


A Uni Duni Editora acredita que cultivar o hábito da leitura em 
nossas crianças é algo vital para o desenvolvimento do país, pois ler 
estimula o livre pensamento e a criatividade. A editora é especializada 
em livros infantojuvenis, com uma literatura prazerosa e educativa.  
Além disso, publica livros e materiais pedagógicos sobre transtornos 
de aprendizagem, voltados para pais, educadores e profissionais 
da área. A Uni Duni trabalha com textos de autores e ilustradores 
renomados, e também dá oportunidade para novos talentos. O 
respeito e carinho que temos por nossos leitores, e, principalmente, 
o conteúdo diferenciado de nossas publicações, são os principais
guias para produzirmos livros de qualidade textual, visual e gráfica, 
com um preço bem acessível.

Missão:

Nossa missão é despertar o hábito da leitura em nossas crianças, 
e valorizar a cultura do Brasil, com a publicação de livros atraentes, 
instrutivos e divertidos, que possam colaborar para uma educação 
mais consciente, e refletir na melhoria das relações humanas.



Conto outra vez

Autora e ilustradora: Cláudia Lambert
Formato: 21,5 x 27,5 cm

ISBN: 978-85-60276-36-3
Número de páginas: 20 

Em Conto outra vez, uma menina é provocada pela bruxa a atravessar as mais 
conhecidas histórias do universo infantil. O toque ecológico entra na inserção 
de ilustrações científicas da fauna e flora brasileiras, dando destaque especial 
às espécies em extinção: o lobo-guará, do cerrado, surge na pele do lobo mau; 
o pato-mergulhão, como o patinho feio. Já o sapo-cururu, aquele da beira do
rio, representa o príncipe encantado.

O livro de imagens é destinado às crianças alfabetizadas ou não, e ainda, estimula 
a observação, o interesse pela leitura, instiga a criatividade, a percepção e a 
busca do conhecimento. 

Temas

Livro de imagens, contos de fada, 
história, fantasia.



A
 partir de 3 anos

Ilustração de Cláudia Lambert para o livro Conto outra vez.



Có Có

Autor e ilustrador: Hyvanildo Leite
Formato: 18 x 18 cm

ISBN: 978-85-60276-55-4
Número de páginas: 12

Có Có conta a história de um pintinho e seu nascimento. Desenhado 
especialmente para estimular a curiosidade da criança para a pergunta: 
“Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?”

Temas

Nascimento, galinha, curiosidade, 
criança.



A
 partir de 3 anos

Ilustração de Hyvanildo Leite para o livro Có Có.



Ilustração de Anielizabeth para o livro Gira, gira: recortando ideias.



Gira, gira:
recortando ideias

Autora: Regina Mota
Ilustradora:  Anielizabeth
Formato: 21 x 21cm
ISBN: 978-85-60276-18-9
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Gira, gira: recortando ideias é o encontro das palavras com as cantigas de roda. 
O livro, escrito em caixa alta, passeia pelo imaginário das crianças, resgatando 
as cirandas e cantigas de maneira delicada e sonhadora. Brincando com as 
palavras, as crianças vão formando frases, construindo ideias e refazendo 
novas histórias.

Temas

Cantigas, cirandas, 
imaginação, ideias, palavras.

A
 partir de 6 anos
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Ilustração de Débora Lopes para o livro A borboleta azul.



No mundo atual, a sociedade luta para manter o que resta do nosso meio 
ambiente. Neste livro, José Maurício Séllos propõe alertar, principalmente as 
crianças, sobre a importância da consciência ecológica e de uma mudança 
de atitude em relação ao assunto. Mediante um texto simples, objetivo, 
com ilustrações fortes e muitas cores, o autor utiliza a figura de uma linda 
borboleta para ajudá-lo nessa tarefa, sobre a conscientização e a preservação 
do meio ambiente.

A borboleta azul

Autor: José Maurício Séllos
Ilustradora: Débora Lopes
Formato: 20 x 20 cm
ISBN: 978-85-60276-09-7
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Temas

Consciência ecológica, atitude, meio ambiente,  
Mata Atlântica, poluição, desmatamento, borboletas.

A
 partir de 6 anos



A galera do  
Zé Francisco

A questão ambientalista, narrada de forma recreativa, entra no mundo infantil 
através da luta do Mágico Ozônio e do Monstro CFC, apoiada pela Galera do 
Zé Francisco. O conteúdo deste livro desperta a conscientização ecológica 
que influi na preservação do planeta, garantindo a qualidade de vida do homem 
e de toda a biodiversidade.  As imagens que transbordam de movimento, 
vida e cor, revelam em seu formato inúmeras possibilidades de brincadeiras  
e aprendizado. 

Autoras: Cláudia Lambert e  
              Rosana Deslandes
Formato: 21 x 28 cm
ISBN: 978-85-60276-07-3
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Temas
Meio ambiente, educação ambiental,  
reciclagem,  preservação.



Ilustração de Cláudia Lambert para o livro A galera do Zé Francisco.

A
 partir de 6 anos



Ilustração de Rogério Fernandes para o livro Benjamin, o menino feliz.



Benjamin,
o menino feliz

O que é felicidade? Para gente grande, felicidade é algo tão complexo... Para 
Benjamin, não! A felicidade está em pequenas coisas: no gato de estimação, na 
brincadeira com a poltrona da sala ou no pula-pula. 

Benjamin, o menino feliz são pequenos fragmentos – histórias do cotidiano – 
cheias de lirismo e fantasia observadas e contadas por um pai.

Autor e ilustrador: 
Rogério Fernandes

Formato: 23 x 23 cm
ISBN: 978-85-60276-27-1
Número de págnas: 24
Disponível também em e-book

Temas
Pais e filhos, felicidade, criança, brincadeiras.

A
 partir de 6 anos



Ilustração de Rogério Fernandes para o livro Benjamin, o menino feliz.





Brincando de  
fazer poesia

Autora: Isabella Bettoni 
Ilustradora: Rita Viana
Formato: 18 x 25 cm

ISBN: 978-85-60276-03-5
Número de páginas: 16

Disponível também em e-book

Este livro de poesias é de fácil leitura, com as letras em caixa alta, ideal 
para crianças em fase de alfabetização. Ele é composto por seis poemas que 
abordam temas como sentimentos, sonhos e transformações. Além disso,  
a obra possui belas ilustrações que mexem com a imaginação dos pequenos 
leitores.

Temas
Poesias, imaginação, sonhos, 
borboletas, amor.



Ilustração de Rita Viana para o livro Brincando de fazer poesia.

A
 partir de 6 anos



Ilustração de Lavínia Lopes para o livro Os guardiões do verde.



Temas
Ecologia, mitos e lendas, folclore, desmatamento, poluição.

Os guardiões  
do verde

José Maurício Séllos, autor de A borboleta azul, mais uma vez encanta os 
leitores com Os guardiões do verde. Neste livro, ele propõe uma reflexão 
sobre a importância da manutenção do nosso ambiente de florestas, rios, 
lagos, animais e resgata pelo imaginário, alguns mitos e lendas conhecidos do 
nosso folclore. 

Autor: José Maurício Séllos 

Ilustradora: Lavínia Lopes

Formato: 21 x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-16-5
Número de página: 24
Disponível também em e-book

A
 partir de 6 anos



Posso ser Princesa?

Autor: Gustavo Gaivota
Ilustrador: Maurizio Manzo
Formato: 28x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-29-5
Número de páginas: 32
Disponível também em e-book

Anita é uma garota como qualquer outra da sua idade. E como toda menina, 
ela tem seus sonhos e fantasias. Brinca de ser gente grande, de ser bailarina, 
de ser várias coisas. Mas, o que Anita quer ser mesmo é princesa, daquelas de 
contos de fadas. E será que ela leva jeito pra isso? 

Temas
Criança, fantasia, princesa,  
valores, amizade.



Ilustração de Maurizio Manzo para o livro Posso ser Princesa?

A
 partir de 6 anos



Ilustração de Maurizio Manzo para o livro Posso ser Princesa?





Ilustração de Amarilis Bracher para o livro Um repórter de fadas.



Temas
Trovas, cores, arco-íris, 
fadas, repórter, imagem. 

Um repórter 
de fadas

Este livro conta em linguagem poética, a história do menino Victor, que 
produz uma reportagem após entrevistar as “Fadas” das cores. Um repórter 
de Fadas é todo escrito em trovas. A trova é uma composição poética que 
transmite uma mensagem de sentido completo, em apenas quatro versos. 
Com belas e delicadas ilustrações, o livro desperta a sensibilidade e auxilia 
na fixação das cores e suas derivações.

Autora: Lygia Gomes de Pádua 

Ilustradora: Amarilis Bracher

Formato: 21 x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-06-6
Número de páginas: 16
Disponível também em e-book

A
 partir de 6 anos

A
 partir de 6 anos



Zunga Birrão

Autor: Maurilo Andreas
Ilustrador: Maurizio Manzo
Formato: 21x 23 cm
ISBN: 978-85-60276-52-3 
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Um monstro terrível, que come choro de crianças, e uma menininha muito 
determinada. O que pode sair desse encontro que mostra uma criança 
enfrentando seus maiores medos? Talvez um susto bem menor do que você 
imagina. Afinal, será que os problemas são mesmo tão grandes quando a gente 
olha com calma? 

Temas
Medo, monstro, criança,
risada.



A
 partir de 6 anos

Ilustração de Maurizio Manzo para o livro Zunga Birrão.



Ilustração de Rubem Filho para o livro 1,2,3 Contos de uma vez.



1,2,3 Contos 
de uma vez

1,2,3 Contos de uma vez é um livro sábio e divertido. Reúne algumas 
histórias que vão dar o que falar! Tem bicho soltando os bichos, pessoas 
sem tempo para ter tempo, flor triste porque nasceu diferente... Tem 
um pouquinho de você, um pouquinho da história de todos nós!

Temas
Família, aniversário, diversidade,  
respeito às diferenças. 

A
 partir de 8 anos

Autora: Rúbia Mesquita 

Ilustrador: Rubem Filho

Formato: 21 x 28 cm
ISBN: 978-85-60276-14-1
Número de páginas: 32
Disponível também em e-book



A história de 
Gilgamesh, o Grande

Adaptação e ilustrações: Rubem Filho
Formato: 20 x 27 cm
ISBN: 978-85-60276-20-2
Número de páginas: 32
Disponível também em e-book

A Epopeia de Gilgamesh é um dos textos escritos mais antigos de que se tem 
conhecimento. Foi escrita na Suméria, civilização considerada uma das primeiras 
da humanidade. Gilgamesh, rei de Uruk, é forte, robusto e reverenciado por 
todo o seu povo. Mas, o tempo passa e Gilgamesh, obcecado pela força e 
eternidade, tenta de todas as formas driblar a morte. Nessas aventuras, 
Gilgamesh encontrará seu melhor amigo, Enkidu e, juntos, viverão uma aliança 
de amizade e irmandade.

Temas
Batalhas, conquistas, amizade, 
História Antiga, Suméria.



A
 partir de 8 anos

Ilustração de Rubem Filho para o livro A história de Gilgamesh, o Grande.





Ilustração de Rubem Filho para o livro A história de Gilgamesh, o Grande.



O voo do Xico

Autoras: Denise Martins e 
             Cíntia Amorim
Ilustrador: Geraldo Martins
Formato: 17,5 x 24 cm
ISBN: 978-85-60276-13-4
Número de páginas: 32
Disponível também em e-book

Um urubu diferente, sensível, criativo e inteligente. Um urubu que faz a diferença 
e, com ousadia e persistência transmite aos outros suas ideias com relação ao 
meio ambiente. Usando seu talento, como músico e poeta, consegue cativar 
pessoas e animais para uma mudança de hábito e atitude. Homem e urubu 
fazem uma parceria que muda para sempre suas vidas. Contagie-se com O voo 
do Xico!

Temas
Meio ambiente, poluição,  
amizade, consciência ecológica.



A
 partir de 8 anos

Ilustração de Geraldo Martins para o livro O voo do Xico.



Uma palavra  
em cada pé

Autora: Adriana Araldo
Ilustradora: Mirella Spinelli
Formato: 21x 23 cm
ISBN: 978-85-60276-24-0
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Uma palavra e uma tremenda confusão! Tem “pé” de tudo que é jeito e forma. 
O pé que vira árvore, que vira expressão, que vira doce, que vira lugar. E só não 
deu pra continuar porque o tempo voa, como um pé de vento.

Temas
Palavra, pé, história, família.



A
 partir de 8 anos

Ilustração de Mirella Spinelli para o livro Uma palavra em cada pé.
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A série Fantasia é formada por livros que tratam situações do cotidiano 
infantil, respeitando a imaginação das crianças. Dentro desse conceito, que alia 
realidade e fantasia, as crianças descobrem de forma simples e divertida como 
lidar e solucionar situações do seu dia a dia.

SÉRIE FANTASIA 

João, o rei do futebol

Autora: Magda Starke Lee
Ilustrador: Marcos Garuti
Formato: 21x 28 cm
ISBN: 85-60276-01-1
Número de páginas: 24
Disponível também em e-book

Temas
Futebol, companheirismo,   
inclusão, respeito.

Em uma partida de futebol, onde a bola enlouquece, João e sua prima Júlia 
vivem uma situação que mistura fantasia e realidade, e aprendem uma grande 
lição sobre companheirismo, respeito e valorização do outro e dele próprio.



A
 partir de 8 anos

Ilustração de Marcos Garuti para o livro João, o rei do futebol.



Ilustração de Marcos Garuti para o livro João e o prato de feijão.
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João e o prato
de feijão

Quando resolve só reclamar do cardápio de sua mãe, João tem uma grande 
surpresa e leva um grande susto, pois um prato falante não é coisa comum.  
A partir de então, João aprende que os alimentos são muito importantes 
para o crescimento e desenvolvimento infantil. E mais: ele entende o valor 
e a importância de ter uma alimentação saudável.

Autora: Magda Starke Lee
Ilustrador: Marcos Garuti
Formato: 21x 28 cm
ISBN: 85-60276-00-9
Número de páginas: 28
Disponível também em e-book

Temas
Alimentação, valorização, 
descoberta, alimentos.

A
 partir de 8 anos



Ilustração de Rita Viana para o livro Segredos de uma avó coruja..



A
 partir de 8 anos

Segredos 
de uma avó 
coruja

Quando a narradora soube que seria avó, começou a escrever cartas para 
o bebê que ia nascer. Enquanto seus filhos geravam filhos, ela escrevia para 
os netos e acabou gerando este livro. Numa mistura de fantasia e realidade, 
o livro traz à tona valores de conduta, questões filosóficas e afetivas, 
curiosidades e mensagens para que seus netos busquem os próprios meios 
para terem uma vida alegre e divertida.

Autora:  Alice Nogueira da Gama 
Ilustradora: Rita Viana
Formato: 14x 21 cm
ISBN: 85-60276-57-8
Número de páginas: 100
Disponível também em e-book

Temas
Família, laços familiares, afeto, avós, 
nascimento, amor, netos.



TDAH na infância

Autora: Cláudia Ferreira
Ilustrador: Cláudio Martins
Tamanho: 21 x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-23-3
Número de páginas: 56
Disponível também em e-book

Temas
Déficit de atenção, hiperatividade, 
orientações, pais, educadores.

Este livro oferece informações, em uma linguagem simples, para todos os 
envolvidos na educação de crianças diagnosticadas com o TDAH (Transtorno 
do Déficit de Atenção / Hiperatividade). Baseia-se nas últimas descobertas 
sobre esse transtorno, reunindo estratégias educativas e detalhadas para lidar 
com seus portadores. Obra útil para pais e professores educarem, com sucesso, 
a criança com TDAH, facilitando que ela revele todo o seu potencial.



Ilustração de Cláudio Martins para o livro TDAH na infância.

Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade



Ilustração de Cláudio Martins para o livro Lili Beija-Flor.



Temas
Déficit de atenção, hiperatividade, 
orientações, criança.

Lili Beija-Flor

Lili Beija-Flor é uma menina que adora os esportes, gosta de estudar, mas 
sente dificuldade em manter sua atenção fixa às atividades em sala.  Após 
uma visita a um neuropediatra, ela compreende que tem TDAH (Transtorno 
do Déficit de Atenção / Hiperatividade). No começo, acha estranho e 
complicado, mas logo percebe que pode conviver com essa condição e ser 
uma criança feliz.

Autora: Cláudia Ferreira
Ilustrador: Cláudio Martins
Tamanho: 21 x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-05-9
Número de páginas: 28
Disponível também em e-book

Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade



Histórias em movimento: 
criando laços na escola

Autor: Gustavo Gaivota
Tamanho: 15 x 21 cm
ISBN: 978-85-60276-19-6
Número de páginas: 72
Disponível também em e-book

Temas
Contação de histórias, interação,
relações na sala de aula, educadores.

Contar, escutar e criar histórias. É deste processo contínuo de construção de 
relacionamentos que nasce Histórias em Movimento: criando laços na escola, 
um livro que representa a prática realizada em instituições de ensino regulares 
ou especiais como estratégia para resgate, construção ou transformação das 
diversas relações presentes na sala de aula. Histórias em Movimento favorecem 
também a expressão de singularidade, conflitos e expectativas, num contexto 
lúdico e dinâmico.



Fotos de arquivo pessoal para o livro Histórias em Movimento: criando laços na escola.

Para educadores





U
nicult E

ditora

A Unicult é o novo selo da Uni Duni Editora com 
publicação de livros para o público adulto, com temas sobre 
negócios, esportes, entretenimento, artes, gastronomia e 
literatura em geral.

O selo Unicult surge para participar do mercado de livros 
digitais e impressos. Todos os títulos são disponibilizados nos 
dois formatos, permitindo que o leitor escolha a sua melhor 
experiência de leitura. Você encontra os livros da Unicult 
Editora nas melhores livrarias nacionais, internacionais.  
E também em nosso site: www.uniduni.com.br

Criando livros que transformam



www.uniduni.com.br
comunicacao@uniduni.com.br

Uni Duni Editora www.editorauniduni.blogspot.com.br uni_dunieditora




