imediatamente,
com medo das chuvas. Mas ela não
desiste, até descobrir que se tratava, na
verdade, de pingos caindo de uma
torneira mal fechada.

A Gota D'Água

Nº de páginas: 32
Dimensões: 20 x 20
Faixa etária: 5 a 7 anos

R$ 25,00



Estrel inha Torta
Em 32 páginas e com uma linguagem
poética e rimada, o autor fala sobre
uma  estrelinha que tinha as pontas tortas
e vivia isolada, apagada por sentir
vergonha da própria aparência diante das
outras estrelas. Um dia, ela consegue
vencer os medos que a limitavam,
tornando-se inspiração para todas as
estrelinhas que se sentiam diferentes.Nº de páginas: 32

Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária:5 a 8 anos R$ 35,00

Enquanto não cresço, faço
o mundo que eu mereço

Sabia que você mesmo pode criar o seu
mundo, com todas as coisas de que você
mais gosta? Neste livro, Benjamin conta o
que ele faria se ele fosse...

Nº de páginas: 36
Dimensões: 24 x 24
Faixa etária: 5 a 8 anos R$ 31,50

Pipa está ansioso para o primeiro dia de
aula, mas, chegando lá, ele tem uma
surpresa bem desagradável... A partir
disso, esse pica-pau muito especial vai
descobrir coisas importantes sobre si
mesmo, confira!

PIPA, um cara especial

Nº de páginas: 20
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 5 a 8 anos

R$ 35,00

Poli  Escolhe
Para abordar a temática da escolha das
crianças, a autora, pensou em uma
situação muito comum entre as gerações,
que é a definição de qual vai ser o time de
futebol do coração do filho. A ideia é
propor a reflexão sobre as interferências
que os pais fazem nas escolhas dos filhos.

Nº de páginas: 24
Dimensões: 18 x 23
Faixa etária: 6 a 8 anos

R$ 33,00



O Gênio Preguiçoso
Ronilson é um gênio preguiçoso que vive
em sua lâmpada uma vida sem grandes
emoções, sempre realizando os mesmos
pedidos. Para os adultos, dinheiro, fama e
beleza; para as crianças, uma montanha
de chocolates. Até o dia que ele conhece
as irmãs Beatriz e Helena. Muito espertas,
elas fazem Ronilson entender as
aventuras que estão guardadas nos livros
e, possuidor de uma biblioteca, passar a
realizar pedidos com muita criatividade.

Nº de páginas: 20
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 6 a 10 anos

R$ 28,00

Quando a bicharada resolve brincar de
telefone sem fio, é uma confusão só!
Aparece de tudo um pouco, até os ditos
populares entram na roda. Acompanhe
essa divertida brincadeira no novo livro de
Sterlayni Duarte.

Telefone sem fio

R$ 35,00

Nº de páginas: 30
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 6 a 9 anos

O Doutor tempo
Gêmeos, os irmãos Joaquim e Pedro não
entendem bem por que algumas
mudanças não ocorrem para eles ao
mesmo tempo. Percebendo a emergência,
o Doutor Tempo surge e ajuda os garotos
nessa missão.

Nº de páginas: 28
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 6 a 9 anos

R$ 39,00

Mamãe Polvo
Mamãe Polvo faz tudo ao mesmo tempo.
Parece até que tem vários pares de mãos!
Ixi… De repente, ela ficou cansada e triste.
O que será que aconteceu? Como Tina
poderá ajudar a Mamãe Polvo a ficar feliz
novamente? Confira neste segundo
volume do Mundo de Tina como é
importante olhar para quem está bem do
nosso ladinho.Nº de páginas: 34

Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 6 a 8 anos R$ 25,00



O dia que o Sol não quis
se esconder para a Lua
aparecer

Num belo dia, o sol decidiu que queria o
céu só para ele. A lua ficou triste, mas
contou com a ajuda de companheiras
celestes para mostrar ao sol que há
espaço para todo mundo no mundo. 

Nº de páginas: 24
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 6 a 10 anos

R$ 32,00

Tina

Uma ida ao consultório médico desperta
em Tina a curiosidade de entender como
é a divisão de tarefas nas famílias. Ela
percebe que há mãe pra todo lado e, a
partir dessa observação, faz muitas
reflexões. Acompanhe a Tinha e saiba
aonde ela chegou depois de questionar
bastante.

Nº de páginas: 30
Dimensões: 23 x 16
Faixa etária: 6 e 7 anos R$ 25,00

O Baú dos Tesouros da
Vovó
O livro traz, com sensibilidade e bom hum
or, as coisas  inusitadas que acontecem de
pois que a vovó começa a ficar “desmemo
riada”.  A  perspectiva  da  narração  é  de  um
a  criança,  a  netinha.  Esperta,  ao  perceber 
a mudança, a garotinha dá logo um jeito d
e ajudar a vovó. E isso incluindo o misterio
so “baú da vovó”!Nº de páginas: 32

Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 6 a 8 anos R$ 40,00

Lá no mundo dos brinquedos, muita coisa
acontece depois que as crianças deixam
os companheirinhos descansarem. Tem
brinquedo que fala, que canta, que dança
e que... sonha. No mundo dos brinquedos,
sonhos também podem se tornar
realidade. Você vai conhecer os sonhos da
Bailarina de Pano, do Soldadinho, do
Ursinho e do Palhacinho. Será que eles
conseguiram realizá-los? Prepare-se para
descobrir como acaba essa história!

A Bailarina de Pano

Nº de páginas: 32
Dimensões: 15 x 22
Faixa etária: 6 a 8 anos

R$ 20,00



Cidadezinha Biruta

Em "Cidadezinha biruta", o autor cria uma
cidade imaginária onde os números são
moradores, convivendo com as crianças e
partilhando de momentos divertidos. Em
caixa alta e trabalhando com rimas, o
texto incentiva o gosto pela matemática
ao apresentar os "numerianos" como seres
atentos ao cotidiano da cidade e bastante
engraçados.

Nº de páginas: 36
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 6 a 8 anos.

R$ 30,00

A nossa casa é onde a gente se sente
bem: Num parque, num encontro, no meio
das cores e das flores... Neste livro
recheado de encanto e imaginação, Leida
Reis poeticamente mostra essas e tantas
possibilidades de habitação. Entre nele e
fique à vontade, a casa é sua.

Minha Casa é o Mundo

Nº de páginas:24
Dimensões: 24 x 24
Faixa etária: 6 a 8 anos R$ 36,00

O menino Pedro é encantado pelas
fantasias e aventuras do mundo dos livros.
Resolve, então, sair pela vizinhança
carregando um carrinho de livros e
contando histórias. Sonhador, ele quer ser
escritor e utiliza da sua imaginação para
espalhar o amor pela leitura por onde vai. 
A obra é uma homenagem aos contadores
de histórias, enfatizando que elas
possuem o poder de acolher e transmitir
conhecimento.

Aqui,  al i  e acolá. . .
histórias em todo lugar

R$ 25,00

Nº de páginas: 20
Dimensões: 20 x 20
Faixa etária: 6 a 7 anos

Em Chuva de bruxa, você vai conhecer
três bruxinhas que se empenham nos
feitiços e os empregam muito bem para
que aconteça uma coisa que vai deixar
felizes todos os bichinhos da floresta.

Chuva de Bruxa

Nº de páginas: 20
Dimensões: 20.5 x 26,5
Faixa etária: 6 a 9 anos R$ 32,00



As Árvores Invisíveis
Sebastião não consegue ver as árvores da
cidade, enxergando pelas ruas e praças
criaturas estradas, sem cor e sem forma. A
curiosidade o faz perceber a solidão
desses estranhos seres, enquanto a
sabedoria de um pajé, que o menino visita
numa página do livro do Povo Ticuna, o
leva a desvendar o mistério. 

Nº de páginas: 36
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 7 a 9 anos R$ 32,00

Petrina

Petrina narra a dura realidade do sertão
nordestino, tão castigado pela seca: rios
morrem de sede; animais morrem de
fome; plantas morrem queimadas de sol.
Petrina é um convite à reflexão sobre a
água, esse bem natural e finito tão
precioso para a nossa vida e para a vida
planeta. E cada vez mais escasso.

Nº de páginas: 37
Dimensões: 20 x 20
Faixa etária: 7 a 11 anos

R$ 30,00

Vovó Inventa Palavras

Uma vovó alegre, sorridente e
brincalhona, gosta de cantar e dançar com
os netos Leo e Júlia. Para melhor se
comunicar com eles, ela dribla os lapsos
de memória inventando palavras muito
divertidas. Ao entrar na brincadeira, as
crianças encontram uma nova forma de
comunicação com a avó e dela se
aproximam ainda mais.

Nº de páginas: 32
Dimensões: 22 x 26
Faixa etária: 7 a 9 anos

R$ 30,00

Pequenos e pais à espera de um
transplante de medula óssea contam com
anjos na luta pela vida. Uma equipe de
anjos é escalada a cada vez que uma
criança precisa de uma nova medula
óssea para seguir a vida brincando e feliz.
A partir do encontro dessa turma com os
pequenos que estão à espera do
procedimento, muita história surgem. 

Esquadrão dos Anjos

Nº de páginas: 35
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 7 a 9 anos

R$ 35,00



Isadora e o planeta no
nariz
Bolo assando, pão de queijo, chocolate,
flores, perfume da mamãe... Hummm...
Sentir o cheiro é tudo de bom! Isadora
sabe muito bem disso, só fica com uma
pulga atrás da orelha ao ver que a
irmãzinha não sente aroma nem fedor.

Nº de páginas: 64
Dimensões: 16 x 23
Faixa etária: 8 a 10 anos R$ 30,00

Pluto, o cãozinho
cuidador
O cãozinho protagonista é presente,
brinca, passeia junto e é generoso ao
distribuir amor. Além de relatar o modo de
ser todo especial do cãozinho, Mônica
aborda também aspectos importantes da
contemporaneidade e que vêm sendo
desafios para as famílias, como o bullying
nas escolas.

Nº de páginas: 28
Dimensões: 20 x 23
Faixa etária: 7 a 1o anos

R$ 35,00

Contos Embaralhados

Contos Embaralhados trabalha os gêneros
textuais de uma forma bem divertida.
Aqui, os contos clássicos tornam-se atuais
e os personagens que habitam o
imaginário infantil reforçam a importância
da leitura!

Nº de páginas: 36
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 7  a 9  anos

R$ 38,00

A Menina que Amava
Bichos
Daya é uma garotinha que ama animais e
se preocupa com a natureza. Nessa
história vemos através do olhar de uma
criança como os seres humanos estão
danificando o meio ambiente e como isso
pode afetar a vida no planeta.

Nº de páginas: 32
Dimensões: 20,5 x 26,5
Faixa etária: 7 a 9 anos R$ 25,00



Bilô Desembolô
Bonita e curiosa, a pequena Bilô é a
protagonista do livro. Negra, inteligente e
com olhos redondos e azuis da cor do
mar, ela descobre os segredinhos do
corpo ao se ver no espelho e, com a
sabedoria da avó, apresenta lições de
superação ao preconceito, igualdade,
amor e respeito pelas diferenças.

Nº de páginas: 20
Dimensões: 21 x 28
Faixa etária: 8 a 10 anos R$ 32,00

O menino e o avô menino
Os dois passaram por contratempos,
tropeços, obstáculos e ganharam
confiança um no outro. Nem tudo são
pedras no meio do caminho.

Nº de páginas: 36 
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 8 a 10 anos R$ 32,00

Os super-heróis da bola

Jogar futebol é pura diversão para
meninos e meninas. Dribles, jogadas
ensaiadas, passes certeiros e, finalmente,
o gol espetacular! Ou, para o goleiro,
aquela defesa incrível! É no campo que os
jogadores exercem seus superpoderes e
são felizes. Mas e quando o jogo acaba? A
vida fica chata e a escola não passa de
uma obrigação. A não ser que... 

Nº de páginas: 40
Dimensões: 22 x 22
Faixa etária: 8 a 10 anos

R$ 30,40

O Céu de Dante
O livro narra, em uma prece, a trajetória
do pequeno Dante com o fiel
companheiro, o cão Dom. Os dois amigos
percorrem os mesmos caminhos, nascem
e desvendam os mundos, daqui e lá, em
um percurso de amor e entendimento.

Nº de páginas: 32
Dimensões: 20.5 x 26.5
Faixa etária: 8 a 11 anos

R$ 35,00



A obra já aborda o rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana, que
atingiu as comunidades de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo e diversos
municípios de Minas e do Espírito Santo,
que ficam à margem do Rio Doce. O
objetivo é que as crianças possam ter as
informações sobre os dois mares de lama
que atingiram cidades mineiras em uma
única obra, em linguagem adequada para
elas.

O João-de-Barro e o Mar
de Lama

R$ 30,00

Nº de páginas: 31
Dimensões: 20 x 20
Faixa etária: 8 a 12 anos

Pela Cidade Afora

Ao levar uma encomenda para a avó.
Bandana vermelha descobre uma selva de
carros. Siga essa garotinha e aprenda
muito sobre o trânsito. 

Nº de páginas: 32
Dimensões: 24 x 24
Faixa etária: 8 a 10 anos R$ 20,00

Um Ninho Coberto de
Penas
Situações adversas são difíceis, mas nos
impulsionam e nos fazem crescer. No
meio da floresta, dois irmãos tucanos
passam por grandes provações e acabam
descobrindo a força interior que possuem.
Neste emocionante livro, você vai
conhecer a saga desses dois irmãos e
refletir sobre as variadas relações
existentes na natureza.Nº de páginas: 36

Dimensões: 23 x 18
Faixa etária: 8 a 10 anos R$ 28,80

Animais de estimação são parte da nossa
família. Com eles mantemos uma relação
tão forte de afeto, muitas vezes
equivalente aos nossos pais e amigos. A
história de “Peixe-amigo-pássaro” fomenta
discussões sobre as experiências da vida
e do afeto. Texto literário, acompanhando
a vida escolar de João Camillo. A
abordagem lúdica e reflexiva, mas de fácil
compreensão, revela descobertas e
vivências partilhadas no convívio da
família.

Peixe-amigo-pássaro

R$ 29,00

Nº de páginas: 32
Dimensões: 24 x 24
Faixa etária: 8 a 10 anos



Sem qualquer conotação religiosa, a
história diverte e trabalha a imaginação do
leitor. Um Deus “antenado” conta como
criou a terra, os animais, o homem e a
mulher usando elementos de reciclagem.
Ilustrações inspiradas na xilogravura
usada na literatura de cordel.

Brincando de Deus

R$ 36,00
Nº de páginas: 50
Dimensões: 16 x 23
Faixa etária: 9 a 12 anos

Memórias da Bilô

A pessoa com quem a Bilô mais gosta de
conversar nesta vida é a avó. E foi num
desses bate-papos que as duas
começaram a se recordar de algumas
experiências que viveram. Gente, foi bom
demais! O que as duas conversaram? Ah,
só lendo pra descobrir!   Ah, me esqueci
de comentar, tem gente nova na família...

Nº de páginas: 80
Dimensões: 16 x 23
Faixa etária: 9 a 12 anos R$ 30,40

Os Três Pituchicos
O livro conta a história real de vida dos
cães desde a gestação, a fase de filhotes,
com suas descobertas e episódios
engraçados próprios da idade, e continua
enredando o leitor em muitas facetas da
vida dos protagonistas até à velhice.
Relata episódios da infância como a
descoberta do mundo, as estripulias,
travessuras e as características da
personalidade de cada um.Nº de páginas: 60

Dimensões: 24 x 24
Faixa etária: 9 a 12 anos R$ 40,00

Tina Descolada
Valentina  é uma jovem cadeirante
descolada, que vive de bem com a vida.
Gosta de passear e às vezes frequenta
lugares inesperados, até por pessoas que
não possuem uma mobilidade reduzida.
Quando encontra barreiras internas ou
externas, Tina caso precise, não se inibe
em pedir ajuda  de uma “mão amiga” para
resolver a situação.

Nº de páginas: 16
Dimensões: 20 x 23
Faixa etária: 9 a 12 anos R$ 30,00



Deus Brincando

Deus sente um desejo inusitado e, em vez
de simplesmente providenciá-lo, põe a
mão na massa para produzi-lo do início ao
fim. Acompanhe essa saga e divirta-se!

Nº de páginas: 50
Dimensões: 16 x 23
Faixa etária: 9 a 12 anos R$ 35,00

A Chave do Ouro
O livro é destinado ao público infanto-
juvenil e trata das aventuras de Camélia e
Pedro, dois adolescentes moradores da
cidade de Ouro Preto.Tudo começa com
uma excursão da turma da escola,
juntamente com a professora de História,
às ruínas do Morro da Queimada. A
descoberta feita por Camélia neste
passeio inicia o mergulho na história oral
da cidade, misturando fatos e ficção.

Nº de páginas: 68
Dimensões: 15 x 22
Faixa etária: 9 a 13 anos R$ 30,00
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