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Perversas 

Pretty Little Liars 

Sara Shepard 

 
Agora que o assassino de Ali está atrás        

das grades, a vida em Rosewood parece ter        
voltado ao normal. Mas essas belas      
mentirosas deveriam saber que quem     
esquece o passado está condenado a      
repetir seus erros. Ainda bem que continuo       
aqui para lembra-las… -A 

 

Desventuras de Um Garoto 

Nada Comum 

Caos no Colégio 

Rachel Renée Russell 

 

Max Crumbly está prestes a entrar no lugar        
mais assustador que ele já conheceu: o       
Colégio South Ridge. Tem muita coisa legal       
na escola nova, mas também tem um       
grande problema: Doug, o valentão local,      
que tem como passatempo favorito trancar      
Max dentro do armário. Se ao menos Max        
pudesse ser como os super-heróis de seus       
quadrinhos preferidos... Só que,    
infelizmente, sua habilidade quase    
sobre-humana de sentir cheiro de pizza a       
um quarteirão de distância não vai      
exatamente salvar vidas ou derrotar algum      
vilão. Mas isso não significa que Max não        
vai dar tudo de si para ser o herói de que a            
escola precisa! 



 

 

O Fantasma da Ópera 

Gaston Leroux 

 

Uma das histórias de terror e amor mais        

famosas do século XX, O fantasma da Ópera        

combina romance e suspense para narrar o       

triângulo amoroso entre a linda e talentosa       

cantora lírica Christine Daaé, o frágil e       

apaixonado visconde Raoul de Chagny e o       

sinistro e obcecado gênio da música que       

habita os porões do teatro. Com contornos       

de relato histórico, a narrativa conduz o       

leitor pelos labirintos da Ópera e do       

coração humano, revelando o que há de       

mais obscuro em ambos. 

 

Um Lugar no Coração 

Amy Hatvany 

 

Grace nunca quis ser mãe. Mas, quando ela        
conhece Victor, um homem bonito,     
carismático e separado, pai dos     
adolescentes Max e Ava, Grace decide que,       
pelo cara certo, pode aprender a ser uma        
ótima madrasta. Afinal, as crianças moram      
com a mãe, Kelli.  
Aos treze anos, Ava é bastante madura       
para a idade. E, apesar de não ter nada         
contra a namorada de seu pai, Ava ainda        
tem esperança de que os pais voltem a ficar         
juntos e eles sejam novamente uma família.       
Mas, poucos dias depois de Victor e Grace        
ficarem noivos, Kelli morre em     
circunstâncias misteriosas – e segredos     
assombrosos de sua vida são revelados. 



 

 

O Lado mais Sombrio 

Alan G. Howard 

 

Alyssa Gardner ouve os pensamentos das      
plantas e animais. Por enquanto ela      
consegue esconder as alucinações, mas já      
conhece o seu destino: terminará num      
sanatório como sua mãe. Mas talvez ela não        
seja louca. E talvez as histórias de Carroll        
não sejam tão fantasiosas quanto possam      
parecer. Para quebrar a maldição da loucura       
na família, Alyssa precisa entrar na toca do        
coelho e consertar alguns erros cometidos no       
País das Maravilhas, um lugar repleto de       
seres estranhos com intenções não     
reveladas. Alyssa leva consigo o seu amigo       
da vida real – o superprotetor Jeb –, mas,         
assim que a jornada começa, ela se vê        
dividida entre a sensatez deste e a magia        
perigosa e encantadora de Morfeu, o seu       
guia no País das Maravilhas. Ninguém é o        
que parece no País das Maravilhas. Nem       
mesmo Alyssa. 



 

 

Atrás do Espelho 

Alan G. Howard 

 

Na releitura dark de Alice no País das        

Maravilhas, Alyssa Gardner foi coroada     

Rainha, mas acabou preferindo deixar seus      

afazeres reais para trás e viver no mundo dos         

humanos. Durante um ano ela tentou voltar a        

ser a Alyssa de antes, com seu namorado,        

Jeb, o baile de formatura e a promessa de ter          

um futuro em Londres. No entanto, Morfeu, o        

intraterreno sedutor e manipulador que povoa      

os sonhos de Alyssa, não permitirá que ela        

despreze o seu legado. O mesmo vale para o         

País das Maravilhas, que parece não ter       

superado o abandono. Alyssa se vê dividida       

entre dois mundos. Quando o reino delirante       

começa a invadir sua vida real, Alyssa       

precisa encontrar uma forma de manter o       

equilíbrio entre as duas dimensões ou perder       

tudo aquilo que mais ama. 



 

 

Qualquer outro Lugar 

Alan G. Howard 

 

Alyssa está tentando entrar novamente no      
País das Maravilhas. Os portais para o reino        
se fecharam, não sem antes levar sua mãe.        
Jeb e Morfeu estão presos em Qualquer       
Outro Lugar, reino em que intraterrenos      
expulsos do País das Maravilhas estão      
vivendo. Para resgatá-los, ela precisa     
recorrer à ajuda de seu pai. Juntos, eles        
iniciam uma missão quase impossível para      
tentar resgatar entes queridos, restaurar o      
equilíbrio dos reinos e o lugar dela como        
Rainha. Alyssa precisa lutar não só com a        
Rainha Vermelha, um espírito malicioso     
que tem a intenção de refazer o País das         
Maravilhas à própria imagem, mas também      
reconstruir seu relacionamento com Jeb, o      
mortal que ela ama, e Morfeu, o ser        
fantástico que também reivindica seu     
coração. 

 

Vingadores 

Todos Querem Dominar o Mundo 

Dan Abnett 

 
No clima de “Vingadores: a era de Ultron”        
chega uma nova história escrita pelo autor       
best-seller do The New York Times, Dan       
Abnett. Os poderosos Vingadores    
enfrentam, em uma série de batalhas ao       
redor do mundo, os seus maiores inimigos       
de uma única vez. Em Berlim, Capitão       
América mede forças com a Hidra. Numa       
ilha desconhecida, Gavião Arqueiro e Viúva      
Negra tentam despistar a I.M.A. (Ideias      
Mecânicas Avançadas). Em Washington,    
Homem de Ferro luta contra Ultron. Thor       
enfrenta um exército inteiro na Sibéria. E,       
em Madripoor, Bruce Banner e Nick Fury       
travam uma batalha contra o Alto      
Revolucionário.  



 

 

O Diário de Anne Frank 

Anne Frank 

 

A edição brochura de O diário de Anne        
Frank está de roupa nova O depoimento da        
pequena Anne Frank, morta pelos nazistas      
após passar anos escondida no sótão de       
uma casa em Amsterdã, ainda hoje      
emociona leitores no mundo inteiro. Seu      
diário narra os sentimentos, os medos e as        
pequenas alegrias de uma menina judia      
que, como sua família, lutou em vão para        
sobreviver ao Holocausto. Lançado em     
1947, O diário de Anne Frank tornou-se um        
dos livros mais lidos do mundo. O relato        
tocante e impressionante das atrocidades e      
dos horrores cometidos contra os judeus      
faz deste livro um precioso documento e       
uma das obras mais importantes do século       
XX. 

 

Lobos de Loki 

Crônicas de Blackwell 

K. L. Armstrong & M. A. Marr 

 
Primeiro volume da série Crônicas de      
Blackwell, Lobos de Loki é considerado “o       
Percy Jackson da mitologia nórdica”. Aos 13       
anos, Matt Thorsen, não dava muita      
importância ao fato de ser um dos       
descendentes de Thor, o deus do Trovão.       
Até porque, na pequena Blackwell, a maior       
parte da população é descendente de      
deuses. Mas, quando as runas revelam que       
o Ragnarok – uma batalha capaz de       
provocar o fim do mundo – está próximo,        
Matt se vê obrigado a cumprir um destino        
pelo qual ele não esperava e embarca       
numa incrível aventura para salvar o      
mundo, com a ajuda dos primos Fen e        
Laurie, descendentes do deus Loki. Repleto      
de ação, fantasia e reviravoltas, Lobos de       
Loki é um início arrasador para uma saga        
única. 



 

 

Caixa de Passáros 

Não Abra os Olhos 

Josh Malerman 

 
Romance de estreia de Josh Malerman,      
“Caixa de Pássaros” é um thriller      
psicológico tenso e aterrorizante, que     
explora a essência do medo. 
Basta uma olhadela para desencadear um      
impulso violento e incontrolável que     
acabará em suicídio. Ninguém é imune e       
ninguém sabe o que provoca essa reação       
nas pessoas. Cinco anos depois do surto ter        
começado, restaram poucos sobreviventes,    
entre eles Malorie e dois filhos pequenos.       
Ela sonha em fugir para um local onde a         
família possa ficar em segurança, mas a       
viagem que tem pela frente é assustadora:       
uma decisão errada e eles morrerão. 

 

Harry Potter e a Criança 

Amaldiçoada 

Partes Um e Dois 

John Tiffany 

 

Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é         
mais fácil agora que ele é um       
sobrecarregado funcionário do Ministério    
da Magia, marido e pai de três crianças em         
idade escolar. Enquanto Harry lida com um       
passado que se recusa a ficar para trás, seu         
filho mais novo, Alvo, deve lutar com o        
peso de um legado de família que ele nunca         
quis. À medida que passado e presente se        
fundem de forma ameaçadora, ambos, pai      
e filho, aprendem uma incômoda verdade:      
às vezes as trevas vêm de lugares       
inesperados. 



 

 

A Bela e a Fera 

Elizabeth Rudnick 

 

Na cidade provinciana de Villeneuve vive      
Bela, uma garota que se destaca na       
multidão. Ela é independente, e deseja      
viajar e viver aventuras muito maiores do       
que o lugar onde vive pode oferecer, ela        
anseia por uma vida tão empolgante      
quanto as histórias que lê. 
Tudo isso muda quando seu amado pai é        
preso por uma fera em um castelo       
encantado e Bela decide arriscar sua      
liberdade e futuro assumindo o lugar dele -        
e prometendo escapar em segredo. Porém,      
quanto mais conhece a Fera e seu       
misterioso castelo, mais Bela percebe que      
há muito a ser descoberto sobre a história        
dele - e sobre a sua própria. 

 

Aurélio Júnior 

Dicionários escolar da língua 

Portuguesa 

Aurélio Buarque de H. Ferreira 

 

Dicionário Escolar da Língua Portuguesa -      
Aurélio Júnior 
 
 
- mais de 30.000 Verbetes 
- Definições Clara e Concisas 
- Classificação Gramatical das Palavras 
- Separação Silábica 
- Flexões de Gênero e de Número 
- Dedeiras para facilitar a consulta 
- Minienciclopédia complementar 



 

 

Minidicionário: 

Espanhol/Português - 

Português/Espanhol 

Ballestero-Alvarez e Soto Balbás 

 
São 15 mil verbetes, que revelam o       
significado de vocábulos e expressões nas      
duas línguas. As consultas são fáceis graças       
a destaques visuais. Traz explicações     
complementares, tradução simples e os     
vocábulos mais utilizados no dia-a-dia. 

 

Michaelis 

Minidicionário Espanhol 

 

Especialmente criado para os brasileiros que      
estudam a língua espanhola, este dicionário      
contém mais de 30.000 verbetes, abrangendo      
o vocabulário essencial para o estudo e o uso         
correto desse idioma. 
Além disso, apresenta: 
• mais de 60.000 traduções 
• mais de 40.000 expressões e exemplos 
• divisão silábica das entradas dos verbetes 
• transcrição fonética do espanhol e do       
português 
• classe gramatical dos vocábulos e regência       
dos verbos 
• indicações do uso diferenciado de uma       
mesma palavra nos diversos 
países de língua espanhola 
• notas sobre questões gramaticais e sobre o        
uso adequado de 
palavras e expressões espanholas 
• ortografia do português conforme o Novo       
Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa. 



 

 

Diccionario Edelvives 

 

Este dicionário foi feito especialmente para      
estudantes brasileiros do Ensino    
Fundamental e do Ensino Médio que      
estejam aprendendo Espanhol, tanto em     
ambiente escolar como de forma     
autodidata.  
 
A obra está totalmente atualizada em      
relação ao Novo Acordo Ortográfico da      
Língua Portuguesa e à Real Academia      
Espanhola (RAE) e traz cerca de 100 mil        
expressões da língua espanhola, além de      
regras gramaticais, conjugação de verbos e      
regras de acentuação.  



 

 

A Rebelde do Deserto 

Alwyn Hamilton 

 

O deserto de Miraji é governado por       
mortais, mas criaturas míticas rondam as      
áreas mais selvagens e remotas, e há       
boatos de que, em algum lugar, os djinnis        
ainda praticam magia. De toda maneira,      
para os humanos o deserto é um lugar        
impiedoso, principalmente se você é pobre,      
órfão ou mulher. 
Amani Al’Hiza é as três coisas. Apesar de        
ser uma atiradora talentosa, dona de uma       
mira perfeita, ela não consegue escapar da       
Vila da Poeira, uma cidadezinha isolada que       
lhe oferece como futuro um casamento      
forçado e a vida submissa que virá depois        
dele. 
Para Amani, ir embora dali é mais do que         
um desejo — é uma necessidade. Mas ela        
nunca imaginou que fugiria galopando num      
cavalo mágico com o exército do sultão na        
sua cola, nem que um forasteiro misterioso       
seria responsável por revelar a ela o       
deserto que ela achava que conhecia e uma        
força que ela nem imaginava possuir. 



 

 

A Traidora do Trono 

A Rebelde do Deserto Vol. 2 

Alwyn Hamilton 

Amani Al’Hiza mal pôde acreditar quando      
finalmente conseguiu fugir de sua cidade      
natal, montada num cavalo mágico junto      
com Jin, um forasteiro misterioso. Depois      
de pouco tempo, porém, sua maior      
preocupação deixou de ser a própria      
liberdade: a garota descobriu ter muito      
mais poder do que imaginava e acabou se        
juntando à rebelião, que quer livrar o país        
inteiro do domínio do sultão. Em meio às        
perigosas batalhas ao lado dos rebeldes,      
Amani é traída quando menos espera e se        
vê prisioneira no palácio. Enquanto pensa      
em um jeito de escapar, ela começa a        
espionar o sultão. Mas quanto mais tempo       
passa ali, mais Amani questiona se o       
governante de fato é o vilão que todos        
acreditam. 

 

 

Indomável 

Nick Vujicic 

 

Milhares de pessoas já conhecem o rosto       
sorridente e a mensagem revigorante de      
Nick Vujicic, o coach motivacional que é,       
ele mesmo, uma motivação para todo o       
mundo. A certeza de que a dificuldade está        
aí para ser superada, pode ser conquistada       
por qualquer pessoa que realmente queira      
ter uma vida inacreditavelmente    
maravilhosa. É realmente possível    
conquistar o desejado equilíbrio entre     
corpo e mente; coração e espírito. Mas       
essa é uma conquista que demanda      
know-how; um conhecimento que Nick     
Vujicic tem de sobra — e está disposto a         
compartilhar. 



 

 

A Ascensão das Trevas 

A Queda dos Reinos Vol. 3 

Morgan Rhodes 

 

Depois de conquistar Mítica inteira, o rei       
Gaius ainda não está satisfeito: sua nova       
missão é encontrar a Tétrade, quatro      
cristais mágicos perdidos, capazes de     
conferir poderes indescritíveis a quem os      
reunir.  
Gaius acredita que está no caminho certo e        
que Lucia, sua filha adotiva, será a chave        
para localizar e despertar os cristais. Mas o        
Rei Sanguinário não é o único que cobiça        
essa magia milenar: vindos de Kraeshia, um       
império vizinho muito influente, o príncipe      
Ashur e a princesa Amara conhecem as       
lendas de Mítica e desconfiam que a       
Tétrade não seja apenas um mito. Logo eles        
entram na disputa e buscam seus próprios       
aliados nessa corrida pelo poder. Um      
período de trevas se abate sobre Mítica, e        
nesses tempos sombrios Jonas, Cleo,     
Magnus e Lucia precisam descobrir o      
quanto antes em quem podem confiar. 



 

 

A Maré Congelada 

A Queda dos Reinos Vol. 4 

Morgan Rhones 

As disputas pela Tétrade, quatro cristais      
mágicos capazes de conferir poderes     
inimagináveis a quem os encontrar,     
continua. Amara roubou o cristal da água,       
Jonas conseguiu o da terra, Felix enganou       
os rebeldes para ficar com o cristal do ar, e          
Lucia está com o do fogo. Mas nem todos         
sabem como libertar a magia da Tétrade, e        
apenas a princesa feiticeira conquistou     
poder até agora, aliando-se ao deus do       
fogo que libertou de seu cristal. 
Gaius, o Rei Sanguinário, também não      
desistiu de encontrar os cristais. Para      
conquistar todo o mundo conhecido, Gaius      
resolve atravessar o mar gelado até      
Kraeshia, e tentar um acordo com o       
imperador perverso de lá. 
No caminho, o rei vai encontrar muitas       
dificuldades e inimigos, como Amara,     
princesa de Kraeshia, que tem seus      
próprios planos para conquistar o poder. 



 

 

Espada de Vidro 

A Rainha Vermelha Vol. 2 

Victoria Aveyard 

 
O sangue de Mare Barrow é vermelho, da        
mesma cor da população comum, mas sua       
habilidade de controlar a eletricidade a      
torna tão poderosa quanto os membros da       
elite de sangue prateado. Depois que essa       
revelação foi feita em rede nacional, Mare       
se transformou numa arma perigosa que a       
corte real quer esconder e controlar. 
Quando finalmente consegue escapar do     
palácio e do príncipe Maven, Mare      
descobre algo surpreendente: ela não era a       
única vermelha com poderes. Agora,     
enquanto foge do vingativo Maven, a      
garota elétrica tenta encontrar e recrutar      
outros sanguenovos como ela, para formar      
um exército contra a nobreza opressora.      
Essa é uma jornada perigosa, e Mare       
precisará tomar cuidado para não se tornar       
exatamente o tipo de monstro que ela está        
tentando deter. 



 

 

A Prisão do Rei 

A Rainha Vermelha Vol. 3 

Victoria Aveyard 

 

Mare Barrow foi capturada e passa os dias        
presa no palácio, impotente sem seu poder,       
atormentada por seus erros. Ela está à       
mercê do garoto por quem um dia se        
apaixonou, um jovem dissimulado que a      
enganou e traiu. Agora rei, Maven continua       
com os planos de sua mãe, fazendo de tudo         
para manter o controle de Norta — e de         
sua prisioneira. Enquanto Mare tenta     
aguentar o peso sufocante das Pedras      
Silenciosas, o resto da Guarda Escarlate se       
organiza, treinando e expandindo. Com a      
rebelião cada vez mais forte, eles param de        
agir sob as sombras e se preparam para a         
guerra. Entre eles está Cal, um prateado em        
meio aos vermelhos. Incapaz de decidir a       
que lado dedicar sua lealdade, o príncipe       
exilado só tem uma certeza: ele não vai        
descansar enquanto não trouxer Mare de      
volta. 



 

 

O Duque e Eu 

Julia Quinn 

 

Simon Basset, o irresistível duque de      
Hastings, acaba de retornar a Londres. Rico,       
bonito e solteiro, ele é um prato cheio para         
as mães da alta sociedade, que só pensam        
em arrumar um bom partido para suas       
filhas. Simon, porém, tem o firme propósito       
de nunca se casar. Assim, para se livrar das         
garras dessas mulheres, precisa de um      
plano infalível. É quando entra em cena       
Daphne Bridgerton, a irmã mais nova de       
seu melhor amigo. A ideia de Simon é fingir         
que a conteja. Afinal, se um duque está        
interessado nela, a jovem deve ter mais       
atrativos do que aparenta. Mas, à medida       
que a farsa dos dois se desenrola, o sorriso         
malicioso e os olhos cheios de desejo de        
Simon tornam cada vez mais difícil para       
Daphne lembrar que tudo não passa de       
fingimento. Agora ela precisa fazer o      
impossível para não se apaixonar por esse       
conquistador inveterado que tem aversão a      
tudo o que ela mais quer na vida.  



 

O Visconde Que me Amava 

 

Julia Quinn 

 

 A temporada de bailes e festas de 1814 
acaba de começar em Londres. Como de 
costume, as mães ambiciosas já estão 
ávidas por encontrar um marido adequado 
para suas filhas. Ao que tudo indica, o 
solteiro mais cobiçado do ano será Anthony 
Bridgerton, um visconde charmoso, 
elegante e muito rico que, contrariando as 
probabilidades, resolve dar um basta na 
rotina de libertino e arranjar uma noiva. 
Logo ele decide que Edwina Sheffield, a 
debutante mais linda da estação, é a 
candidata ideal. Mas, para levá-la ao altar, 
primeiro terá que convencer Kate, a irmã 
mais velha da jovem, de que merece se 
casar com ela. Não será uma tarefa fácil, 
porque Kate não acredita que ex-libertinos 
possam se transformar em bons maridos e 
não deixará Edwina cair nas garras dele. 
Mas aos poucos, os dois percebem que 
essa centelha de desejo pode ser mais do 
que uma simples atração.  



 

 

Um Perfeito Cavalheiro 

Julia Quinn 

 

Uma noite, Sophie consegue entrar às      
escondidas no baile de máscaras de Lady       
Bridgerton. Lá, conhce o charmoso     
Benedict, filho da anfitriã, e se sente parte        
da realeza. À meia-noite, Sophie tem que       
sair correndo da festa e não revela sua        
identidade a Benedict. O destino faz com       
que os dois só se reencontrem três anos        
depois, Benedict a salva das garras de um        
bêbado violento, mas, para decepção de      
Sophie, não a reconhece nos trajes de       
criada. No entanto, logo se apaixona por       
ela de novo. Como é inaceitável que um        
homem de sua posição se case com uma        
serviçal, ele lhe propõe que seja sua       
amante, o que para Sophie é inconcebível.       
Agora os dois precisarão lutar contra o que        
sentem um pelo outro ou reconsiderar as       
próprias crenças para terem a chance de       
viver um amor de conto de fadas. Nesta        
deliciosa releitura de Cinderela, Julia Quinn      
comprova mais uma vez seu talento como       
escritora romântica.  



 

 

Toda Poesia 

Paulo Leminski 

Paulo Leminski foi corajoso o bastante para       
se equilibrar entre duas enormes construções      
que rivalizavam na década de 1970, quando       
publicava seus primeiros versos: a poesia      
concreta, de feição mais erudita e super       
informada, e a lírica que florescia entre os        
jovens de vinte e poucos anos da chamada        
'geração mimeógrafo'. Ao conciliar a rigidez      
da construção formal e o mais genuíno       
coloquialismo, o autor praticou ao longo de       
sua vida um jogo de gato e rato com leitores          
e críticos. Se por um lado tinha pleno        
conhecimento do que se produzira de melhor       
na poesia - do Ocidente e do Oriente -, por          
outro parecia comprazer--se em mostrar um      
'à vontade' que não raro beirava o improviso,        
dando um nó na cabeça dos mais       
conservadores. Pura artimanha de um poeta      
consciente e dotado das melhores     
ferramentas para escrever versos. Entre sua      
estreia na poesia, em 1976, e sua morte, em         
1989, a poucos meses de completar 45 anos,        
Leminski iria ocupar uma zona fronteiriça      
única na poesia contemporânea brasileira,     
pela qual transitariam, de forma legítima ou       
como contrabando, o erudito e o pop, o        
ultraconcentrado e a matéria mais prosaica.  



 

 

Leo na Corda Bamba 

Tânia Alexandre Martinelli 

 

Não, não, este não é um livro sobre circo. A          
corda bamba é outra. E tem nome:       
insegurança. Com a autoestima abalada     
pelo bullying sofrido em Perseguição, Leo      
se depara com vários dilemas agora no       
ensino médio. O que fazer para sentir-se       
aceito? Até onde ir por uma amizade? Será        
que a necessidade de ter uma turma       
justifica atitudes que antes ele condenava?      
O que é preciso para ser um cara legal e          
para ser notado pelas garotas mais bonitas       
da escola? Ah, tudo é tão complicado!       
Sempre tem dois lados, dois pesos, duas       
medidas, duas caras, alternativas. E uma      
hora, CABUM!, a coisa explode. Será que é        
mesmo questão de escolha? 

 

O Escaravelho do Diabo 

Lúcia Machado de Almeida 

 

A única pista que Alberto tem sobre a série         
de assassinatos que está acontecendo é      
que vítimas ruivas recebem um escaravelho      
pelo correio antes de morrer. Ele precisa       
descobrir o que está por trás desses crimes        
misteriosos antes que outras mortes     
ocorram na cidade. 



 

 

Bullying no Aquário 

Ivan Jaf 

 

O autor Ivan Jaf recorre a uma metáfora        
dentro da própria ação narrada. Na      
história, o protagonista Mateus é vítima de       
bullying em virtude de sua cabeça grande, a        
qual lhe vale o clássico apelido de Cabeção,        
entre os colegas. De forma indireta, Mateus       
estuda seu próprio problema num     
laboratório, usando uma dupla de Betta      
splendens, espécie de peixes ornamentais     
de exacerbado caráter territorialista, em     
que dois machos não podem conviver no       
mesmo espaço, sob risco de o mais forte        
destruir o mais fraco. 

 

A Maldição da Pedra 

Cornelia Caroline Funke 

 

John Reckless, pai de Jacob e Will, sumiu        
sem deixar vestígios. Inconformado, Jacob     
gasta o dia procurando pistas que lhe deem        
alguma ideia do seu paradeiro. Um dia ele        
descobre em espelho que servia como um       
portal para um mundo mágico. Mantendo      
segredo do seu achado, Jacob passa cada       
vez mais tempo do outro lado do espelho.        
Após doze anos, o mundo sombrio se torna        
seu verdadeiro lar. Will, o caçula, sente       
falta do irmão e estranha aqueles sumiços       
prolongados. Um dia, consegue burlar sua      
constante vigilância e o segue através do       
espelho, ato que tem uma consequência      
terrível, acaba vítima de uma maldição: vai       
se transformando lenta e dolorosamente     
em uma dessas sinistras criaturas. Numa      
corrida contra o tempo, Jacob precisa      
encontrar o antídoto para o feitiço.  



 

 

De Volta aos Sonhos 

Bruna Vieira 

 

Em De volta aos sonhos, segundo volume       
da trilogia Meu Primeiro Blog, Anita viaja       
no tempo acidentalmente e acaba     
mudando seu destino mais uma vez. As       
consequências são inevitáveis e fazem com      
que ela repense suas prioridades. Vale a       
pena trocar tudo por um amor? Ela terá        
que descobrir a resposta enquanto decide o       
que cursar na faculdade e arruma as malas        
para trabalhar em um outro país, no meio        
do turbilhão de sentimentos por Joel, cada       
vez mais presente em sua vida, e Henrique,        
agora uma estrela em ascensão no mundo       
da música. Além de buscar o controle sobre        
seu próprio destino, Anita deverá lidar com       
escolhas erradas e problemas certos, na      
tentativa de desvendar de uma vez por       
todas o mistério das viagens no tempo. 

 

Eu Não Sei Nada Sobre o 

Amor 

Bruna Vieira 

 

“Se para a foto a gente faz a melhor         
pose,para a vida o melhor é simplesmente       
sorrir.” Bruna Vieira parece nos enxergar lá       
dentro,bem depois do fundo dos olhos,em      
cada um dos textos que escreveu      
especialmente para a revista CAPRICHO.     
Amor,escola,autoestima,nada escapa do   
olhar atento da blogueira e autora que,com       
sensibilidade e muito talento, descobriu um      
caminho direto para o nosso coração. 



 

 

Zac Power  

Por um triz 

Larry, H. I. 

 
O supervilão Dr. Drástico voltou a aprontar.       
Ele inventou um gel para cabelos com uma        
fórmula que deixa qualquer pessoa careca      
em 24 horas! Só o Zac pode achar o         
antídoto para esse produto terrível! Será      
que o agente secreto mais radical do       
mundo consegue impedir um grande     
desastre capilar? Confira! 

 

Zac Power 

Onda de Choque 

Larry, H. I. 

 

A AIG recebeu um estranho bilhete de       
resgate: pagar R$ 500 bilhões ou todas as        
redes de comunicação sem fio do mundo       
serão destruídas. A ameaça parece ser real,       
pois fala do poderoso LaserBlaster, capaz      
de produzir uma incrível onda de choque       
usando um raro diamante roxo.  
 
O problema é que desta vez Zac não sabe         
quem é o inimigo. E também não sabe onde         
procurar esse terrível laser. A única coisa       
que Zac Power sabe é quando essa onda de         
destruição vai acontecer. E ele só tem 24        
horas para salvar o mundo... 



 

 

Contos de Crianças: Cuentos 

de ninõs: Childhood stories 

 

 

Este Conto de Crianças dá continuidade ao       
Contos Horripilantes (2016). Trata-se de     
uma série de criações de acadêmicos e       
orientações de professores universitários    
em integração pela arte e pela cultura.  

 
 

 

Bubba já Consegue Sozinho! 

Carolina Micha 

 

Com “Bubba”, as crianças descobrem como      
é gratificante tentar fazer algumas coisas      
sozinhas e que crescer é uma grande       
aventura! 



 

 

Agora Eu Consigo Rugir! 

Anna Clotheir 

 

O leãozinho Leonel está aprendendo a      
rugir. A criança poderá tocar e sentir,       
enquanto acompanha estes simpáticos    
amiguinhos nestas aventuras alegres e     
coloridas na selva! 

 

Agora eu Consigo Rosnar! 

Anna Clotheir 

 

O tigrinho Toni está aprendendo a rosnar. A        
criança poderá tocar e sentir, enquanto      
acompanha estes simpáticos amiguinhos    
nestas aventuras alegres e coloridas na      
selva! 



 

 

Minhas Primeiras Cores 

Marcy Kelman 

 

Repleto de cor e fotografias, este livro é        
uma aventura na descoberta de todas as       
cores do arco-íris. O livro tem páginas       
resistentes, que facilitam o manuseio pelas      
mãos pequeninas. 

 

Meus Primeiros Números 

Marcy Kelman 

 

Criado para bebês curiosos, este livro      
apresenta os números de 1 a 5 de maneira         
alegre e divertida. O livro tem páginas       
resistentes, que facilitam o manuseio pelas      
mãos pequeninas. 



 

 

Minhas Primeiras Palavras 

Marcy Kelman 

 

Repleto de cor e fotografias, este livro traz        
as primeiras palavras que compõem o      
mundo das crianças. O livro tem páginas       
resistentes, que facilitam o manuseio pelas      
mãos pequeninas. 

Seu Lobato Tinha um Sítio 

 

Junte-se ao Seu Lobato e divirta-se muito       
cantando junto a clássica canção. Repleto      
de ilustrações adoráveis, este maravilhoso     
livro é perfeito para pais e filhos       
compartilharem. 



 

 

A Dona Aranha 

 
Siga a Dona Aranha e divirta-se muito       
cantando junto a clássica canção. Repleto      
de ilustrações adoráveis, este maravilhoso     
livro é perfeito para pais e filhos       
compartilharem. 

 

Brilha, Brilha, Estrelinha! 

Aconchegue-se e divirta-se muito cantando     

junto a clássica canção. Repleto de      

ilustrações adoráveis, este maravilhoso    

livro é perfeito para pais e filhos       

compartilharem. 

 

 



 

 

Lar é Onde o Coração Está 

Alice King 

 

Não há lugar como o lar. Descubra todas as         
coisas maravilhosas que fazem de uma casa       
um lar neste conto emocionante. Da      
diversão no jardim a aconchegos no sofá,       
esta história explora aqueles momentos     
preciosos que as famílias compartilham em      
casa. 

 

Me Faça Cócegas! 

Melanie Joyce 

 

Fazer cócegas é muito legal! Existem      
cócegas para provocar seus amigos,     
cócegas para fazê-los rir, cócegas para      
animá-los e muitas mais. Venha brincar      
com este livro repleto de sorrisos, risadas e        
muita diversão. 



 

 

O Coelhão Malvado 

Melanie Joyce 

 

O coelhão está se comportando mal e os        
animais da Floresta da Cerejeira já      
aturaram o suficiente! Felizmente, a coruja      
sábia tem um plano e, logo, o coelhão        
descobrirá que um pouco de bondade vai       
bem. Venha e veja o que acontece ao        
coelhão nesta maravilhosa aventura    
animal. 

 

A Classe de Dona Raposa 

Adota o Verde 

Eileen Spinelli 

 

Quando Dona Raposa aparece na escola      
andando em sua bicicleta, Camundongo     
pergunta, 'O pneu de seu carro esvaziou?'       
'Não', diz Dona Raposa à sua aluna. 'Estou        
ADOTANDO O VERDE!' Em breve, todos da       
classe estão trabalhando para manter a      
Terra saudável. Camundongo toma banhos     
de chuveiro mais curtos, Coelho leva uma       
sacola de pano ao supermercado e Gambá       
desliga as luzes quando sai de um quarto. E         
o ato simples de Dona Raposa agita até        
além do círculo de seus alunos. Eileen       
Spinelli e Anne Kennedy combinaram seus      
talentos para tornar um assunto sério algo       
divertido e inspirador. 



 

 

O Ogro e os Três Cabritos 

Nick Page 

 

A história do Ogro e os Três Cabritos        
contada de uma forma muito divertida,      
com um texto cheio de rimas. Você vai        
adorar ler essa história simples e      
encantadora! 

 

A descoberta de Miguel 

Marilurdes Nunes 

 

Miguel vive assistindo à televisão. Um dia,       
acaba a energia elétrica e ele busca outra        
diversão. E encontra um jardim cheio de       
aventuras. 



 

 

Uma Superaventura 

Catherine Lucas 

 
Os supervilões Pablo e Tyrone querem      
roubar a Chave do Mundo e dominar o        
planeta! Mas os super-heróis Tasha e      
Austin não vão deixar eles fugirem...      
Descubra os incríveis poderes dos     
Backyardigans nessa superaventura! 

 

Tobi, o Jabuti, Aprende a 

Compartilhar 

 

Venha se divertir com ilustrações     
primorosas e aprender lições de vida      
preciosas com estes amiguinhos da     
floresta! As crianças vão se identificar com       
estas histórias incríveis que apresentam     
situações parecidas com as que vivem em       
seu dia a dia. Nesta coleção, as criancinhas        
vão descobrir o quanto é importante ajudar       
os outros; como é bom compartilhar as       
coisas com seus amigos; que obedecer é       
crucial e evita perigos; que a melhor opção        
é sempre contar a verdade! 



 

Cores da Floresta 

Nancy Parent 

 

Um pinguim azul, um alce alaranjado, uma       
hipopótama amarela, um canguru roxo e      
uma criaturinha cor-de-rosa: essa turminha     
incomum chegou de mansinho e     
conquistou crianças de idade pré-escolar no      
mundo todo, inclusive no Brasil. São os       
Backyardigans, personagens coloridos e    
encantadores, animados em computador,    
que adoram dançar, cantar e viver      
aventuras. Atual carro-chefe do canal     
fechado Discovery Kids, a animação     
apresenta um grupo de amigos que se       
reúnem no quintal de suas casas e,       
embalados por diversas canções e     
coreografias, conhecem desertos, florestas,    
montanhas e mares, usando o poder da       
imaginação.  

 

Banho nem Pensar 

Brigitte Weninger 

 

Depois de um dia agitado, a última coisa        
que Nico quer fazer é se lavar e limpar os          
vestígios das coisas divertidas que fez! A       
mamãe diz que ele não precisa tomar       
banho, mas, então, terá que aguentar suas       
roupas pinicando, o melado do sorvete em       
seu rosto e dormir no chão duro! Será que         
Nico vai suportar tudo isso só para ter        
lembranças desse dia especial? 



 

 

O Grande Pequeno Dia do 

Porco-espinho 

 

Dê carinho para os seus pequeninos com       
estas doces histórias de personagens     
queridos que enxergam o mundo inteiro ao       
seu redor com encantamento. Com uma      
historinha delicada para a hora de ninar ou        
de se aconchegar na cama, estes livros são        
perfeitos para serem compartilhados com     
aqueles que amamos. 

 

A Grande Aventura do 

Pequeno Urso 

 

Dê carinho para os seus pequeninos com       
estas doces histórias de personagens     
queridos que enxergam o mundo inteiro ao       
seu redor com encantamento. Com uma      
historinha delicada para a hora de ninar ou        
de se aconchegar na cama, estes livros são        
perfeitos para serem compartilhados com     
aqueles que amamos. 



 

 

O Grande Desejo do Pequeno Sapo 

Dê carinho para os seus pequeninos com       
estas doces histórias de personagens     
queridos que enxergam o mundo inteiro ao       
seu redor com encantamento. Com uma      
historinha delicada para a hora de ninar ou        
de se aconchegar na cama, estes livros são        
perfeitos para serem compartilhados com     
aqueles que amamos. 

 

Tedy Fica Agradecido 

Surekha Bhargav 

 

Uma coleção que aborda, de forma objetiva       
e com linguagem apropriada, valores     
fundamentais que constituem o caráter e      
norteiam o comportamento humano.    
Através de temas atuais, os personagens      
encaram os desafios cotidianos, colocando     
em prática tais valores. 



 

 

Tedy Aprende a Ser Humilde 

e Gentil 

Surekha Bhargav 

 

Uma coleção que aborda, de forma objetiva       
e com linguagem apropriada, valores     
fundamentais que constituem o caráter e      
norteiam o comportamento humano.    
Através de temas atuais, os personagens      
encaram os desafios cotidianos, colocando     
em prática tais valores. 

 

Tedy Aprende a Repartir e a 

se Importar 

Surekha Bhargav 

 

Uma coleção que aborda, de forma objetiva       
e com linguagem apropriada, valores     
fundamentais que constituem o caráter e      
norteiam o comportamento humano.    
Através de temas atuais, os personagens      
encaram os desafios cotidianos, colocando     
em prática tais valores. 



 

 

Tedy Aprende a Perdoar 

Surekha Bhargav 

 

Uma coleção que aborda, de forma objetiva       
e com linguagem apropriada, valores     
fundamentais que constituem o caráter e      
norteiam o comportamento humano.    
Através de temas atuais, os personagens      
encaram os desafios cotidianos, colocando     
em prática tais valores. 

 

Tedy Aprendi a Trabalhar em 

Grupo 

Surekha Bhargav 

 
Uma coleção que aborda, de forma objetiva       
e com linguagem apropriada, valores     
fundamentais que constituem o caráter e      
norteiam o comportamento humano.    
Através de temas atuais, os personagens      
encaram os desafios cotidianos, colocando     
em prática tais valores. 



 

 

A Bela Adormecida 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

 

Branca de Neve 

 
Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 



 

 

Chapeuzinho Vermelho 

 

Os Contos Clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com Letra       
Bastão para facilitar o acesso dos menores       
aos mundo da leitura. 

 

Cinderela 

 

Os Contos Clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com Letra       
Bastão para facilitar o acesso dos menores       
aos mundo da leitura. 



 

 

O Gato de Botas 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

 

O Patinho Feio 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 



 

 

A Pequena Sereia 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

 

O Pequeno Polegar 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 



 

 

A Polegarzinha 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

 

O Príncipe Sapo 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 



 

 

Rapunzel 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

 

O Soldadinho de Chumbo 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 



 

 

A Roupa Nova do Rei 

 

Os contos clássicos mais conhecidos de      
todos os tempos interpretados pela     
turminha mais amada do Brasil! Com letra       
bastão para facilitar o acesso dos menores       
ao mundo da leitura! 

Hora da Soneca com Gildo 

Ruth Marshlek 

 

Passe o dia com estes adoráveis filhotes de        
animais enquanto eles fazem travessuras,     
brincam, tiram uma soneca e nadam. As       
encantadoras histórias vão tornar a hora do       
aconchego muito mais especial. Os bigodes      
para tocar e fazer cócegas deixam as       
histórias ainda mais divertidas! 



 

 

Hora de Brincar 

Ruth Marschalek 

 

Passe o dia com estes adoráveis filhotes de        
animais enquanto eles fazem travessuras,     
brincam, tiram uma soneca e nadam. As       
encantadoras histórias vão tornar a hora do       
aconchego muito mais especial. Os bigodes      
para tocar e fazer cócegas deixam as       
histórias ainda mais divertidas! 

 

Hora de Nadar 

Ruth Marschalek 

 

Passe o dia com estes adoráveis filhotes de        
animais enquanto eles fazem travessuras,     
brincam, tiram uma soneca e nadam. As       
encantadoras histórias vão tornar a hora do       
aconchego muito mais especial. Os bigodes      
para tocar e fazer cócegas deixam as       
histórias ainda mais divertidas! 
 



 

 

Hora do Lanchinho 

Ruth Marschalek 

 

Passe o dia com estes adoráveis filhotes de        
animais enquanto eles fazem travessuras,     
brincam, tiram uma soneca e nadam. As       
encantadoras histórias vão tornar a hora do       
aconchego muito mais especial. Os bigodes      
para tocar e fazer cócegas deixam as       
histórias ainda mais divertidas! 

 

Grandes Aventuras da 

Coelhinha 

 

Boing, Boing, a coelhinha brinca no jardim.       
Mas agora é hora de dormir! Descubra as        
aventuras da coelhinha e venha se divertir       
antes que ela vá dormir. 



 

 

Grandes Aventuras do 

Cachorrinho 

 
Au- Au, o cachorrinho brinca no jardim com        
seus amigos. Descubra as aventuras do      
cachorrinho e venha se divertir antes que       
ele vá dormir. 

 

Macaquinho Carinhoso 

 

Junte-se ao Macaquinho Carinhoso e sua      
mamãe enquanto eles fazem brincadeiras     
na floresta e se divertem. Com pelo macio e         
fofinho para os pequenos dedos     
descobrirem, esta história charmosa é     
perfeita para pais e filhos compartilharem      
juntos. 



 

 

Novas Duas Dúzias de 

Coisinhas á Toa que Deixam a 

Gente Feliz 

Ruth Rocha 

 

Família ê, Família á, Família! Cada um tem        
uma família diferente, mas Arnaldo     
Antunes e Tony Bellotto mostram que      
todas podem ser iguais... 

 

Entre Nuvens 

André Neves 

 

Essa é a história de uma menina que        
sonhava em ser como um pássaro para       
poder ter uma nuvem só para ela. “Ela        
pensava: ‘Lá em cima, alguma coisa existe.       
Deuses, fadas, anjos ou gente de verdade’.       
Porém, na cidade em que vivia, ninguém       
tinha tempo para sonhar. A menina resolve       
subir na montanha mais alta daquele lugar       
para poder pegar uma nuvem. Nessa      
montanha vivia um menino. Ele não achava       
a menor graça em olhar o céu, mas achava         
o sorriso da menina a coisa mais bela do         
mundo. E para vê-la sorrir para sempre, ele        
deu o melhor presente que ela poderia       
imaginar... 

 



 

 

Nestor 

Quentin Gréban 

 

Quando o pequeno Nestor vai sozinho      
pescar no rio, tem de tomar muito cuidado        
para evitar todos os animais perigosos de       
que se pai falou. Ficar longe dos ouriços        
pois eles espetam... dos jacarés porque      
mordem... e dos elefantes porque são      
grandes e desajeitados e podem pisar e       
esmagar! Mas, quando Nestor cai dentro      
do rio, é um elefante que o salva, e assim          
eles se tornam amigos para sempre. 

 

Bichinho de Estimação 

Edméa Campbells 

 

Dona Vaca encontrou o Potrinho andando      
muito triste pelo pasto. Ele havia perdido       
seu bichinho de estimação. A Vaca resolveu       
ajudar o amigo a procurar pelo seu       
bichinho. No meio do caminho     
encontraram outros animais que também     
quiseram ajudar. O Macaco, o Pato, o       
Porco, a Formiga, o Galo, o Gato, todos        
queriam ajudar o Potrinho a solucionar o       
mistério. Será que eles conseguiram? 

 



 

 

A Princesinha 

 

Desfrute de histórias alegres neste lindo      
livro de princesa. Com uma doce história       
em versos e uma magnífica capa para tocar        
e sentir, este livro é perfeito para as        
princesinhas onde quer que estejam. 

 

O Pequeno Dinossauro 

 

Encontre o simpático dinossauro roxo e      
prepare-se para diversão de montão. Com      
uma bela história em versos e uma       
fantástica capa para tocar e sentir, este       
livro é perfeito para os fãs de dinossauros        
onde quer que estejam. 



 

 

Eu e Minha Mãe 

O Cãozinho 

 

O cãozinho ama a mamãe dele. Junte-se a        
essa doce aventura, enquanto você     
encontra muitos dos amigos dele neste      
charmoso livro peludo. 

 

Eu e Minha Mãe 

O bezerrinho 

 
O bezerrinho ama a mamãe dele. Junte-se a        
essa doce aventura, enquanto você     
encontra muitos dos amigos dele neste      
charmoso livro peludo. 



 

 

Quando Estou com Ciúme 

Cornelia Maude Spelman 

 

A educação sobre como identificar e lidar       
com nossas emoções (especialmente as     
desagradáveis e assustadoras) é tão     
importante como outros aprendizados. Na     
coleção Como me sinto, a terapeuta      
Cornelia Maude Spelman usa uma     
linguagem simples e tranquila para ajudar      
crianças pequenas a compreender e lidar      
com seus sentimentos e a relacionar-se      
bem com os outros. 

 

Quando Me Sinto Bem 

Cornelia Maude Spelman 

 
A educação sobre como identificar e lidar       
com nossas emoções (especialmente as     
desagradáveis e assustadoras) é tão     
importante como outros aprendizados. Na     
coleção Como me sinto, a terapeuta      
Cornelia Maude Spelman usa uma     
linguagem simples e tranquila para ajudar      
crianças pequenas a compreender e lidar      
com seus sentimentos e a relacionar-se      
bem com os outros. 



 

 

Quando Me Importo Com os 

Outros 

Cornelia Maude Spelman 

 

A educação sobre como identificar e lidar       
com nossas emoções (especialmente as     
desagradáveis e assustadoras) é tão     
importante como outros aprendizados. Na     
coleção Como me sinto, a terapeuta      
Cornelia Maude Spelman usa uma     
linguagem simples e tranquila para ajudar      
crianças pequenas a compreender e lidar      
com seus sentimentos e a relacionar-se      
bem com os outros. 

 

Quando Estou Zangado(a) 

Cornelia Maude Spelman 

 

A educação sobre como identificar e lidar       
com nossas emoções (especialmente as     
desagradáveis e assustadoras) é tão     
importante como outros aprendizados. Na     
coleção Como me sinto, a terapeuta      
Cornelia Maude Spelman usa uma     
linguagem simples e tranquila para ajudar      
crianças pequenas a compreender e lidar      
com seus sentimentos e a relacionar-se      
bem com os outros. 



 

 

A roda do Ônibus 

 

Pule a bordo do ônibus e divirta-se muito        
cantando junto a clássica canção. Repleto      
de ilustrações adoráveis, este maravilhoso     
livro é perfeito para pais e filhos       
compartilharem. 

 

Bubba, o médico 

Carolina Micha 

 

Ir ao médico pode ser um pouco difícil.        
Mas, com a ajuda do doutor “Bubba”, o        
medo vai embora e tudo fica mais       
divertido. 



 

 

Muito Cansado e Bem 

Acordado 

Susanne Straber 

 

O porco-espinho, a raposa, o burrico, o       
pelicano e o jacaré estão todos dormindo,       
muito cansados… Mas a foca está bem       
acordada. E ela não quer saber de ficar na         
cama! E agora? O que os outros       
dorminhocos vão fazer? 
Este livro, para leitores bem pequenos,      
torna a hora de dormir um momento mais        
divertido e gostoso para toda a família. 

 

Amo Você, Mamãe! 

 

Esta coleção proporciona uma visão     
encantadora sobre família e amizades a      
partir do ponto de vista de um adorável        
filhote de urso! Nossos pequenos e      
ansiosos leitores se identificarão facilmente     
com a doce inocência do ursinho,      
reconhecendo suas próprias curiosidades    
nas alegres aventuras dele! 



 

 

Deus Fez Você Especial 

 

Esta coleção proporciona uma visão     
encantadora sobre família e amizades a      
partir do ponto de vista de um adorável        
filhote de urso! Nossos pequenos e      
ansiosos leitores se identificarão facilmente     
com a doce inocência do ursinho,      
reconhecendo suas próprias curiosidades    
nas alegres aventuras dele! 

 

Meu Pai, Meu Herói 

 

Esta coleção proporciona uma visão     
encantadora sobre família e amizades a      
partir do ponto de vista de um adorável        
filhote de urso! Nossos pequenos e      
ansiosos leitores se identificarão facilmente     
com a doce inocência do ursinho,      
reconhecendo suas próprias curiosidades    
nas alegres aventuras dele! 



 

 

Meus Melhores Amigos 

 

Esta coleção proporciona uma visão     
encantadora sobre família e amizades a      
partir do ponto de vista de um adorável        
filhote de urso! Nossos pequenos e      
ansiosos leitores se identificarão facilmente     
com a doce inocência do ursinho,      
reconhecendo suas próprias curiosidades    
nas alegres aventuras dele! 

 

Barbie: a Princesa Pop Star 

Fabiane Ariello 

 

Tori é a princesa de Meribella, e Keira é         
uma estrela do pop. As duas se encontram        
e tem a oportunidade de viver uma a vida         
da outra por um dia. O que elas não         
imaginam e que Maribella corre perigo.      
Descubra o que acontece e divirta-se com o        
quebra-cabeça de páginas. 



 

 

Barbie e O Segredo das Fadas 

 

Quando Ken é raptado por uma fada que         
quer se casar com ele, Barbie e suas amigas         
precisam entrar no incrível mundo das      
fadas para resgatá-lo! Será que elas vão       
conseguir encontrá-lo a tempo, ou Ken      
ficará para sempre em Gloss Angeles? 

 

Agatha Parrot e a Cabeça 

Flutuante 

Kjartan Poskitt 

 
Oiêêêê! Este livro fala sobre a escola da        
Rua Ímpar, onde eu estudo com a       
louquinha da Ivy, que sempre desce as       
escadas pulando de quatro em quatro      
degraus – Uhu! E com a Martha, que é         
grandalhona e pode dar uma lição nos       
meninos quando bem entende. A     
professora mais esquisita que nós temos é       
a professora Latília, que usa óculos e luvas        
na hora de mexer no apontador de lápis.        
Esta história fala da vez que ela tentou        
executar a Martha com um machado      
capenga feito de cartolina, mas aí a cabeça        
da Martha saiu voando e explodiu! Ha há        
há, genial! 



 

 

Diario de um zumbi do 

Minecraft Confusões 

Confusões na Escola 

 

São as últimas semanas antes das férias... e        
o nosso amigo zumbi mal pode esperar! 
Falta pouco para as férias. Chega de Escola        
Monstro! Chega de professores e livros!      
Serão semanas e semanas só jogando      
videogame, comendo bolo e aprontando     
todas com Steve, Esquely, Slimey e Creepy. 
Bem, essa era a ideia do zumbi, até ele         
descobrir que seus pais tinham outra coisa       
em mente... 
Agora tudo o que pode fazer é pedir ajuda         
a seus amigos mobs. Juntos, eles vão       
inventar os planos mais loucos,     
assustadores e divertidos para fugir desse      
“terrível destino”. 
NESTE VOLUME, DESCUBRA O VERDADEIRO     
NOME DO ZUMBI! 

 

Só me diz por que… Preciso 

de Dinheiro? 

Sara Agostini 

 

Doces são uma delícia e fazem parte dos        
momentos de diversão das crianças.     
Mesmo sendo tão bom, Davi irá descobrir       
que comer de vez em quando e repartindo        
com os amigos é mais saudável e       
prazeroso. 



 

 

Eu Amo 

Castelos 

Lisa Regan 

 

Os jovens leitores vão adorar esta série de        
livros sobre curiosidades da vida dos      
animais. Com um texto simples, bem      
detalhado e com muitas imagens, esta série       
é ideal para ler e compartilhar com seus        
filhos. 

 

Obax 

André Neves 

 

Quando o sol acorda nos céu das savanas,        
uma luz fina se espalha sobre a vegetação        
escura e rasteira. O dia aquece e é hora de          
descobrir muitas aventuras. 



 

 

O Segredo da Amizade 

Wagner Costa 

 

O que é um amigo? Só alguém que a gente          
conhece? Ou é muito mais que isso? Qual é         
o segredo da amizade? Aquela rosa sem cor        
era como um raio de sol sem calor. Ela         
parecia não servir para nada, e ninguém       
gostava dela. Coitada da rosa sem cor! O        
vento ficava triste com a rosa solitária,       
coitadinha, e queria ajudar. Começou a      
soprar, levando-a a visitar os campos, as       
montanhas. Foram procurando bem, por     
toda parte, onde pudessem encontrar um      
amigo.  

 

Meu Bairro é Assim 

César Obeid 

 

É muito importante trabalhar os vínculos      
que as crianças têm com o entorno de sua         
casa ou da escola. O bairro tem elementos        
que podem levar a criança a refletir sobre        
os lugares que ela gosta, os passeios a pé         
pelo entorno, as características das ruas do       
bairro, as diferenças entre os bairros, os       
nomes engraçados ou curiosos e muito      
mais. Este livro é um convite em forma de         
poesia para fixar na criança as lembranças       
gostosas da infância na família, no bairro,       
na cidade. 



 

 

Um Gol de Placa 

Pedro Bandeira 

 

Aquela turminha adorava jogar bola num      
campinho improvisado que havia num     
terreno do bairro. Mas acontece que o       
dono do terreno resolveu construir um      
prédio de apartamentos em cima do campo       
de futebol! E agora?! O que a turminha ia         
fazer? Ficar sem brincar depois das aulas?       
Bom, havia outro terreno perto do morro,       
mas estava coberto de mato e seria       
impossível para um bando de crianças      
limpar tudo e ainda deixar a terra bem        
lisinha como um campo de futebol de       
verdade. Mas, para aqueles amigos, o      
impossível não existia! 

 

A Bruxinha Invejosa 

Pedro Bandeira 

 

Micélia e Apotécia eram duas bruxinhas      
aprendizes. Só que Micélia era a primeira       
da classe e Apotécia era... a última! E não é          
que ela morria de inveja da colega       
estudiosa?! Que bruxinha preguiçosa! Em     
vez de estudar mais, ela resolveu fazer um        
feitiço para transformar Micélia numa     
barata casquenta! E você nem imagina a       
confusão em que ela se meteu! Se Apotécia        
estava morrendo de inveja, você vai morrer       
de rir quando ler essa história! 



 

 

Dom Quixote das Crianças 

Monteiro Lombado 

 

Baseado na obra de Monteiro Lobato, que       
escreveu uma história onde a Dona Benta       
narrava para as crianças as clássicas      
aventuras do cavaleiro andante, Dom     
Quixote, e seu fiel escudeiro Sancho Pança.       
A obra é uma adaptação da história, na        
versão em quadrinhos para crianças. 

 

O Príncipe e o Mendigo 

Madalena Parisi Duarte 

 

Suprindo uma lacuna do mercado, esta      
coleção apresenta os mais famosos contos      
clássicos da literatura mundial juvenil. Em      
linguagem especialmente adaptada ao nível     
de compreensão dos leitores adolescentes     
ou pré-adolescentes, cada livro contém     
uma história de aventura ou de heroísmo,       
apresentando, também a biografia do autor      
e suas principais obras.  



 

 

Diário de Aventuras da Ellie 

O Show tem que Continuar 

Ruth McNally Barshaw 

 

Peça de teatro? Legal! Audições? Glup. Os       
alunos do 7º ano estão ensaiando a peça O         
Mágico de Oz, e a Ellie é a diretora de          
palco. É um trabalho muito importante e       
divertido. Até que chega a hora das       
audições. Será que os amigos da Ellie vão        
culpá-la por não conseguirem o papel que       
queriam? Sempre que há um problema      
com a peça, como criar um tornado realista        
ou impedir que o Totó morda a Dorothy, é         
a Ellie quem tem que resolver. Como uma        
menina pode lidar com tanta pressão? É       
como diz o ditado: o show tem que        
continuar! 

 

A Estrela Curiosa 

Walcyr Carrasco 

 

 

Do que são feitas as estrelas? E o que essa          
curiosa estrela quer saber? Fique sabendo      
onde essa história vai parar e onde essa        
estrelinha irá meter o bedelho, neste livro       
de mistérios estelares, de Walcyr Carrasco. 



 

 

Abaixo o bicho-papão 

Walcyr Carrasco 

 

Toda noite o Marco e o Zeca trancavam a         
porta do quarto, fechavam bem as janelas       
para o bicho-papão não entrar. Seus pais       
viviam dizendo para não gritar alto, não       
fazer guerra de travesseiros que o      
bicho-papão iria levá-los no saco. Mas será       
que eles não poderiam brincar de nada?       
Até que os irmãos planejaram um encontro       
definitivo, frente a frente com o      
bicho-papão. Será que eles conseguiram se      
livrar do tal bicho? 

 

Meu encontro com Papai 

Noel 

Walcyr Carrasco 

 

Papai Noel existe? É claro que existe! Existe        
nos filmes, nos cartazes, nos papéis de       
presente... Existe na imaginação de milhões      
de crianças, existe na realidade de milhões       
de fabricantes, de lojistas, de     
consumidores. E é deste último Papai Noel       
que fala este livro. Aquele homem que se        
fantasia de Papai Noel, que fica nas lojas e         
nas ruas enfeitando nosso Natal e que       
volta, depois, à sua realidade modesta. 



 

 

A Semente do Nicolau 

Um Conto de Natal 

Chico Alencar 

 

Lulu e Bié conhecem o velho Nicolau que        

representa a figura tradicional do Papai      

Noel. Ele conta sua história e diz que o         

importante é preservar o real sentido da       

festa natalina. Fala sobre a distribuição de       

presentes, o desequilíbrio entre o     

consumismo exagerado e as pessoas     

carentes. 

 

 

Era Uma Vez uma Bruxa 

Lia Zatz 

 

O que será que acontece quando o feitiço        
vira contra o feiticeiro? Esta é uma história        
muito especial de Lia Zatz em forma de        
carta enigmática. A bruxa Meleca cansou-se      
de viver na floresta e saiu em busca de         
novas aventuras. De repente, entrou numa      
nuvem escura e descobriu a cidade grande:       
poluição, trânsito, sujeira... e crianças. E      
agora, quem assusta mais? 



 

 

O Caso do Bolinho 

Tatiana Belinky 

 

Um conto tradicional reescrito com a      
experiência de quem entende de criança.      
Baseando-se na repetição das ações, o      
enredo tem um humor natural,     
perfeitamente adequado às crianças    
pequenas. 

 

Histórias de Tia Nastácia 

Monteiro Lobato 

 

Em torno da cozinheira do Sítio do Picapau        
Amarelo, Pedrinho, Narizinho e Emília     
passam horas ouvindo desde clássicas     
fábulas da literatura mundial a contos      
populares brasileiros. Este livro é o      
resultado do trabalho de pesquisa que      
Monteiro Lobato fez na coleta de todas       
essas histórias. Lançado pela primeira vez      
em 1937, agora as 43 histórias contadas       
por Tia Nastácia ganham as ilustrações de       
Cláudio Martins. 

 
 


