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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 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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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.

Nesse novo livro, Z Carota se aprofunda
no estilo que escolheu para a vida, a
crônica. Dessa vez, traz cenas leves do
cotidiano, as quais presenciou ou ouviu de
alguém, um vizinho de mesa desatento,
um colega de fisioterapia, uma criança
com os pais... E por aí vai. Z Carota usa
toda a técnica de contador de causos para
transmitir ao leitor belezas que existem
em situações triviais, como uma ida à
sorveteria ou uma parada para o almoço.

Prana viaja de Ouro Preto, sua terra natal,
até a Índia, onde empreende uma rota
sagrada em busca do pai. A jornada da
protagonista tem início na futurista Dubai
e passa por Nova Delhi, pelas maravilhas
do Taj Mahal, pelos templos de Khajuraho,
pelo budismo de Bodhgaya, pela yoga de
Rishikesh e pelos crematórios de Varanasi,
num percurso de descobertas que inclui
sexo e repulsa, encontro e separação,
medo e coragem, vida e morte.

A Gota D'Água

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

A Beleza que Existe

Nº de páginas: 122
Dimensões: 15 x 22

R$ 25,00

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

Prana

Nº de páginas: 178
Dimensões: 15 x 22

R$ 39,00



Um livro que quebra os paradigmas sobre
a participação dos pais na criação dos
filhos. O autor e blogueiro Bruno Santiago
é pai do Samuel, hoje com cinco anos. A
produção narra as experiências de Bruno
na jornada da educação do filho,
ressaltando sempre que as funções
devem ser compartilhadas pelo casal.

Depois de anos perambulando pela
Europa, e preenchido pelas lembranças
de Andaluzia, sul da Espanha, onde viveu
sua grande paixão, Marco Antônio volta à
sua terra natal, carregado de mistério,
reencontrando seu passado e sua
família.  O livro foi um dos finalistas do
Prêmio Belo Horizonte de 2016.

A antologia é composta dos textos
vencedores do concurso literário
promovido pela Páginas Editora,
abrigando também autores participantes.
A ideia foi coletar relatos das experiências
desse momento ímpar que vivemos. O
cotidiano do isolamento social rendeu
excelentes narrativas, e neste livro você
encontra crônicas e alguns relatos que
podem ser classificados como contos,
mas foram aceitos pela sua qualidade
literária.

Pai tem que fazer de tudo

Nº de páginas: 129
Dimensões: 14 x 21

R$ 19,90

De regresso

Nº de páginas: 197
Dimensões: 15 x 22

R$ 35,00

Sete crônicas de Milton
Hatoum
O livreto traz uma seleção de crônicas,
publicadas em 2013 pela Companhia do
Bolso (Companhia das Letras) no livro “Um
solitário à espreita” e cedidas à Páginas
Editora para esta edição solidária.
Ambientados na Amazônia ou em São
Paulo. Do lucro da obra 50% serão
destinados a quatro ONGs que cuidam da
causa indígena.

Nº de páginas: 72
Dimensões: 12 x 18

R$ 27,90

Crônicas da Quarentena

Nº de páginas: 138
Dimensões: 15,5 x 22,5

R$ 39,00



O livro narra a história de abandono da
protagonista Janete, “a monstrinha filha
das sombras”, que “é parte da chaga
exposta aos olhos de uma sociedade
egoísta, que não tem olhos para ver quem
vive muito abaixo da linha da pobreza...”.
“A menina, incômoda flor nascida nas
brechas das calçadas sem cuidados, é
denúncia viva, o mudo brado dos que não
têm voz nem vez”. 

Um encontro inesperado. Uma paixão
súbita. Um horizonte de esperanças. E um
fato que interrompe tudo. Neste
emocionante livro, você vai conhecer
Mariana e Bento, dois jovens que têm tudo
para formar um belo casal, até que algo
acontece e os impede... Além da história
de amor narrada, a obra toca em um tema
atual: o meio ambiente e as graves
ameaças que ele vem sofrendo.

Na obra, o mineiro Rogério Zola Santiago
tece, a partir de uma escrita autêntica,
microtextos que tratam de assuntos
diversos, os quais permeiam a questão da
vidas/morte. O escritor traz inovações
linguísticas e um profundo eruditismo,
fruto da ampla formação de Rogério Zola,
que, dentre outros títulos, possui
mestrado concluído nos Estados Unidos,
além da vivência como jornalista, atuando
em diferentes veículos e suportes de
comunicação.

Sombras das Ruas

Nº de páginas: 150
Dimensões: 14 x 21 R$ 32,00

Os Cinco Ipês-Amarelos

Nº de páginas: 38
Dimensões: 16 x 23

R$ 20,00

As Relíquias Perdidas
A obra se passa em dois mundos, o
Feérico e o Não-Feérico, ambos estão
enfrentando uma grave ameça, que só
pode ser barrada com a ação dos Sete,
que terão de partir em busca de itens
incomuns que podem conferir a eles uma
magia absoluta. O livro é cheio de
aventura, com fortes doses de fantasia,
em uma narrativa inovadora e criativa.

Nº de páginas: 472
Dimensões: 15 x 22 R$ 40,50

Exercícios de Partida

Nº de páginas: 304
Dimensões: 15 x 22

R$ 50,00
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