Catálogo 2017

Tel.: (21) 2577-2501 / 3879-5514
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 · sala 209
Vila Isabel · Rio de Janeiro · RJ · 20560-120
editorajovem@editorajovem.com.br

Infantil e Juvenil

Prezado professor,
Por que os livros da Editora Jovem fazem tanto sucesso nas escolas?

• histórias cheias de encanto, conquistando até os mais resistentes à leitura;
• textos que ampliam a imaginação e a visão de mundo;
• fortalecimento de valores;
• os preços mais acessíveis do mercado;
• guia com várias sugestões de atividades para os professores.
Neste catálogo, apresentamos a sinopse e as áreas de exploração de cada obra.
Lembramos que a indicação dos anos escolares é mera sugestão. Afinal, ninguém
conhece melhor uma turma do que o seu professor.
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GUIA DE ATIVIDADES

Para a maioria das nossas obras, o professor poderá contar com um guia impresso
e online com ótimas sugestões de atividades e projetos. Esses guias também
estão disponíveis no site editorajovem.com.br.

9987-38-4

ISBN: 978-85-9

9987-46-9

ISBN: 978-85-9

CADÊ?

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Flávio Fargas

O ratinho Dudu é um comilão, devora tudo o que
encontra pela frente. Ou melhor, quase tudo.
Com modernas e belíssimas ilustrações, a conhecida
brincadeira (parlenda) “Cadê o queijinho que estava
aqui?” serve de base para esta gostosa história, onde
imagens interagem com o texto, tornando a leitura
alegre, ao mesmo tempo em que uma bela mensagem
é transmitida.
Temas envolvidos:
• prazer de ler
• a importância dos livros
• imaginação
gênero: parlenda
uma frase por página
letra de forma

Sugestão: Creche, Ed. Infantil
e 1º ano

EU QUERO É BRINCAR

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Hudson Silva

No seu aniversário, o menino ganha vários
brinquedos. Mas, na hora de brincar, prefere uma
maneira bem simples e criativa.
Com belas ilustrações em aquarela, a história mostra
que não há nada mais valioso no mundo infantil do que
a imaginação.
Temas envolvidos:
• imaginação
• criatividade
• diferentes tipos de brincadeiras
• zelo com os brinquedos
gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Sugestão: Creche, Ed. Infantil
e 1o ano

Páginas: 20

Páginas: 24

Formato: 20 x 20 cm

Formato: 23 x 23 cm
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SBN: 978-85-99987-43-

9987-32-2
ISBN: 978-85-9

SUPER Z

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Roney Bunn

Breno adora histórias em quadrinhos, vive
imaginando aventuras com super-heróis. O que ele não
imagina é que um dia ficará em apuros de verdade.
E aí? O que vai acontecer? Será que um super-herói
de aço vai aparecer para ajudá-lo? Ou será que um
amigo de carne e osso terá que entrar em ação?
Temas envolvidos:
• amizade
• solidariedade
• imaginação
• as histórias em quadrinhos
gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Sugestão: da Ed. Infantil
ao 20 ano
Páginas: 16
Formato: 17,5 x 25,5 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades

6

KALU, O TIGRE SEM LISTRAS
Texto: Guilherme de Sousa e Alcides Goulart
Ilustrações: Guilherme de Sousa

Kalu é um tigre que nasce sem listras e cresce sem
listras. E ele se pergunta dia e noite: será que um tigre
sem listras é de fato um tigre? Até que um dia ele vai
atrás dessa resposta. E vai descobrir que o que faz um
tigre de verdade não são simplesmente as listras.
Uma história ricamente ilustrada, carregada de
humor e emoção.
Temas envolvidos:
• inclusão
• preconceito
• diferenças individuais
• ética
gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Sugestão: da Ed. Infantil
ao 20 ano
Páginas: 24
Formato: 22 x 20 cm

9987-54-4
ISBN: 978-85-9

Sugestão: da Ed. Infantil
ao 20 ano
Páginas: 32

A FESTA DO QUAQUÁ
Texto: Alcides Goulart

Formato: 23 x 20 cm

Ilustrações: Martina Schreiner

O pato Quaquá convida os animais da fazenda para sua festa de aniversário. Vai ser uma festa muito divertida.
Uma história singela, vibrante, em que cantigas infantis (O sapo não lava o pé, Pai Francisco, O cravo e a rosa,
Terezinha e muitas outras) fazem parte da narrativa e ajudam a contar a história.
Uma história para ser contada, cantada e brincada!
Temas envolvidos:
• folclore
• resgate das cantigas infantis
• brincadeiras
• animais da fazenda
gênero: narrativa recheada de
cantigas infantis conhecidas
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9987-14-8
ISBN: 978-85-9

-99987-23-0
ISBN: 978-85

O GUARDIÃO DO ESPAÇO

UM ESTRANHO NA FLORESTA

A Terra corre perigo. Está sendo atacada por vários
inimigos ao mesmo tempo. Só quem pode salvar o
nosso planeta é o Guardião do Espaço, que conta com a
ajuda do desajeitado cãozinho Flok.

O que vai acontecer na floresta quando os bichos
receberem a visita de um estranho? Será que vão atacálo? Vão ser rudes com ele? Ou será que vão tratá-lo
como amigo?

Nesta história divertida e cheia de imaginação,
o pequeno leitor vai se sentir o próprio guardião ao
defender o planeta do monstro-fumaça, da nave
destruidora de árvores e de outras ameaças. O final da
história é surpreendente.

Uma história fascinante, que diverte as crianças,
além de mostrar diferentes formas de se receber um
colega novo no grupo e lidar com os companheiros.

Texto: Alcides Goulart

Temas envolvidos:
• meio ambiente – início de
uma consciência ecológica
• o nosso planeta
• ética
• cidadania
• imaginação

Ilustrações: Bilisco

gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Sugestão: da Ed. infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 18 x 26 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades
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Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Sandro Dinarte

Temas envolvidos:
• bullying
• preconceito
• respeito
• socialização			
• amizade, afetividade
• o poder mágico do sorriso

Sugestão: da Ed. infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 17,5 x 25 cm

gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma
Para o professor, acompanha guia de atividades

9987-16-2
ISBN: 978-85-9

-99987-11-7
ISBN: 978-85

AS AVENTURAS DE TATO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Sandro Dinarte

Este ratinho leva uma vida monótona no esgoto
onde mora, até que um dia descobre um mundo novo
(biblioteca) cheio de segredos, mistérios, fantasias.
E como será o relacionamento de Tato com os habitantes daquele mundo (os livros)?
Com belíssimas ilustrações e uma história encantadora, a obra mostra as belas viagens que um livro
pode proporcionar.
Temas envolvidos:
• a descoberta do mundo através dos livros
• a importância da leitura
• imaginação
Sugestão: da Ed. infantil
• criatividade
ao 2 ano
o

gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Páginas: 16
Formato: 17,5 x 25 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades

JUJUBA

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Bilisco

Jujuba é um simpático dinossauro que nasceu no
parque. Ele adora viver ali, correndo e brincando com
as crianças. Mas, com o passar do tempo, Jujuba cresce,
fica grande demais e é obrigado a deixar o parque.
Ele começa a trabalhar, mas não aguenta de tanta
saudade e vai ter que usar a criatividade para voltar ao
parque e à companhia das crianças.
Através da história, o pequeno leitor vai experimentar
uma sequência de emoções: alegria, surpresa, saudade,
tristeza, determinação.
Temas envolvidos:
• criatividade		
• brincadeiras infantis		
• determinação

Sugestão: da Ed. infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 18 x 26 cm

gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-25-4
ISBN: 978-85-9

-99987-06-3
ISBN: 978-85

UM BRINQUEDO DIFERENTE
Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Hudson Silva

Catito é um cãozinho que vive nas ruas. Certo dia ele
acha um brinquedo. Catito se apaixona pelo brinquedo,
mas logo descobre que aquilo é a Lua. O que Catito
deve fazer? Ficar com a Lua ou devolvê-la ao céu?
Ricamente ilustrada, a história proporciona ao leitor
uma deliciosa viagem pelo imaginário e aborda uma
qualidade que precisa mais e mais ser enfatizada nos
dias de hoje: a honestidade.
Temas envolvidos:
• honestidade		
• criatividade		
• ética
• cidadania
gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

•
•

imaginação 		
amizade
Sugestão: da Ed. infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 18 x 26 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades
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VOCÊ CONHECE O JOÃO?

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Será que o João gosta de jogar bola? Será que é fã
de aventuras espaciais? Adora desenhar? É louco por
dinossauros? O que ele quer ser quando crescer?
Com um texto criativo, aliado a magníficas ilustrações
e um final surpreendente, a obra leva o leitor a refletir
sobre a questão das diferenças individuais.
Temas envolvidos:
• diferenças
• imaginação
• fantasia
• família

Sugestão: da Ed. infantil ao
2o ano
Páginas: 24
Formato: 20 x 23 cm

gênero: narrativa curta
uma frase por página
letra de forma

Para o professor, acompanha guia de atividades

9987-54-4
ISBN: 978-85-9

Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 24
Formato: 23 x 20 cm

O MENINO FRANCISCO
Texto e ilustrações: Ana Maria de Andrade

Francisco conversa com os pássaros, com o sol, com as árvores, com a chuva... Numa narrativa poética, o menino
agradece à Natureza por nos oferecer muito mais do que podemos ver.
Temas envolvidos:
• o contato das crianças com a Natureza
• percepção dos sons
• aromas e sabores da Natureza
• agradecimento à Natureza
• religiosidade
• família
O

– Obrigado, Sol!

menino Francisco acorda sorrindo.

A alegria de Francisco se espalha pelo campo.

gênero: narrativa curta
Poucas frases por página
gênero: narrativa curta

Os pássaros cantam e as flores espreguiçam suas
cores mais bonitas.
Francisco sabe que cada manhã é um novo presente
em sua vida.
O menino olha para o alto:
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9987-21-6
ISBN: 978-85-9

-99987-08-7
ISBN: 978-85

DORÉ, O CAMPEÃO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Moeses Fontes

O pequeno Doré é levado pelo pai ao mundo dos
esportes: futebol, basquete, atletismo, tênis… Mas
Doré não se encanta. Ele gosta mesmo é de música.
A raquete vira pandeiro, o arco e flecha vira violino, e
assim por diante. O final da história é surpreendente e
emocionante.
Além da narrativa repleta de rimas divertidas, a
história mostra que podemos ser campeões de várias
formas, não somente através do esporte.
Temas envolvidos:
• aptidões individuais
• diferenças
• preconceito
• relação familiar
• esportes
• música
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Sugestão: da Ed. Infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 17,5 x 25 cm

ZÉ MANEIRO, O GOLEIRO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Zé Maneiro sonha em ser o goleiro da seleção.
Mas, preguiçoso como ele só, arruma desculpas e mais
desculpas para não treinar. Em vez de dar duro nos
treinos, prefere confiar no seu anel da sorte. Tem certeza
de que, usando o anel, o sucesso lhe cairá do céu.
Será que a sorte vai estar realmente ao lado de Zé
Maneiro quando o jogo começar?
Nesta história engraçada, o leitor vai se divetir
e refletir sobre o valor do trabalho, o esforço e a
determinação para se alcançar um objetivo.
Temas envolvidos:
• o valor do trabalho
• determinação
• esforço e dedicação
• superstições

Sugestão: da Ed. infantil
ao 2o ano
Páginas: 16
Formato: 18 x 26 cm

gênero: narrativa curta em versos

gênero: narrativa curta e rimada
letra de forma

Para o professor, acompanha guia de atividades

Para o professor, acompanha guia de atividades
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Ilustrações: Maurício Veneza

Maurício

Como reagirá a bicharada quando o papagaio
anunciar que um monstro se aproxima da floresta?
Será que o jacaré vai ficar escondido na lagoa?
A preguiça vai querer sair do galho? A onça-pintada
vai pedir ajuda à sucuri? O boto terá alguma ideia
para deter o tal monstro? O macaco vai fazer
macaquices?
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LANÇAMENTO

O leitor vai se deliciar com uma história narrada em forma de versos com rimas criativas e engraçadas, ao mesmo
tempo em que vai refletir sobre a forma com que o bicho-homem atua junto à natureza.
Temas envolvidos:
• meio ambiente
• Amazônia
• fauna brasileira
• proteção dos animais
Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 32
Formato: 23 x 23 cm

gênero: narrativa curta em forma de versos
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-34-6
ISBN: 978-85-9

-99987-61-2
ISBN: 978-85

A OLIMPÍADA DO PINÓQUIO
Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Jackson Oliveira

Uma turma de famosos personagens (Branca de
Neve, Peter Pan, Rapunzel, o Soldadinho de Chumbo,
Chapeuzinho Vermelho, etc) resolve participar dos
Jogos Olímpicos. Essa é a história que o Pinóquio conta
ao leitor.
Uma divertida viagem dos clássicos infantis ao
mundo do esporte!

TÁ COM MEDO?

Autor: Alcides Goulart

Ilustrações: Cris Alhadeff

Antes de dormir, uma menina imagina ser uma
princesa, e o seu quarto se transforma num palácio em
festa. Mas a imaginação dela não vai parar por aí. Logo
surgem seres horripilantes (bruxa, lobisomem, dragão,
etc), que vão querer estragar a festa. O que será que ela
vai fazer para se livrar desses intrusos assustadores?

Nas últimas páginas do livro, Pinóquio (sem contar
mentira) conversa com o leitor sobre as Olimpíadas.

Numa história divertida, repleta de rimas e ricamente
ilustrada, o leitor vai perceber que a imaginação, capaz
de construir monstros e medos, também é capaz de
desfazê-los e até de brincar com eles.

Temas envolvidos:
• clássicos infantis
• esportes
• Olimpíadas
• esforço, trabalho

Temas envolvidos:
• medo
• fantasia
• imaginação
• criatividade

gênero: narrativa curta em versos
letra de forma

Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 24
Formato: 23 x 23 cm

Sugestão: da Ed. Infantil
ao 2o ano
Páginas: 24
Formato: 17,5 x 25 cm

gênero: narrativa curta em versos
letra de forma
Para o professor, acompanha guia de atividades
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ISBN: 978-85
-99987-44-5

-99987-13-1
ISBN: 978-85

PLANETA FANTÁSTICO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Sandro Dinarte

Os dois personagens de um jogo de computador,
resolvem tirar férias. Partem para um planeta
desconhecido, onde terão contato com brincadeiras
infantis (pular corda, amarelinha, roda, pique, etc.)
e viverão momentos inesquecíveis. Momentos que
nenhum computador do mundo é capaz de oferecer!
Acompanhado de belas ilustrações, os versos
carregam bom humor e criatividade, encantando o leitor
e atraindo seu olhar para o texto lírico, além de mostrar
um mundo divertido fora das telas do computador e
videogame.
Temas envolvidos:
• brincadeiras infantis
criatividade

Sugestão: da Ed. Infantil
ao 2o ano
Páginas: 24
Formato: 17,5 x 25 cm

gênero: narrativa curta em versos
letra de forma

COISAS DE INSETO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Thaís Leal

Tarde de domingo no jardim. Relaxados, os insetos
estão de asas fechadas e patinhas para o ar. Até que
a tranquilidade é quebrada por uma mensagem da
formiga, que pede ajuda. Como será que os insetos vão
reagir? Quais vão se prontificar a ajudar a amiga?
A obra vai instigar a curiosidade das crianças em
relação ao mundo dos insetos, além de refletir sobre a
questão da solidariedade.
Temas envolvidos:
• solidariedade
• ética
• amizade
• os insetos
gênero: narrativa curta
letra de forma

Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 24
Formato: 23 x 23 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-53-7
ISBN: 978-85-9

-99987-45-2
ISBN: 978-85

TRAVA AQUI TRAVA ALI

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Guilherme de Sousa

Fale alto e rápido: Flafrá deu flauta, fruta e flor pra
flufru.
Aposto que a língua travou aqui e ali, não foi?
Se os trava-línguas já são engraçados assim soltos,
imagine dentro de histórias em quadrinhos recheadas
de humor.
É muita diversão num livro só!
Temas envolvidos:
• histórias em quadrinhos
• trava-línguas
• humor
• ética
• solidariedade
• imaginação

Sugestão: 1o e 2o ano

SONHO DE MÃE

Texto: Andréa Viviana Taubman

Narrada em versos, esta obra infantil revela pequenos
segredos do universo emocional da mãe antes, durante
e depois da gestação: seus anseios, temores, alegrias.
Aborda ainda as fases de desenvolvimento do bebê e os
progressos que vai conquistando.
Temas envolvidos:
• relação mãe-filho
• a valorização da figura materna
• fases do bebê
gênero: poesia

Páginas: 32
Formato: 20,5 x 27,5 cm

Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 32
Formato: 20 x 26 cm

gênero: quadrinhos e trava-línguas
frases em letra de forma
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Ilustrações: Sandra Ronca

9987-40-7
ISBN: 978-85-9

-99987-47-1
ISBN: 978-85

Texto: Alcides Goulart

ATCHIM!

Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Era uma vez um coelho que vivia sozinho e infeliz.
Fazia de tudo para brincar com os outros bichos
da fazenda, mas ninguém tinha paciência com ele.
Emburravam a cara, caçoavam, não queriam ficar perto
dele de jeito nenhum.
Até que um dia os bichos ficaram em apuros.
Adivinhe quem foi salvá-los.
Com um texto ágil e divertidas ilustrações, a história
conduz o leitor a uma reflexão sobre a forma de tratar
os coleguinhas.
Temas envolvidos:
• bullying
• preconceito
• amizade
• inclusão
• ética

Sugestão: 1º ao 3º ano
Páginas: 24
Formato: 23 x 23 cm

MANECO, O ARTISTA

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Guilherme de Sousa

Maneco é um macaco da Floresta Amazônica e
tem um bocado de amigos: a capivara, o tatu, a anta, a
jararaca, o lobo-guará, etc. Certo dia, Maneco anuncia
que dará um grande show. Os amigos estranham. Afinal,
Maneco não é artista. No dia do espetáculo, toda a
bicharada está lá, curiosa para ver a apresentação. E não
é que o público vai ter uma grande surpresa?
A obra vai instigar a curiosidade das crianças em
relação aos animais da Amazônia, além de proporcionar
boas risadas.
Temas envolvidos:
• animais da Amazônia
• ética
• amizade
• números: soma e
subtração
gênero: narrativa

Sugestão: 1o e 2o ano
Páginas: 24
Formato: 20,5 x 25 cm

gênero: narrativa
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9987-36-0
ISBN: 978-85-9

-99987-03-8
ISBN: 978-85

CADÊ A FORÇA DO LEÃO?
Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Hudson Silva

O que não falta na floresta é problema: bagunça,
desrespeito, vandalismo… Como mudar essa triste
situação?
O leão propõe uma reunião geral, mas os animais,
comodistas e preguiçosos, não estão dispostos a
participar. O que o leão fará para convencer a bicharada?
Uma história envolvente, divertida, capaz de
provocar reflexões e gargalhadas, além de mostrar a
importância da participação e da cooperação, além do
papel de um verdadeiro líder.
Temas envolvidos:
• liderança (eleições)
• participação
• cooperação
• ética e cidadania

Sugestão: 2o e 3o ano
Páginas: 24
Formato: 16 x 23 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades

18

O GIGANTE VAIDOSO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

O rei de Modesteu anda enfezado, azucrinado,
apoquentado nos últimos dias. Tudo por causa de um
gigante que invadiu o reino e anda devorando toda
a plantação, além dos roncos estrondosos que não
deixam ninguém dormir.
Como expulsar aquele brutamontes? O rei não sabe.
Os sábios do castelo entram em ação, mas também não
conseguem resolver o problema.
Aquele gigantão deve ter um ponto fraco. Mas qual?
Numa deliciosa narrativa, inspirada em O gigante
egoísta, de Oscar Wilde, a obra propõe, entre outras coisas,
uma reflexão sobre o efeito da vaidade no ser humano.
Temas envolvidos:
• vaidade
• imaginação
• criatividade

Sugestão: 2o ao 4o ano
Páginas: 32
Formato: 20,5 x 27,5 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades

INVENTOR, SIM SENHOR!

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Mas o que os colegas não sabem é que o menino
guarda um grande segredo. Um superinvento do pai,
que deixaria todos de queixo caído.

ISBN: 978-85

Por causa desses brinquedos feitos com sucata, o
filho vive anunciando aos amigos que seu pai é um
grande inventor. Mas ninguém leva aquilo a sério;
é tudo exagero do garoto. Onde já se viu um robô
maluco feito de papelão ser considerado uma grande
invenção?

-99987-63-6

O velho Gegê cria objetos e personagens engraçados utilizando caixas, latas, papel, barbante, etc.

LANÇAMENTO

Para você, leitor, ele vai contar. E prepare-se para
um final surpreendente.
Com texto e ilustrações envolventes, a história vai
atrair o leitor do início ao fim, além de estimulá-lo a
se transformar num inventor-mirim, reaproveitando
coisas simples como papel, papelão, caixas, latas, etc.
Temas envolvidos:
• reciclagem
• idoso e família
• os clássicos infantis
• imaginação
• criatividade

Sugestão: 2º ao 4º ano
Páginas: 24
Formato: 15,5 X 22,5 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-17-9
ISBN: 978-85-9

-99987-04-9
ISBN: 978-85

A MINHOCA SONHADORA

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Sandro Dinarte

Uma simpática minhoquinha se apaixona pelo
mundo das letras. E quer viver lá para sempre. Mas como
viver no mundo das letras se ela não é letra? Só há um
jeito: ser adotada por uma letra. Será que alguma letra
vai querer ser mamãe de uma minhoca?
Você vai se encantar com a aventura desta minhoquinha em busca do seu sonho.
Você vai se encantar também com as letras do
alfabeto, que têm características e sentimentos bem
marcantes.
Temas envolvidos:
• determinação
• busca do sonho
• companheirismo
• solidariedade

Sugestão: 2o e 3o ano
Páginas: 24
Formato: 20,5 x 27,5 cm

O BINÓCULO MÁGICO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Da janela do seu apartamento, Bruno utiliza um
binóculo para observar o terreno baldio ao lado do
prédio. Mas não é um terreno o que ele vê, mas sim uma
floresta cheia de animais correndo perigo.
E nessa floresta Bruno viverá uma aventura
inesquecível, em meio a situações reais e imaginárias.
Uma narrativa mágica, uma história emocionante.
Temas envolvidos:
• imaginação e criatividade
• respeito e carinho com os animais
• meio ambiente
• real x imaginário
Sugestão: 2o ao 4o ano
• ética
Páginas: 24

gênero: narrativa

Formato: 16 x 23 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades
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PARA SEMPRE NA TERRA DO NUNCA
Lucas e seu cachorro Pitoco são amigos inseparáveis.
Brincam, vivem fantasias e aventuras. Até na hora de ouvir
histórias os dois estão juntos. Mas isso vai mudar a partir
do dia em que o garoto ganhar um celular.
A divertida história estabelece várias pontes com os
clássicos infantis. Além disso, leva o leitor a refletir sobre
o uso exagerado de modernos aparelhos eletrônicos,
deixando-se muitas vezes de enxergar as pessoas e o
mundo ao seu redor.

-99987-57-5

Ilustrações: Fernanda Morais

ISBN: 978-85

Texto: Alcides Goulart

Temas envolvidos:
• uso exagerado dos aparelhos eletrônicos
• os clássicos infantis
• amizade
gênero: narrativa

Sugestão: 2o ao 4o ano
Páginas: 40
Formato: 19 x 26 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-02-5
ISBN: 978-85-9

-99987-35-3
ISBN: 978-85

ESPETO, O ESQUELETO

O REI QUE NÃO QUERIA SER REI

O bem-humorado doutor Sabino fica de queixo caído
quando vê um esqueleto entrando no seu consultório.
O que deseja aquele estranho paciente?

O Rei Leão está chateado porque governa sozinho,
faz tudo sozinho, ninguém coopera. Para solucionar a
questão, pede conselho aos dois bichos mais populares
da floresta: a coruja, com sua sabedoria, e o macaco,
com seu jeito brincalhão. Será que, juntos, os dois vão
conseguir resolver o problema que tanto aflige sua
majestade?

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Cris Alhadeff

Será uma experiência incrível, principalmente para
o esqueleto, que vai ganhar nova vida a partir dessa
consulta.
Com um texto ágil, envolvente, Alcides Goulart
diverte os leitores, enquanto promove uma reflexão
sobre a importância da leitura de histórias e da própria
literatura.
Temas envolvidos:
• a literatura
• imaginação
• o corpo humano
• importância da leitura

Sugestão: 3o e 4o ano
Páginas: 24
Formato: 15,5 x 22,5 cm

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Um texto envolvente, que provoca risadas, reflexões
e empolga crianças de todas as idades.
Temas envolvidos:
cidadania
liderança
cooperação
ética, eleições

Sugestão: 3o e 4o ano
Páginas: 32
Formato: 15,5 x 22,5 cm

gênero: narrativa

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-60-5
ISBN: 978-85-9

-99987-12-4
ISBN: 978-85

O TESOURO DO VELHO HALLEY

O TODO-PODEROSO

Texto: Alcides Goulart

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Sandro Dinarte

Por onde passa, Leon encanta crianças e adultos
com seus poderes. Um grande mago! E orgulhoso como
ele só, vive dizendo que é o mais poderoso, superior a
tudo e a todos.
Certo dia, porém, um espelho mágico lhe diz que há
um poder superior ao dele. Leon não se conforma e vai
fazer de tudo para provar que é ele o mais poderoso.
Será que vai conseguir?
Ricamente ilustrada, a história leva o leitor a refletir
sobre a criação das coisas do mundo. Quem criou o mar,
os rios, as florestas...? Não aborda nenhuma religião e a
palavra Deus não aparece; o leitor é que vai tirar suas
conclusões.
Temas envolvidos:
Deus Criador			
o homem diante de Deus
religiosidade
ética

Sugestão: 3 e 4 ano
o

o

Páginas: 24
Formato: 21 x 28 cm

Ilustrações: Martina Schreiner

Halley é um cometa que vive escrevendo histórias
sobre um mundo azulado e maravilhoso que ele visita
de tempos em tempos. Mas, para os outros cometas,
esse mundo não existe; é tudo imaginação do Halley,
coisa de escritor.
Um jovem cometa, entretanto, fica tão empolgado
com as histórias sobre o tal mundo, que resolve procurálo em cada canto do universo. Até que o encontra, mas
em situação lamentável. O mundo (planeta Terra) está
sendo devastado pelos seus próprios habitantes.
Uma narrativa instigante, repleta de criatividade e
reflexões.
Temas envolvidos:
o planeta Terra
meio ambiente
astronomia
importância dos livros

Sugestão: 3o e 4o ano
Páginas: 32
Formato: 21 x 28 cm

gênero: narrativa

gênero: narrativa

Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-39-1
ISBN: 978-85-9

-99987-41-4
ISBN: 978-85

MONSTROS EM CRISE

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Ronney Bunn

Vampiro, lobisomem, fantasma, zumbi, dragão…
Um total de onze monstros, todos tristes, desolados.
Por um único motivo: não se sentem mais populares
no mundo, não fazem mais sucesso. Até que surge uma
ideia para recuperar a popularidade mundial: um time
de futebol, o Horripilantes Futebol Clube. O desafio é
lançado na internet. Será que algum time do planeta
vai topar enfrentar adversários tão monstruosos? Uma
história recheada de humor!
Temas envolvidos:
espírito de equipe
cooperação
futebol
gênero: narrativa

Sugestão: 3o ao 5o ano
Páginas: 32
Formato: 20,5 x 27,5 cm

AMIGO SECRETO

Texto: Alcides Goulart

Serginho tem um amigo secreto que ouve, brinca, ri,
guarda segredos, dá conselhos em vez de broncas, seca
lágrimas, abraça, protege.
Um superamigo!
Só que um dia Serginho descobre que ele não é tão
super assim.
Numa narrativa mágica, o autor vai dividir com o
leitor momentos de reflexão, alegria, medo e inquietude,
sentimentos tão marcantes na infância.
Temas envolvidos:
amizade
infância
família
imaginação
criatividade
gênero: narrativa
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Ilustrações: Felipe Vellozo

Sugestão: 3o ao 5o ano
Páginas: 32
Formato: 17,5 x 25 cm

9987-20-9
ISBN: 978-85-9

-99987-26-1
ISBN: 978-85

DE MÃO EM MÃO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Pedrinho guarda com carinho aquele caminhão de
madeira que já pertenceu ao avô e depois ao pai. Um
caminhão que carrega histórias, lembranças, emoções.
Dentro de Pedrinho, uma enorme saudade. Mas
não uma saudade triste. É uma coisinha gostosa que
aparece, vez por outra, no peito de cada um de nós,
abrindo nosso sorriso, lavando nossa alma com lágrimas
doces de emoção.
Uma narrativa poética, mágica, comovente.
Temas envolvidos:
saudade
perda
idoso
família		
brincadeiras infantis
criatividade

Sugestão: 3o ao 5o ano
Páginas: 32
Formato: 21 x 28 cm

UMA HISTÓRIA GENIAL

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Maurício Veneza

Para Tatiana, não existe nada melhor que inventar
histórias. Pena que seu irmão Lucas não tem paciência
para ouvi-las. E não é que os dois, juntamente com
o cachorro Bibo, viverão uma aventura com direito a
lâmpada mágica, gênio, três pedidos...? Uma aventura,
que de tão fascinante, é quase inacreditável!
Instigante e bem-humorado, o texto leva o leitor a
refletir sobre a importância da solidariedade.
Temas envolvidos:
solidariedade
ética
relação entre irmãos
criatividade
meio ambiente

Sugestão: 4o e 5o ano
Páginas: 40
Formato: 16 x 23 cm

gênero: narrativa

gênero: narrativa curta
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-50-6
ISBN: 978-85-9

99987-49-0
ISBN: 978-85

PRESENTINHO, PRESENTÃO!

ASSOMBROS E CALAFRIOS

Com uma narrativa ágil e cativante, Alcides Goulart
nos brinda com três histórias que vão desembrulhar
presentes valiosos que, muitas vezes, não conseguimos
enxergar

Arrepio, medo, suspense, mistério... tudo isso você
encontrará neste livro. Cinco histórias de tirar o fôlego,
que irão te deixar com um friozinho na barriga do início
ao fim.

Temas envolvidos:
uso racional do tablet, celular, etc.
uso exagerado dos aparelhos eletrônicos
família		
idoso
ética		
criatividade
o
o

Temas envolvidos:
medo
amizade
morte
sobrenatural
amor
compaixão

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Martina Schreiner

Sugestão: 5 e 6 ano

gênero: contos

Páginas: 40
Formato: 15,5 x 22,5 cm
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Texto: Flávia Côrtes

gênero: narrativa

Ilustrações: Jackson Oliveira

Sugestão: A partir de
10 anos
Páginas: 40
Formato: 14 x 21 cm

SETE LETRAS

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Patricia Melo

ISBN: 978-85

-99987-62-9

Se você fosse uma palavra, que tipo gostaria
de ser? Um nome, uma ação, uma qualidade? Uma
palavra comprida, de várias sílabas? Uma palavra
formal, usada em documentos? Uma palavra com
muitos significados? Uma gíria, apesar do risco de
durar pouco tempo?
Você não faz ideia do que vai acontecer nesta
história, em que os personagens aguardam – com
bom humor, ansiedade e medo – o momento de se
transformarem em palavras.

LANÇAMENTO

Além de valiosa colaboração para a língua portuguesa, a obra levanta, nas entrelinhas, questionamentos sobre o próprio ser humano.

Temas envolvidos:
criação de palavras
importância das palavras
tipos de palavras
ética
imaginação
gênero: narrativa

— Coé, bróder! É nóis!
— Já vi que você está bem alegre. Que tipo
de palavra quer ser?
— Cumpadi, quero ser megapop, pintar só
em papo maneiro. Papo mané não é a minha
praia, não faz a minha cabeça, tá ligado?
— Hummmm… Já entendi. Você quer se
tornar uma gíria, acertei?
— Demorô, mano.
— Mas você sabe do risco que está correndo? Gírias são como bolhas de sabão, fazem
sucesso por um tempinho, mas logo somem no
ar, dão lugar a outras…
— Ih, mermão, não vai dar pra gente trocar uma ideia de responsa — diz ele, apontando
para um grupo de colegas que vem passando.
— O meu busão chegou, tá na hora de vazar.
Até mais! Fui!
E ele é recebido com grande euforia pelo
grupo.
De uma coisa tenho certeza: ainda que
seja meio divertido, virar gíria não faz parte dos
meus sonhos. Nada de ingressar no mundo e
durar o tempo de um inseto. Quero atravessar

Sugestão: 5º e 6º ano
Páginas: 48
Formato: 15,5 x 22,5 cm
24 24

meses, anos, decênios, séculos... Se possível,
viver a eternidade dos montes.
Quem pensa que o avançar da idade nos
enfraquece está enganado. Envelhecer não
significa que o nosso fim está próximo. Ao
contrário, uma palavra idosa, mas usada com
frequência, viverá sempre saudável e disposta,
como se tivesse tomado a poção da eterna
juventude.
Morremos não pela ação do tempo, mas
quando caímos em desuso e no esquecimento.
Aí, sim, conhecemos o abismo, o ponto final.
Além do medo de uma vida meteórica,
outro fantasma — este maior ainda — vive
sacudindo meus pensamentos. É a pergunta
arrepiante que me faço a cada minuto: que tipo
de palavra vou me tornar?
Não tenho a menor ideia de qual será
o meu papel no mundo. Serei uma palavra
voltada para uma área específica? Vou trazer
benefícios para os humanos? Ou vou ser uma
palavra insignificante? Ou, ainda pior, uma que
arranque lágrimas?
2525
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9987-22-3
ISBN: 978-85-9

-99987-10-0
ISBN: 978-85

O GRANDE SEGREDO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Felipe Vellozo

O pequeno Beto ouve dizer que todo avô tem um
segredo. Ele fica encafifado: será que o seu avô, um
velhinho que vive sentado na cadeira de balanço, com o
ouvido colado no radinho de pilha, guarda um segredo?
Motivado pelo livro de aventuras que está lendo, Beto
dá uma de detetive e faz de tudo para descobrir o
segredo do avô.
E não é que descobre algo espetacular? O que ele
não imagina é que as revelações não vão parar por aí.
Muito mais está por vir!
Um texto ágil, envolvente, carregado de humor,
emoção e criatividade.
Temas envolvidos:
relação familiar		
o idoso
imaginação
criatividade

Sugestão: 5o e 6o ano
Páginas: 40
Formato: 15,5 x 22,5 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades
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INVISÍVEL

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Hudson Silva

Depois de lançar uma moeda no poço, o menino,
envolvido pelo mundo da fantasia, faz um pedido: ficar
invisível. Uma brincadeira, é claro. O que o menino
não desconfia é que o seu desejo será realizado, e a tal
invisibilidade vai acompanhá-lo durante toda a vida.
Mas não da forma que ele fantasiou.
Uma narrativa vibrante, em que o leitor vai ter a
oportunidade de enxergar, com os olhos do narradorpersonagem, as diferentes fases da vida. E viver as
emoções que cada etapa proporciona.
Temas envolvidos:
valorização do ser humano
família, o idoso
solidariedade
ética
filosofia

Sugestão: 5o e 6o ano
Páginas: 48
Formato: 15,5 X 22,5 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades

9987-42-1
ISBN: 978-85-9

-99987-18-6
ISBN: 978-85

EM BUSCA DA COROA

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Jackson Oliveira

Coroado é um reino diferente de todos que você
já viu por aí. Porque lá não existe só um rei. Há muitos,
muitos reis.
A explicação é simples: todo rapaz, ao completar
vinte e um anos, recebe uma coroa de ouro e passa a
ser rei de alguma coisa. Se é bonito, torna-se o rei da
beleza; se canta bem, vira o rei da voz; se conta piadas,
o rei do humor.
Imagine a confusão que vai se formar quando as
mulheres resolverem lutar pela igualdade de direitos.
Elas também querem ser rainhas!
Uma narrativa envolvente, capaz de provocar reflexões e gargalhadas.
Temas envolvidos:
ética, cidadania
preconceito
igualdade de direitos
a mulher na sociedade

Sugestão: 5o e 6o ano
Páginas: 40
Formato: 15,5 x 22,5 cm

gênero: narrativa
Para o professor, acompanha guia de atividades

CRIATIVO... ATÉ DEMAIS!

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Jackson Oliveira

Quando Fred passa para o sexto ano, muda de
escola. Inseguro e receoso do mundo novo que vai
encontrar, é recebido por Cinésio, um garoto bastante
criativo e apaixonado por filmes e super-heróis. E não é
que os dois vão viver uma aventura cheia de suspense e
mistério dentro da própria escola?
Em meio a ideias divertidas e planos mirabolantes,
os dois amigos vão ter contato com um velho baleiro
que tem mania de usar provérbios e que vai passar aos
meninos belas lições de vida.
Temas envolvidos:
preconceito
ética, cidadania
o idoso
provérbios
amizade
família

Sugestão: 5o ao 7o ano
Páginas: 96
Formato: 14 x 21 cm

gênero: novela
Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-07-0
ISBN: 978-85-9

-99987-05-6
ISBN: 978-85

A ESTRANHA VIAGEM

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Moeses Fontes

Os colegas de Márcia vivem dizendo que ela não é
deste mundo. Imagine se soubessem da viagem que ela
fez a um lugar bem estranho. Um lugar que, ao mesmo
tempo, é igual e diferente do nosso mundo.
E o que acontece com ela depois que chega da
viagem? Afinal de contas, será que essa viagem foi
mesmo real?
Uma linda história, carregada de humor, suspense e
emoção. Além disso, mostra que o mundo melhor, tão
sonhado por todos, depende de cada um de nós.
Temas envolvidos:
paz
Sugestão: 5o e 6o ano
solidariedade
Páginas: 64
ética
familia
Formato: 15,5 x 22,5 cm
meio ambiente
o planeta
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CLUBE DA IMAGINAÇÃO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Hudson Silva

Três crianças engraçadas e criativas formam o Clube
da Imaginação, cuja sede é uma casinha construída
numa árvore. Lá, rodeadas por livros de Monteiro Lobato
e outros, elas deixam-se levar pelas asas do imaginário
e da criatividade.
Certo dia, recebem a visita de um homem estressado
pelo trabalho, que, após conhecer o clube, começa a
perceber que brincadeira e imaginação não pertencem
exclusivamente ao mundo infantil.
Temas envolvidos:
criatividade		
Amazônia
solidariedade
meio ambiente
Monteiro Lobato,
Mario Quintana, etc.

Sugestão: 5o e 6o ano
Páginas: 64
Formato: 14 x 21 cm

gênero: novela

gênero: novela

Para o professor, acompanha guia de atividades

Para o professor, acompanha guia de atividades

UM GRITO DE SOCORRO

Nos trabalhos em grupo, Cris costuma ser a xerife,
aquela que deseja impor seus pontos de vista. O que
acontecerá quando ela tiver de fazer um trabalho com
Diogo, Bruno e Vanessa?

-99987-51-3

Ilustrações: Martina Schreiner

ISBN: 978-85

Texto: Alcides Goulart

Nova Edição

E os problemas de Cris não vão parar por aí:
durante a apresentação do trabalho no auditório da
escola, ocorre um fato misterioso, que deixa todos
boquiabertos, intrigados, sem qualquer explicação
lógica. Você pode ajudar a desvendar o mistério?
Temas envolvidos:
liderança
sociabilidade
meio ambiente
uso racional da água
ética
cidadania

— Até reconheço que sou um pouco mandona — Cristiane
falou consigo mesma. — Mas se eu não agir assim, ninguém faz
nada no grupo. Eu sou uma pessoa ativa, não sou de ficar parada.
Não tenho culpa se os outros não conseguem me acompanhar.
Para alguns, Cris era a verdadeira Miss Antipatia, pela forma crítica e autoritária com que se dirigia aos colegas. Mas ela
não era assim só com os outros. Era exigente consigo mesma
e não gostava de cometer erros, muito menos de admiti-los.
— Cris, você é uma aluna com iniciativa, disposição, se comunica muito bem; enfim, tem tudo para ser para uma grande líder.
Mas algumas coisas podem ser melhoradas. Em primeiro lugar,
você tem dificuldade em aceitar as ideias diferentes das suas.
Outra coisa é a forma com que se dirige aos colegas; parece que
tá sempre brigando.

Sugestão: 5o ao 7o ano
Páginas: 96
Formato: 15,5 x 22,5 cm

gênero: novela

— Eu sei, dona Alice. Os meus pais não cansam de me dizer
isso, mas é o meu jeito, fazer o quê? Acho que nasci assim e
vai ser difícil mudar.
— Por que você acha que não pode mudar? Com a sua
determinação, pode mudar mais coisas do que imagina. E que
tal aproveitar esse trabalho para dar início a uma Cristiane
mais tolerante?
A aluna não respondeu, desconcertada.
— Você promete que vai pensar sobre isso, Cris?
— Tá bem, dona Alice.
A mestra despediu-se, deixando Cristiane pensativa e confusa. Tinha ido se queixar dos colegas, mas acabou se transformando no alvo das críticas.
16

Aplicada nos estudos, tinha um boletim invejável. Suas
notas somente viajavam no curto espaço entre nove e dez. E
chateava-se nas raras vezes em que isso não acontecia.
Nas atividades em grupo, costumava liderar, exigindo esforço e responsabilidade dos companheiros. Organizada, encarava os trabalhos com grande seriedade e preocupava-se
com detalhes. Queria sempre beirar a perfeição.
Mas Cris não era séria o tempo todo. Bastava não estar
envolvida em alguma tarefa, para se transformar numa jovem
sorridente. As amigas Luzia e Amanda costumavam dizer que
existiam duas Cristianes: a light, a descontraída do recreio, e a
sai de baixo, a chata dos trabalhos escolares. Ela achava graça
e reconhecia que era exigente, mas fazia questão de afirmar
que isso era uma virtude.
E foi justamente a combinação das duas Cristianes que a
elegeu representante da turma, apesar de não contar com o
apoio de todos os colegas. Alguns diziam que ela exagerava na
dose de arrogância e autoritarismo.
Com apenas duas semanas na função de representante,
Cris teve atuação destacada durante a gincana da solidarieda17

Para o professor, acompanha guia de atividades
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9987-28-5
ISBN: 978-85-9

-99987-01-1
ISBN: 978-85

O AZARADO

MEMÓRIAS DE UM DICIONÁRIO

A vida de Vicente está sendo contada de forma
ágil, envolvente, até que a narrativa é subitamente
interrompida.
E o narrador vai ter que parar o trabalho e dar
ouvidos a um personagem inusitado. Um personagem
carismático, divertido, que vai encher o narrador de
ideias, na tentativa de mudar o rumo da história.
E esse personagem vai encantar o leitor pelo olhar
que lança sobre os seres humanos, suas virtudes e
defeitos.
Uma história comovente, recheada de bom humor,
reflexões e criatividade.

Pobre dicionário! Vive isolado na estante do quarto
de um garoto que não tem o mínimo interesse em
folheá-lo. Ainda bem que o dicionário, para compensar
a tristeza de não poder ser útil, desfruta da alegre
companhia dos livros didáticos, sempre prontos a
ajudar e brincar.

Temas envolvidos:
Sugestão: 5o ao 7o ano
inclusão
Páginas: 88
preconceito (deficiente)
Formato: 14 x 21 cm
solidariedade
perdão
o papel do narrador numa obra literária

Temas envolvidos:
importância do dicionário
uso racional dos eletrônicos modernos
filosofia
Sugestão: 6o e 7o ano
solidariedade

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Jackson Oliveira

gênero: novela
Para o professor, acompanha guia de atividades
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Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Jackson Oliveira

O que o dicionário não imagina é que um futuro
cheio de emoções distintas o aguarda. Um futuro de
risos e lágrimas.
Como os livros didáticos são personagens desta
história, vários trabalhos interdisciplinares podem ser
realizados de forma a envolver todos os professores

Páginas: 80
gênero: novela

Formato: 15,5 x 22,5 cm

Para o professor, acompanha guia de atividades

9987-27-8
ISBN: 978-85-9

-99987-15-5
IISBN: 978-85

CONTANDO COM A SORTE

O QUE ROLA NA ESCOLA

Texto: Alcides Goulart

Texto: Alcides Goulart

O povo da pequena Estrelópolis vive uma semana de
euforia. Pela primeira vez na história, o time da cidade
vai disputar a decisão do campeonato. O prefeito,
supersticioso ao extremo, exige a escalação do rapaz
mais sortudo da cidade. Para o prefeito, é a sorte que
comanda o destino das pessoas. O treinador da equipe
discorda, pois acredita na competência, e não na sorte.

Ao mudar de escola, Júlia não tem dificuldades
em se entrosar com os novos companheiros e forma
com Nicanor, Fábio e Diego um grupo criativo e bemhumorado. Logo tornam-se amigos inseparáveis e
enfrentam vários desafios impostos por uma fase
especial chamada adolescência.

O rapaz sortudo, por sua vez, torce para entrar em
campo, pois assim vai atrair o olhar de Marinalva, por
quem é perdidamente apaixonado.

Aprovado por psicopedagogos e elogiado por
alunos e professores, este livro é campeão de vendas,
adoções e projetos nas escolas, pois aborda, de forma
descontraída e atraente, o universo do adolescente.

Um texto envolvente e bem-humorado. Para quem
gosta ou não de futebol.
Temas envolvidos:
valor do trabalho		
ética		
honestidade		
superstições
sorte X competência

Sugestão: 5o ao 7o ano
Páginas: 64
Formato: 14 x 21 cm

gênero: novela
Para o professor, acompanha guia de atividades

Temas envolvidos:
modismo: fazer só porque os outros fazem?
romantismo: coisa do passado?
o adolescente e o álcool
sexualidade e namoro
vandalismo
Sugestão: 7o ao 9o ano
liderança
Páginas: 104
gênero: novela

Formato: 14 x 21 cm
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9987-17-9
ISBN: 978-85-9

-99987-31-5
ISBN: 978-85

MARCAS DE UM OLHAR
E OUTROS CONTOS
Texto: Alcides Goulart

Vinte fabulosos contos, carregados ora de humor
ora de tensão, mas todos com um objetivo em comum:
conduzir o leitor a uma sinuosa viagem de emoções,
através de uma narrativa mágica e instigante. Textos
com amplas possibilidades para debates em sala de
aula.
Temas envolvidos:
A essência do ser humano
Relacionamento familiar
A ambição
Sugestão: 8º e 9º ano
A vaidade
A superstição
Páginas: 112
O destino
Formato: 14 x 21 cm
O arrependimento
O amor
gênero: contos
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TODO DIA É DIA
Texto: Fernanda Duarte

Com uma linguagem jovem, moderna e apaixonante,
Fernanda Duarte passeia sobre o calendário e revela
segredos de várias datas do ano: Dia da Saudade, Dia
da Lua, Dia da Lágrima. E muitas outras coisas que
você nunca imaginou! Além de uma leitura pra lá de
envolvente, essa coletânea de 40 crônicas abre portas
para reflexões, debates, trabalhos e projetos. A orelha
é assinada por Martha Medeiros, colunista da revista
dominical do jornal O Globo.
Temas envolvidos:
fortalecimento de valores
ética
saudade
pluralidade
amor
poesia
etc, etc.
gênero: crônicas

Sugestão: 9º ano e
Ensino Médio
Páginas: 136
Formato: 14 x 21 cm

ISBN: 978-85-99987-19-3

ISBN

: 978

-85-9

9987

ISBN: 9

78-85-9

9987-0

9-4

ISBN: 978-85
-99987-59-9

-37-7

PEQUENAS HISTÓRIAS,
GRANDES LIÇÕES Vol. 1, 2 e 3
Seleção e Adaptação : Alcides Goulart

Cada volume apresenta 40 histórias curtas e
fascinantes, recontadas por Alcides Goulart. Ideal para
reflexões e debates. Abre possibilidades para vários
tipos de projetos. Exemplo: cada grupo de alunos
apresenta uma história, seguida de discussão ou de
encenação. Também pode ser muito útil em palestras,
reuniões de pais, professores, etc. Além de ser um ótimo
presente para qualquer faixa etária.
Temas envolvidos:
fortalecimento de valores
ética			
cidadania			
Sugestão: a partir do 6o ano,
preconceito			
EJA
determinação			
Páginas: 64
religiosidade
Formato: 14 x 21 cm
companheirismo

VIDA DE MONOSSÍLABO

Texto: Alcides Goulart

Ilustrações: Christiane, Fernanda e Maíra

Imagine um poema – recheado de termos gramaticais
– narrando encontros e desencontros amorosos.
Bastaram dois parágrafos, porém, / para ela mostrar seu
verdadeiro radical. Elevando a voz ativa, ditou regras de
acentuação, /conjugou imperativos, /abusou de pronomes
possessivos, / fez de mim objeto, oração reduzida.
Temas envolvidos:
termos gramaticais
gramática X poesia
convivência
o ser humano: valores
gênero: poesia

Sugestão: a partir do 7º ano
Páginas: 56
Formato: 19 x 19 cm

gênero: contos
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