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Apresentamos o catálogo 2020 da Pequena Zahar reiterando nosso compromis-
so com a diversidade de leituras e leitores, dos pequenos aos jovens.
 Apostamos na valorização dos livros de qualidade com uma linguagem viva 
e moderna, cobrindo os mais diversos temas e gêneros – do álbum ilustrado a 
obras de conhecimento, sem esquecer os clássicos da literatura.
 Em nosso site há ainda materiais extras disponíveis, como títulos para apoio 
a educadores e livros por ciclo escolar. 
 Consulte o site e nossas redes sociais para mais informações. 

Orientações de uso

Além das sinopses e da ficha técnica, cada título traz ainda indicações sobre 
tema, categoria e fluência leitora.

tema  indicação das principais temáticas abordadas em cada livro

categoria indicação das principais características quanto a área (litera- 
  tura ou informativo), gênero (novela, poesia, teatro, biogra- 
  fia, entre outros), formato (livro de imagem, livro ilustrado etc.)

fluência leitora indicação de maturidade leitora, que orienta a escolha e a  
  seleção de títulos, ampliando as possibilidades de cada um e   
  respeitando os níveis de fluência leitora: leitura compartilha- 
  da, leitores iniciantes, leitores em processo e leitores fluentes

/pequenazahar @editorazahar @editorazahar zahar.com.br/pequenazahar
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Tradução: Maria Luiza X. De A. Borges, 
80pp, ISBN: 978-85-66642-69-8

Prisioneiros da geografia  
para jovens leitores
Nosso mundo explicado em 12 mapas
Tim Marshall
ilustrações de grace easton,  
jessica smith

Por que a geografia dificulta o desenvolvi-
mento do Brasil? Como os Estados Unidos se 
tornaram uma superpotência? E por que al-
guns países são tão ricos enquanto outros são 
tão pobres?

Descubra as respostas para essas e muitas 
outras perguntas nesse livro único e extraor- 
dinário. Por meio de incríveis mapas ilustra-
dos, você vai entender como a geografia in-
fluenciou a história do mundo. E vai saber, 
entre outras coisas, por que as escolhas dos 
líderes mundiais são determinadas por mon-
tanhas, rios e mares e por que os povos en-
tram em guerra.

Deslumbrante edição resumida e ilustrada 
do best-seller Prisioneiros da geografia, esta re-
veladora introdução aos assuntos do mundo 
irá inspirar mentes curiosas e jovens leitores 
em toda parte.

lançamento

tema Convivência, Conflitos Sociais, 
Diversidade Cultural, Ecologia, História, 
Identidade, Sociabilidade

categoria Informativo 

fluência leitora  Leitores Fluentes, 
Leitores Críticos
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Tradução: Eliana Aguiar, 48pp, ilustrado, 
ISBN: 978-85-66642-65-0

Malala
Pelo direito das meninas à educação
Raphaële Frier
ilustrações de aurélia fronty 

Malala Yousafzai é um símbolo de coragem 
e paz para o mundo. Paquistanesa e muçul-
mana, desde os onze anos ela luta contra os 
fundamentalistas islâmicos que proíbem as 
meninas de frequentar escolas. Para calar sua 
voz, eles tentaram assassiná-la, mas felizmen-
te Malala conseguiu escapar com vida.

Hoje, homenageada com o Prêmio Nobel da 
Paz e Embaixadora da Consciência da Anistia 
Internacional, ela prossegue sua luta com mais 
determinação ainda, para que todas as crianças 
tenham direito de ir à escola, sejam elas meni-
nas ou meninos, ricas ou pobres.

Com ilustrações belíssimas e um texto emo- 
cionante, o livro traz também a seção “Para 
compreender melhor”, em que o leitor encon-
trará material de pesquisa que inclui textos, 
fotos, mapa e documentos sobre a vida de 
Malala.

tema Conflitos Sociais, Diversidade Cultural, História, Feminismo
categoria Biografia, Informativo 
fluência leitora Leitores Fluentes e Leitores Críticos 
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64pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-72-8

Este é o lobo
Alexandre Rampazo

“Eis uma história distinta de todas as atra-
vessadas por lobos. Aqui não há medo, mas 
solidão. Alexandre Rampazo sacode, com 
lindas imagens e palavras, a rede onde estão, 
presos a velhos sentidos, personagens sin-
gulares do nosso imaginário, como a Cha-
peuzinho Vermelho, sua avó e o caçador, o 
príncipe, a princesa e os três porquinhos. Ao 
lado do lobo ou dele apartadas, elas ganham 
um inédito significado – graças, sobretudo, 
à sensibilidade de um menino. Um menino 
que não é senão o próprio Rampazo e todos 
nós, leitores, que, por meio de narrativas, 
redescobrimos (mesmo em condições sus-
peitas) as maravilhas da amizade.”João An-
zanello Carrascoza

Para saber onde foram parar os persona-
gens desse livro e entender o verdadeiro sen-
tido da história é preciso acompanhar atenta-
mente cada aparição do lobo. A resposta, você 
descobre no final!

tema Amizade, Clássicos, Convivência, Identidade, Imaginação e Fantasia, Medo, Tolerância
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes, Leitores em Processo

lançamento
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O muro no meio do livro
Jon Agee

Tem um muro no meio desse livro. E um peque-
no cavaleiro está seguro de que o muro protege 
o seu lado bom do livro dos muitos perigos do 
outro lado – um tigre faminto, um rinoceronte 
gigante e, o pior de todos, um ogro terrível que 
vai devorá-lo. 

Mas nem tudo é o que parece…
Com gentileza e humor, O muro no meio do livro, 

do aclamado autor-ilustrador americano Jon Agee, 
mostra que em vez de muros precisamos construir 
pontes. Tradução: Juliana Freire, 44pp, ilustrado, 

ISBN: 978-85-66642-68-1

tema Tolerância, Convivência, Identidade,  Autoconhecimento 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes,   
 Leitores em Processo e Leitores Fluentes 

selo cátedra 10/2019
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48pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-60-5

Lulu e o urso
Carolina Moreyra
ilustrações de Odilon Moraes 

Enquanto a mamãe trabalha no computador, 
Lulu resolve arrumar as caixas da mudança. A 
cada objeto, uma pergunta: “Mamãe, o que é 
isso?” A curiosidade de Lulu não tem fim. Então 
começa a brincadeira...

Dos premiados Carolina Moreyra e Odilon Mo-
raes, Lulu e o Urso é um livro que toca pela sim-
plicidade, nos fazendo demorar em suas imagens 
e palavras e permitindo as mais diversas leituras.

Suas páginas vão nos levar até onde a imagina-
ção alcança.

tema Amizade, Crescimento, Família, Fantasia, Imaginação, Relação com os Pais 
categoria  Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes, Leitores em Processo

selo cátedra 10/2018

Lá e aqui 
Carolina Moreyra
ilustrações de Odilon Moraes 

Uma pequena obra-prima que transborda de emo-
ção, destinada a leitores de todas as idades. Com 
rara sensibilidade, esse livro aborda um assunto 
normalmente difícil para adultos e crianças: a se-
paração dos pais. Combinando com maestria fra-
ses curtas, poucos elementos e traços delicados, 
Carolina Moreyra e o premiado ilustrador Odilon 
Moraes nos contam essa história através dos olhos 
de uma criança e apostam em um final no qual o 
sofrimento nem sempre é o desfecho obrigatório.

56pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-31-5

tema Divórcio, Separação, 
Família, Relação com os Pais, 
Medo

categoria Livro Ilustrado

fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores em 
Processo e Leitores Fluentes

vencedor do prêmio jabuti 2016prêmio jabuti 2016

prêmio crescer 2016

white ravens 2016

prêmio fnlij 2016

altamente recomendável - fnlij prêmio crescer 2019
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Carmen
A grande pequena notável
Heloisa Seixas, Julia Romeu  
e Graça Lima

Carmen Miranda foi a brasileira mais famo-
sa do mundo em seu tempo. Conquistou os 
quatro cantos do planeta cantando e dançan-
do. Virou um dos maiores símbolos do nosso 
país. Até hoje, poucas pessoas são tão imitadas 
quanto ela. E olhe que essa história começou 
há mais de cem anos!

Ao recontar a trajetória de Carmen, as au-
toras traçam também um panorama vivo do 
Rio de Janeiro do início do século XX. E con-
vidam leitores de todas as idades a conhecer 
um pouco mais sobre a artista que ajudou a 
destacar no exterior as cores e a musicalidade 
brasileiras.

Com projeto gráfico inspirado nas revistas 
ilustradas das décadas de 930 e 940, texto e 
imagem se mesclam a letras de música, enri-
quecendo a experiência da leitura e tornando 
esse livro um ótimo presente!

tema Diversidade Cultural, História, Identidade
categoria Biografia, Informativo 
fluência leitora Leitores Fluentes, Leitores Críticos 

40pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-71-1

nova edição agora  
na pequena zahar
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Meu pai, o grande pirata
Davide Calì
Ilustrações de Maurizio A.C. Quarello

As histórias incríveis que o pai conta sobre a vida 
ao lado de sua tripulação de piratas despertam a 
imaginação de seu filho. Mas um dia o pai não 
volta para casa. Então é a vez de o filho fazer ele 
mesmo uma viagem extraordinária – em busca 
do pai. Logo o menino descobrirá um segredo 
para além de tudo o que já tinha imaginado.

Um livro tocante sobre trabalho, esperança e 
solidariedade narrado do ponto de vista de um 
menino.

tema Amizade, Convivência, Crescimento, Família,   
 Fantasia, Imaginação, Medo, Relação com os Pais
categoria Livro Ilustrado
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores   
 Fluentes, Leitores Críticos

Tradução: Celina Portocarrero, 48pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-59-9

A menina dos livros 
Oliver Jeffers, Sam Winston

A menina dos livros cruza um mar de palavras 
em sua jangada. E chega à casa de um menino, e 
o convida para seguirem juntos numa aventura 
pelo mundo das histórias, no qual qualquer coisa 
pode acontecer... 

Com ilustrações maravilhosas costuradas por 
uma narrativa simples, esse livro é uma homena-
gem ao poder das histórias. Dezenas de clássicos 
infantis e cantigas populares compõem as paisa-
gens tipográficas das páginas, oferecendo aos lei-
tores de todas as idades oportunidades para des-
cobrir, relembrar e compartilhar suas próprias 
experiências pelo universo da literatura.

Uma leitura singular. Um convite para se ex-
plorar os caminhos da memória e da imaginação. 
Um livro mágico e inesquecível!

Tradução: Clarice Duque Estrada, 40pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-55-1

selo cátedra 10/2018

tema Imaginação, Amizade, Diversidade Cultural, Sociabilidade, Leitura, Livro
categoria Livro ilustrado
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo, Leitores Fluentes e Leitores Críticos

prêmio bologna ragazzi/2017

selo cátedra 10/2018

altamente recomendável - fnlij 

prêmio crescer 2019
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Os vizinhos
Einat Tsarfati 

Enquanto sobe os andares do seu prédio, uma 
menina imagina o que está por trás das portas 
dos apartamentos de seus vizinhos. Será que a 
porta cheia de fechaduras pertence a uma fa-
mília de ladrões? E a porta com pegadas cheias 
de lama pode esconder um tigre de estimação? 
Ela não sabe, mas a coisa mais incrível talvez 
esteja em sua própria casa.

Uma deliciosa viagem que, a cada página, 
apresenta um novo mundo de infinitos deta-
lhes e surpresas criados com singular delica-
deza pela autora e ilustradora israelense Einat 
Tsarfati.

Joana e Lia 
Sandrine Bonini, Sandra Desmazières

Joana é irmã de Lia, e Lia é irmã de Joana. Elas 
se parecem tanto uma com a outra que todos 
acham que são gêmeas! Tudo funcionava mui-
to bem, até que Joana vai para outra escola... 
Como se tornar independente quando a gente 
se acostumou, desde sempre, a ser duas?

Uma história delicada sobre a passagem da 
infância para a adolescência e as mudanças na 
cumplicidade entre duas irmãs.

Tradução: Celina Portocarrero, 36pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-36-0

tema Amizade, Convivência, Crescimento, Família, Identidade 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo

tema Convivência, Diversidade Cultural, Família, Fantasia, Identidade,  
 Imaginação, Relação com os Pais, Sociabilidade
categoria Livro Ilustrado
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes, Leitores em Processo

Tradução: George Schlesinger, 48pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-61-2

selo cátedra 10/2019



Diário de Pilar na China
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Em sua mais recente aventura, Pilar, Breno e o gato 
Samba embarcam na rede mágica e vão parar na 
China. No outro lado do mundo, eles conhecem a 
menina Fang Fang e, juntos, os quatro aventureiros 
passarão pela Muralha da China, Pequim e muito 
mais, contando com a ajuda de Confúcio, entre ou-
tros personagens. Descobrirão o horóscopo chinês, 
o tesouro mágico Xirang e a história da primeira 
Cinderela de que se tem notícia...

200pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-56-8

tema Aventura, Diversidade Cultural, História, Mitologia, Ecologia
categoria Novela 
fluência leitora Leitores Fluentes

Diário de Pilar 
Flávia Lins e Silva 
ilustrações de Joana Penna 

Escrita em forma de diário, a série criada pela escritora 
Flávia Lins e Silva conta as aventuras de Pilar, uma me-
nina curiosa que já rodou o mundo em sua rede mágica. 
Adotados nas escolas de todo o país, os livros despertam 
a curiosidade dos jovens leitores com relatos de viagens 
repletos de informações que ampliam o conhecimento 
e o interesse pela diversidade cultural. Todos os títulos 
da série incluem mapas, glossários e boxes informativos.
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Diário de Pilar em Machu Picchu
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Em busca do gato Samba, Pilar e Breno partem 
para mais uma aventura de tirar o fôlego. No alto 
das montanhas do Peru, eles vão desbravar os se-
gredos de Machu Picchu, a Cidade Sagrada. En-
quanto conhecem as tradições e lendas do povo 
inca, os três vivem momentos tanto inesquecíveis 
quanto perigosos. A edição inclui, além do mapa, 
um pequeno dicionário de quéchua, o idioma dessa 
civilização extinta.

168pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-20-9 

tema Amizade, Diversidade Cultural, Sociabilidade,  
 Mitologia, História 
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes

Diário de Pilar na África 
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Na África, Pilar, Breno e o gato Samba conhecem 
Fummi, uma princesa iorubá. Juntos, eles tentarão 
salvar sua família e seu povo, capturados por comer-
ciantes de escravos. Viajando da Nigéria até Angola, 
Pilar e seus amigos aprendem várias coisas sobre os 
animais, a cultura e a história da África, e também 
sobre a história do Brasil.

192pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-41-4
tema Aventura, Diversidade Cultural, História, Mitologia,  
 Ecologia, África  
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes
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Diário de Pilar na Grécia
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Pilar embarca na sua rede mágica em busca do avô 
e, junto com seus amigos, descobre o fascinante 
mundo da mitologia grega, repleto de deuses e he-
róis. Ela vive grandes aventuras ao conhecer o rei 
Midas, Hércules, Zeus e até Pégaso, o cavalo alado 
que a levará ao Olimpo. Inclui mapa, listas com os 
fantásticos seres que Pilar encontra e até frases úteis 
em grego.

152pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-40-7 
 

tema Amizade, Diversidade Cultural, Sociabilidade,   
 Mitologia, História
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes

160pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-34-6 

Diário de Pilar no Egito
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Uma viagem fantástica de Pilar ao Egito antigo. 
Com o inseparável amigo Breno, Pilar tenta ajudar 
o faraó Tutancâmon a recuperar seu trono. Juntos, 
se envolvem em incríveis aventuras, conhecendo 
os deuses, a matemática, a escrita e vários aspectos 
da cultura egípcia. O livro traz ainda um glossá-
rio, uma linha do tempo que vai de 2589 a.C. até os 
dias atuais e uma seção sobre os deuses Ísis, Osíris, 
Amon e Hórus, entre vários outros.

tema Amizade, Diversidade Cultural, Sociabilidade,   
 Mitologia, História  
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes
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Caderno de viagens da Pilar 
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Pilar convida os leitores a escrever um diário de via-
gens. E conforme conta como se prepara para viajar 
e o que observa em suas andanças, Pilar estimula 
a imaginação, ajudando a criança a desenvolver as 
próprias histórias. Há espaço para desenhar, colar 
fotos e lembranças, fazer lista de favoritices... e se di-
vertir com uma cartela de adesivos supercoloridos!

flávia lins e silva, assim como sua personagem Pilar, está sempre de malas pron-
tas para uma nova viagem. É escritora, roteirista, documentarista e autora de vários 
livros infantojuvenis. Foi vencedora do Prêmio de Melhor Livro Juvenil de 200 pela 
FNLIJ com Mururu no Amazonas. Criou a série Detetives do Prédio Azul, sucesso na 
TV e na Pequena Zahar. Por esta editora, publicou também Nas folhas do chá.

joana penna estudou design e ilustração em Barcelona, e depois de morar em Lon-
dres e no Sri Lanka, vive hoje perto de Nova York. Tem ilustrações publicadas em 
diversos livros.

72pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-46-9 
tema Aventura, Diversidade Cultural, História,  
 Mitologia, Ecologia
categoria Livro Ilustrado Interativo 
fluência leitora Leitores Fluentes

148pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-64-3 

Diário de Pilar na Amazônia
Flávia Lins e Silva
ilustrações de Joana Penna

Pilar, Breno e o gato Samba vão parar no rio Amazo-
nas! Juntos enfrentam os feitiços da Iara e descobrem 
os segredos da Floresta Encantada. E ainda se dão con-
ta de que é preciso fazer alguma coisa para preservar 
as árvores, que estão sendo destruídas. Pilar aprende 
sobre a cultura da Amazônia e se encanta com as len-
das, os mitos, a culinária e o modo de vida da região.

tema Amizade, Diversidade Cultural, Sociabilidade,   
 Mitologia, Ecologia, História
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes
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Os detetives do Prédio Azul
Primeiros casos
Flávia Lins e Silva

São muitas as aventuras de Capim, Mila e Tom, 
amigos e companheiros inseparáveis. Os prota-
gonistas dessas histórias sonham em ser detetives 
e descobrir os segredos de uma grande inimiga: 
dona Leocádia, a síndica do Prédio Azul, onde 
vivem. Baseado na série homônima de grande 
sucesso exibida no canal Gloob, da qual a autora  
também é roteirista, esse primeiro livro da série 
contém casos inéditos em uma linguagem ágil e 
um projeto gráfico que é um convite para os lei-
tores jovens.

112pp, ilustrado, ISBN:978-85-66642-00-1 
Disponível em e-book 

tema Convivência, Amizade, Família, Sociabilidade, Tolerância 
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes

Nas folhas do chá
O segredo das cartas chinesas
Flávia Lins e Silva, Liu Hong

Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze anos e 
sua avó está doente. He Juhua mora em Pequim, tem 
a mesma idade e seu avô também não está nada bem. 
As duas meninas começam a trocar uma correspon-
dência emocionante e curiosa. As diferenças entre 
o Brasil e a China, a medicina alopática e a chinesa 
tradicional, o namoro na década de 950 e nos dias de 
hoje são alguns dos temas dessas conversas. 

116pp, ISBN: 978-85-378-0596-1 
Disponível em e-book 

tema Amizade, Aventura, Diversidade Cultural, História
categoria Novela
fluência leitora Leitores Fluentes



Os detetives do Prédio Azul
Os mistérios de Mila
Flávia Lins e Silva

Esse é o segundo livro da série que traz as diverti-
das aventuras de Capim, Mila e Tom, amigos que 
brincam de detetive e desvendam todos os misté-
rios que surgem no prédio em que moram. A maior 
inimiga da turma é dona Leocádia, a síndica que 
odeia crianças e gosta de dar ordens a todo mundo. 
Nessa aventura, narrada pela detetive Mila, uma 
missão mais do que enigmática, cheia de magia, 
com plantas que falam e um livro de bruxaria!

128pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-25-4 
Disponível em e-book 
 tema Convivência, Amizade, Família, Sociabilidade, Tolerância 

categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes

Os detetives do Prédio Azul
Aventuras culinárias
Flávia Lins e Silva

Terceiro livro da série de sucesso que traz as diver-
tidas aventuras dos detetives mais amados da tele-
visão brasileira.

Os imbatíveis detetives do Prédio Azul desven-
dam todos os mistérios que surgem no prédio em 
que moram. 

Essa aventura, narrada pelo mais novo integran-
te da turma − Pippo −, apresenta uma missão para 
lá de saborosa, com tomates roubados, cogumelos 
venenosos, baratas e gafanhotos de aperitivo e um 
recém-chegado inquilino de arrepiar!

120pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-48-3 
Disponível em e-book 
 

tema Convivência, Amizade, Família, Medo, Sociabilidade, Tolerância
categoria Novela
fluência leitora Leitores Fluentes
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Anthony Browne 

Um dos mais consagrados autores de livros infantis 
da atualidade, foi agraciado em 2000 com o Prêmio 
Hans Christian Andersen, o mais alto reconhecimen-
to internacional para criadores de livros infantojuve-
nis, entre muitos outros prêmios em sua carreira. An-
thony Browne convida seus leitores – crianças, jovens 
e adultos – a um exercício de observação que enrique-
ce ainda mais a experiência lúdica de sua leitura.

Histórias de Willy
Anthony Browne 

Toda semana Willy atravessa uma porta e em-
barca em aventuras emocionantes inspiradas 
nos mais conhecidos clássicos da literatura, co- 
mo Robinson Crusoé, O Mágico de Oz, As aventu-
ras de Pinóquio, A ilha do tesouro, Robin Hood, Peter 
Pan e Alice no País das Maravilhas. Onde será que 
ele vai parar hoje? Na toca de um coelho cheia de 
objetos curiosos ou talvez a bordo de um navio 
pirata, cara a cara com o Capitão Gancho? Que 
tal ir junto com ele?

Uma celebração mágica das histórias e do po-
der da imaginação.

“Genial – somos levados a uma aventura visual e 
narrativa e apresentados aos mais amados clássicos 
da literatura infantojuvenil." The Bookseller

“Um livro infantil que vai encantar a todos." 
The School Librarian

“A arte de Browne é, como sempre, muito im-
pressionante... Um belo livro e um trampolim 
fantástico para introduzir as crianças aos clássi-
cos." Daily Mail

tema Imaginação, Fantasia,  
Medo, Leitura, Livros

categoria Livro Ilustrado 

fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores em 
Processo e Leitores Fluentes

Tradução: Mauro Gaspar, 32pp, ilustrado, 
ISBN: 978-85-66642-52-0 

prêmio hans christian andersen

selo cátedra 10/2017

altamente recomendável - fnlij 

prêmio crescer 2017
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Tudo muda
Anthony Browne 

Quando a mãe de Gregório chegar em casa, as coi-
sas vão mudar. E elas mudam – das maneiras mais 
extraordinárias... 

Em Tudo muda, Anthony Browne aborda, com  
sua perspectiva singular e suas formidáveis ilustra-
ções, o tema da mudança na vida de uma criança. 
Gregório está em casa, curioso e cheio de expec-
tativa. O pai foi buscar a mãe e avisou que as coi-
sas iam mudar. Mas não disse o quê. E o pequeno 
Gregório começa a imaginar as mudanças mais in-
críveis ao seu redor – a chaleira se transformando 
em gato, a poltrona-gorila, a bola que vira pássaro 
e sai voando. Então, seus pais chegam, trazendo 
uma surpresa...

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-43-8

tema Família, Imaginação, Fantasia, Medo 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

altamente recomendável - fnlij 
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Vozes no parque 
Anthony Browne

Um mesmo passeio no parque narrado por qua-
tro vozes. Ao oferecer ao leitor perspectivas di-
ferentes para uma mesma história e dar a um 
episódio simples uma profundidade fascinante, 
esse livro é um convite para nos colocarmos 
no lugar do outro, para ampliarmos nosso ho-
rizonte e para pensarmos sobre algumas ques-
tões como o isolamento, a amizade e as coisas 
estranhas em meio ao familiar – temas que são 
sempre caros ao autor. Como em outros livros 
de Anthony Browne, as ilustrações são expres-
sivas e provocadoras, revelando sempre algo 
novo numa segunda ou terceira olhada.

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-12-4

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-14-8 

Na floresta
Anthony Browne 

Os medos e inquietações infantis interpretados 
pelo ganhador do Prêmio Hans Christian An-
dersen. Nessa travessia por uma floresta, onde 
nem tudo é o que parece ser à primeira vista, 
Anthony Browne aborda algumas das angústias 
mais comuns na infância, como o afastamento 
dos pais e o enfrentamento do desconhecido. As 
referências aos contos de fadas estão por toda 
parte: nos personagens que o menino encontra 
pelo caminho, nos detalhes das ilustrações en-
voltas em uma atmosfera de tensão e ansiedade, 
no percurso que acabará por conduzir o leitor a 
um final inesperado.

tema Família, Convivência, Medo, Crescimento, Autoconhecimento, Relação com os Pais 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitores em Processo e Leitores Fluentes 

tema Família, Convivência, Medo, Crescimento, Relação com os Pais  
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitores em Processo e Leitores Fluentes

altamente recomendável - fnlij 

prêmio crescer 2015

altamente recomendável - fnlij 
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Gorila
Anthony Browne 

Um clássico emocionante sobre uma menina 
solitária, um pai sempre ocupado e um amigo 
surpreendente. A pequena Hannah se sente 
muito só em casa. Fascinada por gorilas, co-
leciona tudo o que pode sobre eles. O que ela 
mais queria, contudo, é que seu pai a levasse 
ao zoológico, mas ele está sempre ocupado ou 
cansado. Na véspera do seu aniversário, Han-
nah ganha um pequeno gorila de presente, 
mas, frustrada com o que esperava ser um go-
rila de verdade, o deixa de lado em um canto e 
adormece. No meio da noite, no entanto, algo 
extraordinário acontece: o brinquedo ganha 
vida! Juntos, Hannah e seu amigo gorila farão 
um passeio inesquecível.

O túnel
Anthony Browne 

Uma história sobre as relações afetivas en-
tre irmãos que superam diferenças no difícil 
processo de crescimento. Era uma vez dois ir-
mãos que não se pareciam em nada. A irmã fi-
cava dentro de casa, sozinha, lendo e sonhan-
do. O irmão brincava lá fora com seus amigos, 
rindo e chutando, bagunçando e rolando. E os 
dois brigavam o tempo todo. Até que um dia 
encontraram um túnel, e tudo mudou.

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-26-1

tema Família, Relação com os Pais, Imaginação, Fantasia 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

tema Família, Convivência, Medo, Crescimento  
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, ilustrado, 
ISBN: 978-85-66642-28-5

prêmio crescer 2015

altamente recomendável - fnlij 



22

Tradução: Rodrigo Lacerda, 32pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-54-4

No sótão
Hiawyn Oram
ilustrações de Satoshi Kitamura

Entediado com seus brinquedos, um menino 
usa a escada de seu pequeno caminhão de bom-
beiro para chegar até o sótão. Lá ele encontra 
uma família de camundongos, uma aranha 
trabalhando na teia, um motor velho capaz de 
voar pelo mundo e um amigo tigre com quem 
conversar. 

No sótão traz belíssimas ilustrações em aqua-
rela e nanquim do premiado Satoshi Kitamura 
e o texto sensível de Hiawyn Oram − dois gran-
des nomes da literatura infantojuvenil mundial.

Tradução: Lúcia Hiratsuka, 44pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-57-5

Lina e o balão
Komako Sakai

Ao mesmo tempo singelo e profundo, com ilus-
trações delicadas e um enredo simples e atem-
poral, esse é um livro para os bem pequenos. 
Num passeio, Lina ganha um balão amarelo, 
que leva para casa amarrado no dedo. Ela não se 
desgruda do balão. Mas um vento forte carrega 
o balão, que fica preso na árvore! 

Komako Sakai, reconhecida autora e ilus-
tradora japonesa, retrata com sensibilidade e 
doçura uma experiência comum da infância: 
a descoberta da amizade e suas alegrias, e o  
sofrimento das crianças quando esse laço é 
ameaçado. 

Essa edição é traduzida do japonês por Lúcia 
Hiratsuka, autora premiada de Orie, publicado 
pela Pequena Zahar.

tema Amizade, Imaginação, 
Família, Convivência, Medo

categoria Livro Ilustrado 

fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores  
em Processo

selo cátedra 10/2017

altamente recomendável - fnlij 

prêmio crescer 2017

tema Imaginação, Família, Convivência, Medo,  
 Crescimento, Relação com os Pais 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada,  
  Leitores em Processo

prêmio crescer 2017
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A raiva 
Blandina Franco 
ilustrações de José Carlos Lollo

O que pode acontecer quando um sentimento ganha 
proporções impensadas e escapa ao controle? 

Por um ponto de vista bastante original, os pre-
miados autores Blandina Franco e José Carlos Lollo 
nos apresentam, com muito bom humor e belíssimas 
ilustrações, sua versão de como um sentimento apa-
rentemente pequeno pode crescer e tomar conta de 
cada um. 

Todo mundo já sentiu raiva em algum momento da 
vida. Ela pode surgir das coisas mais simples, como 
de um olhar de alguém meio de lado, um sorriso di-
ferente, uma palavra torta... Até que tudo passa a ali-
mentar essa raiva e logo ela se torna uma fúria!

40pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-30-8

tema Cidadania, Tolerância, Convivência, Comportamento, Autoconhecimento 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

prêmio jabuti 2015 prêmio crescer 2015

pnld literário 2018



24

Contêiner
Fernando Vilela

Uma aventura narrada em belíssimas imagens 
por um dos maiores autores-ilustradores in-
fantojuvenis do país. Essa é a história de um 
cachorro e uma gata que viajam pelo mundo 
dentro de contêineres em navios de carga.

Vilela mesclou técnicas diversas − como ca-
rimbo, gravura e manipulação digital – para 
criar belas ilustrações, de cores densas e tra-
ços fortes. Em capa dura, o livro inclui mapa 
ilustrado com percursos, distâncias e duração 
das viagens dos navios e pequenos boxes com 
informações sobre os países, os portos e os no-
mes das embarcações.

Autor de 5 livros infantojuvenis, tendo ilus-
trado mais de 60 para editoras nacionais e es-
trangeiras, Vilela já recebeu o Prêmio Jabuti 
cinco vezes e o troféu Monteiro Lobato de Li-
teratura Infantil.

48pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-50-6

tema Aventura, Diversidade 
Cultural, Fantasia, Geografia

categoria Livro Ilustrado

fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores  
em Processo e Leitores Fluentes 

tema Poesia, Jogo de Palavras, Animais 
categoria Livro Ilustrado, Poesia 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

O voo de Vadinho
Álvaro Faleiros 
ilustrações de Fernando Vilela

Uma deliciosa obra escrita em versos, na qual 
cada personagem tem o seu poema: Barbara, 
a barata; Mariana, a mosquinha bacana; entre 
outros bichos.

Vadinho é um vaga-lume que desperta sem- 
pre devagarinho. Quando o dia surge, reco-
meça seu caminho e vagando sem destino en-
contra uma porção de bichos. Até que a noite 
chega e escurece tudo em volta. O que será 
que Vadinho encontrará?

40pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-21-6

altamente recomendável - fnlij prêmio crescer 2017selo cátedra 10/2017
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Lampião & Lancelote
Fernando Vilela 

Um encontro inusitado entre o mais temível 
cavaleiro da Távola Redonda do Rei Arthur e 
o cangaceiro mais perigoso do Brasil. É com 
esta trama que o autor-ilustrador Fernando 
Vilela constrói um fantástico duelo entre 
culturas e tradições que dialogam de forma 
poética, tanto por meio do texto quanto das 
imagens.

Mesclando e contrastando linguagens e uni- 
versos, Vilela utiliza a rima do cordel nas falas 
e descrições dos personagens e a narrativa épi-
ca medieval para a viagem de Lancelote. Nas 
ilustrações, referências como xilogravuras e 
registros fotográficos para o cangaço e pintu-
ras renascentistas e armaduras de época para 
a Távola Redonda. Tudo realçado por um tra-
balho impactante de cor – o cobre evocando 
figurino e adereços do cangaceiro e o prata 
aludindo aos do cavaleiro. 

56pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-51-3

tema Aventura, Diversidade Cultural, Fantasia, História, Imaginação, Poesia 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitores Fluentes

Um dos livros  
mais premiados  

do país
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tema Família, Autonomia, 
Convivência, Memórias  
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores Iniciantes e 
Leitores em Processo 

48pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-17-9 

Orie
Lúcia Hiratsuka

Um tributo às memórias da infância e às histó-
rias transmitidas através de gerações.

Em uma pequena cidade do Japão, a menina 
Orie viaja pelo rio com seus pais barqueiros e 
acompanha com curiosidade o movimento das 
águas, o remo de bambu que vai e vem, os pei-
xinhos, os cheiros e cores de perto e de longe... 
E no balanço das palavras e desenhos, Orie vai 
descobrindo o mundo que a cerca e compreen-
dendo o significado de crescer.

prêmio jabuti 2016prêmio crescer 2015

prêmio fnlij 2015 white ravens 2015

altamente recomendável - fnlij 

tema Poesia, Animais, Memórias, 
Natureza, Imaginação

categoria Livro Ilustrado, Poesia 

fluência leitora Leitura 
Compartilhada, Leitores Iniciantes 
e Leitores em Processo

48pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-58-2

Chão de peixes
Lúcia Hiratsuka

Inspirada nos haicais japoneses, Lúcia Hiratsuka 
pesca sons, imagens e sensações guardados bem 
lá no fundo da memória e, com a naturalidade 
e a delicadeza das pinceladas em tinta sumi, faz 
surgir a poesia que está na simplicidade do coti-
diano. Em Chão de peixes ela nos convida a dar 
um novo sentido para a natureza que nos cerca. 

Entremeadas aos saltos do grilo no quintal, 
aos passos das formigas andando em fila, pala-
vras sumiram, outras surgiram e se misturaram 
aos riscos e rabiscos do capim. Riscos que for-
mam peixes, o chão que vira mar, lagartixa que 
vira lua, e até o tempo se torna outro...

1o lugar no prêmio literário da fundação biblioteca nacional

selo cátedra 10/2018

pnld literário 2018

altamente recomendável - fnlij prêmio jabuti 2016prêmio crescer 2019prêmio fnlij 2019

prêmio jabuti 2019
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Selvagem 
Emily Hughes

Uma ode à infância, com visual impactante e sa-
bor de clássico. 

Ela não conhecia nada a não ser as coisas da 
natureza. Ursos a ensinaram a comer, aves, a fa-
lar e raposas, a brincar. Ela era livre, indomável 
e irreprimivelmente selvagem. Isto é, até o dia 
em que encontrou outros animais estranhamen-
te parecidos com ela, mas que falavam errado, 
comiam errado, brincavam errado. Agora, ela 
vive no conforto da civilização. Mas será que a 
civilização vai se sentir confortável com ela?

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, 40pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-27-8

tema Tolerância, Convivência, Identidade, Autoconhecimento, Crescimento, Animais 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes e Leitores em Processo

Tradução: Clarice Duque Estrada, 
32pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-39-1

tema Tolerância, Convivência, Identidade, Autoconhecimento, Crescimento, Animais 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes, Leitores em Processo  
 e Leitores Fluentes

prêmio crescer 2016

altamente recomendável - fnlij 

Tromba Tromba
David McKee 

Uma lição fundamental sobre preconceito, violência 
e tolerância.

Houve um tempo em que os elefantes eram pre-
tos ou brancos. Eles amavam todos os bichos, mas 
se odiavam, e cada grupo ficava do seu lado da selva. 
Essa inimizade deu início a uma batalha terrível. Os 
elefantes que não apoiavam a guerra foram viver no 
fundo da floresta e durante muito tempo não se viu 
mais nenhum elefante no mundo. Até que um dia os 
netos dos elefantes pacíficos emergiram da selva. 

Em uma obra excepcional, David McKee usa todo 
o seu talento para fazer as crianças pensarem sobre 
as diferenças.
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Tradução: Helena Carone, 32pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-35-3

Eu tenho o direito de ser criança 
Alain Serres 
ilustrações de Aurélia Fronty

Uma iniciação à cidadania. Um livro sobre os 
direitos da criança escrito para jovens leitores.

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi 
adotada em 989 pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas e assinada por 93 países. Nessa bela 
obra, Alain Serres e Aurélia Fronty transmitem 
aos pequenos, de maneira leve, os princípios bá-
sicos desse documento.

Com ilustrações atraentes e palavras simples, 
e o refrão “Eu tenho o direito…” pautando a 
musicalidade da leitura, cada dupla de páginas 
evoca um dos pontos definidos no acordo, como 
os direitos a educação, saúde, proteção e igual-
dades racial e de gênero.

Tradução: André Telles, 48pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-23-0

 
tema Autonomia, África, Diversidade Cultural,  
 Relação com os Pais, Crescimento 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores em Processo e Leitores Fluentes

tema Cidadania, Convivência

categoria Livro Ilustrado

fluência leitora Leitores 
Iniciantes e Leitores em Processo

prêmio crescer 2016 prêmio fnlij 2016

Não derrame o leite! 
Stephen Davies 
ilustrações de Christopher Corr

Uma história que desperta valores como auto-
nomia, senso de responsabilidade e a importân-
cia de se fazer algo com amor. 

Caminhando pelas dunas africanas, atravessan-
do o rio escuro e largo, e subindo a montanha mui-
to, muito alta, Penda leva uma tigela de leite para o 
pai nas pastagens. Mas ela conseguirá chegar sem 
derramar uma gota sequer? Com textos ritmados, 
ênfase na repetição de palavras-chave e cores vi-
brantes, esse livro é também uma bela introdu-
ção para os pequenos a uma cultura diferente.
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Mandela
O africano de todas as cores
Alain Serres
ilustrações de Zaü

Símbolo de coragem e paz, Nelson Mandela 
(98-203) tem sua história narrada por Alain 
Serres em um texto informativo e emocionante, 
com as belas ilustrações de Zaü.

A luta de Mandela a favor da união dos povos de 
todas as cores é fonte permanente de inspiração. 
Amado e admirado no mundo inteiro, liderou a 
resistência contra décadas de apartheid na África 
do Sul. Depois de 27 anos na prisão, reconquistou 
a liberdade e, em 994, foi eleito o primeiro presi-
dente negro de seu país. 

O livro conta ainda com a seção “Para com-
preender melhor”, na qual o leitor encontrará 
material de pesquisa que inclui palavras-chave, 
fotos, um mapa e uma cronologia da vida de  
Mandela. 

tema Conflitos Sociais, 
Diversidade Cultural, História, 
Racismo, África 

categoria Biografia, 
Informativo 

fluência leitora Leitores 
Fluentes e Leitores Críticos 

Tradução: André Telles, 64pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-32-2 

prêmio fnlij 2014

pnld literário 2020
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tema Autonomia, Convivência, 
Crescimento, Esporte, História

categoria Biografia, Informativo

fluência leitora Leitores 
Fluentes e Leitores Críticos

Jackie: uma campeã olímpica
Rodrigo Lacerda,  
Fabiana Werneck Barcinski
ilustrações de Guazzelli

Das equipes mirins de vôlei de quadra ao ouro da 
primeira medalha olímpica feminina brasileira 
no vôlei de praia ‒ essa é a inspiradora história de  
Jacqueline Silva, a Jackie do vôlei.

Escrito por Rodrigo Lacerda e Fabiana Barcinski 
e ilustrado por Guazzelli, o livro inclui também 
informações práticas para o leitor compreender 
melhor o universo do vôlei: os fundamentos e as 
regras básicas da modalidade, uma tabela com a 
participação feminina brasileira nas Olimpíadas e 
as medalhas conquistadas, além de linha do tempo 
da carreira de Jackie.

48pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-45-2

Martin e Rosa
Martin Luther King e Rosa Parks, unidos pela igualdade
Raphaële Frier
ilustrações de Zaü

Martin Luther King e Rosa Parks se encontraram 
em 955, no boicote aos ônibus em Montgomery, 
nos Estados Unidos – uma revolta pacífica que 
durou mais de um ano e representou uma vitória 
simbólica no terreno frágil da legalidade. 

Com um texto comovente e belas ilustrações, 
esse livro narra a vida de Rosa Parks, seu encon-
tro com Luther King e a trajetória da luta pelos 
direitos civis dos negros norte-americanos, culmi-
nando com a eleição em 2008 de Barack Obama, 
o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. 

Acompanham o livro um encarte sobre o tráfi-
co de escravos para as Américas e uma seção “Para 
compreender melhor”, na qual o leitor encontrará 
material de pesquisa que inclui palavras-chave, fo-
tos e as cronologias de vida dos dois líderes. 

tema Conflitos Sociais, 
História, Racismo

categoria Biografia, 
Informativo

fluência leitora Leitores 
Fluentes e Leitores Críticos

Tradução: André Telles, 48pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-19-3 

pnld literário 2018
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O pássaro na gaiola 
Vincent van Gogh 
ilustrações de Javier Zabala

O valor da liberdade expresso nas palavras de Vin-
cent van Gogh e nas ilustrações de Javier Zabala.

Sensível e encantador, o livro é uma pequena parábo-
la sobre um pássaro engaiolado, suas inquietações so-
bre a clausura, a liberdade e o afeto. Essa história, que 
aparece em uma carta enviada por Van Gogh a seu ir-
mão Théo em julho de 880, ganha projeção com as be-
líssimas ilustrações de Javier Zabala, um dos ilustrado-
res espanhóis de maior reconhecimento internacional.

Veludo 
História de um ladrão 
Silvana D’angelo 
ilustrações de Antonio Marinoni

Uma história original e repleta de referências artísti-
cas com um final surpreendente.

Entre os ladrões, ele é famoso. Seu nome é Veludo. 
Mas Veludo não é um ladrão como os outros. Seu 
olfato apurado, que tudo sente, é capaz de descobrir 
grandes segredos! Veludo nos faz penetrar na histó-
ria e na intimidade dos habitantes das casas que visi-
ta. Mas o que será que ele busca?

Tradução: Mauro Gaspar, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-67100-31-9 tema Arte, Amizade, Convivência, Perdas/Morte, Medo  

categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitores Fluentes e Leitores Críticos 

Tradução: Joana Angélica d’Avila Melo, 
56pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-02-5

tema Identidade, Família, Arte 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitores Fluentes e Leitores Críticos

prêmio crescer 2014

prêmio golden apple - bienal de bratislava 

altamente recomendável - fnlij 
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tema Poesia, Jogo de Palavras 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes

tema Identidade, Autoconhecimento, Família, Crescimento,  
 Medo 
categoria Conto, Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitores Fluentes, Leitores Críticos

Tradução: Isabella Marcatti, 48pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-67100-08-1 

Tradução: Eliana Aguiar, 32pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-378-0941-9  

Cantilena assoprada
Para crianças de fôlego curto
Giovanna Zoboli
ilustrações de Simona Mulazzani

Rimas leves e divertidas acompanhadas de ilustra-
ções encantadoras. 

Cantilena, canção, poeminha. Para ler de um só 
fôlego, em rima. Esse livro é uma boa oportunidade 
de fazer o pequeno leitor entrar em contato com tex-
tos poéticos. Capaz de transformar o medo em um 
furacão de coragem, mostra que em nossos pulmões 
podem soprar os ventos mais selvagens e as brisas 
mais delicadas.

O lenço branco
Viorel Boldis
ilustrações de Antonella Toffolo

Um relato comovente sobre o retorno às raízes. 
Belas xilogravuras e texto poético permeiam as 

memórias da infância rural do narrador e de sua par-
tida em busca de melhores condições de vida. Esse 
livro retrata com muita intensidade as angústias, 
frustrações e alegrias daqueles que vão embora de 
sua terra natal deixando para trás história, cultura 
e afetos.
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tema Aventura, Diversidade Cultural, Autoconhecimento 
categoria Conto, Clássico, Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitores em Processo

Tradução: Ricardo Lísias, 40pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-11-7

Simbá, o Marujo
Gudule 
ilustrações de Quentin Gréban

Um clássico da literatura em versão adaptada e 
ilustrada para jovens leitores.

O jovem Simbá embarca em um navio mercan-
te movido pela curiosidade de conhecer o mundo 
e ganhar algum dinheiro. Partindo do porto de 
Basrah, ele viaja pelos sete mares e vive gran-
des aventuras. Terríveis canibais, ciclopes de dar 
medo, cobras gigantes e pássaros fantásticos po- 
voam essas incríveis histórias.

tema História, Convivência, Diversidade Cultural 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores  
 Iniciantes e Leitores em Processo 

Tradução: Clarice Duque Estrada, 48pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-378-0914-3

Jemmy Button
O menino que Darwin levou de volta para casa
Alix Barzelay 
ilustrações de Jennifer Uman e Valerio Vidali

Inspirado na vida de um menino nascido na Terra 
do Fogo na primeira metade do século XIX, que 
foi levado à Inglaterra para ser “civilizado”, o livro 
mostra o contato com costumes estranhos e des-
conhecidos, até seu retorno para casa acompanha-
do pelo cientista Charles Darwin.

altamente recomendável - fnlij 
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tema Família, Autoconhecimento, Crescimento, Convivência  
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes 

À noite, a caminho de casa
Giovanna Zoboli
ilustrações de Guido Scarabottolo

Pela janela do carro, a caminho de casa, uma crian-
ça olha tudo ao redor... À noite, os lugares por onde 
passamos todos os dias mudam sem avisar. As luzes 
e a atmosfera noturna tornam as coisas diferentes. 
Pessoas, objetos e animais que ela jamais tinha visto 
ocupam as ruas e as praças em volta. Quem são? Que 
horas são? O que fazem? Olha a escola! Falta muito 
para chegar? Parece impossível controlar a vontade 
de fazer mil perguntas!

Se você quiser ver uma baleia 
Julie Fogliano
ilustrações de Erin E. Stead 

Uma história que incentiva a imaginação, a paciência 
e a perseverança. Aclamado pela crítica e pelo públi-
co, Se você quiser ver uma baleia é um livro poético e 
delicado, com ilustrações apaixonantes, que convi-
dam seus leitores a embarcarem em uma paciente 
espera para que, ao final, possam ser recompensados.

Tradução: Celina Portocarrero, 
40pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-13-1  tema Autoconhecimento, Crescimento   

categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores  
 Iniciantes e Leitores em Processo prêmio crescer 2014

Tradução: Noelly Russo, 32pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-67100-09-8
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tema Amizade, Identidade, Autoconhecimento, Convivência,  
 Medo, Tolerância, Gênero 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes e Leitores em Processo 

Tradução: André Telles, 48pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-03-2 

1, 2, 3, estrelas!
Contando na natureza
Anne-Sophie Baumann
ilustrações de Anne-Lise Boutin

Um passeio pelos números através de uma via-
gem lúdica e colorida ao coração da natureza. 
Esse livro fala não somente dos números de  a 0, 
provocando o leitor a encontrar a materialização 
deles nas ilustrações, mas também de quantida-
des difíceis de visualizar, como centenas, milha-
res, milhões e bilhões, por meio de elementos 
como formigas, árvores, cardumes e estrelas.

tema Matemática, Números, Ordem de Grandeza, Equilíbrio Natural 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes

Tradução: Noelly Russo, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-378-0961-7 

Os três porquinhos
Adaptação de Giusi Quarenghi
ilustrações de Chiara Carrer

Uma versão contemporânea e muito bem-humorada 
de um clássico infantil. 

Giusi Quarenghi e Chiara Carrer modernizam o 
famoso conto clássico, colocando em cena uma figu-
ra feminina, a terceira porquinha. Embora ela seja 
a menor dos irmãos, não quer simplesmente buscar 
proteção dentro de uma casa segura e ficar esperan-
do o lobo chegar…
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Tem lugar para todos
Massimo Caccia

Um reconto surpreendente de uma das histórias 
mais famosas do mundo. 

A partir de um ponto de vista totalmente original, 
Massimo Caccia reinterpreta com traços modernos 
e cores vibrantes a clássica história da Arca de Noé, 
produzindo uma narrativa capaz de despertar a 
curiosidade e a imaginação do leitor.

Tradução: Clarice Duque Estrada, 32pp, 
ilustrado, ISBN: 978-85-66642-66-7 

tema Animais, Convivência, Equilíbrio Natural 
categoria Livro de Imagens  
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes

prêmio crescer 2014

altamente recomendável - fnlij 

Tradução: Eliana Aguiar, 32pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-67100-13-5

No supermercado dos animais
Giovanna Zoboli
ilustrações de Simona Mulazzani

Alegre e colorido, esse livro escrito em rimas nos 
mostra que proteger a natureza e comer bem fazem 
parte de um mesmo projeto de vida, porque quando 
o assunto é comida os animais podem ter muito a 
ensinar.

tema Alimentação, Saúde, Animais, Consumo Consciente 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes
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Minhocas comem amendoins
Élisa Géhin

Antigamente, as minhocas só comiam amendoins, 
os pássaros comiam as minhocas que comiam 
amendoins e os gatos comiam os pássaros que 
comiam as minhocas que comiam amendoins. 
Assim era até que um belo dia esse equilíbrio foi 
rompido por uma minhoca que, muito brava, co-
meu um gato. A partir de então nada funcionava 
mais! O equilíbrio foi rompido e a anarquia ins-
taurada!

Minhocas comem amendoins discute a cadeia ali- 
mentar de maneira divertida, com ilustrações 
estilizadas e um texto que mantém o ritmo ace-
lerado e repetitivo que tanto encanta os jovens 
leitores.

Eu cresci aqui
Anne Crausaz

Essa é a história de uma semente que cai por acaso 
no chão. No outono, as folhas formam um cober-
tor que a mantém protegida durante o inverno. Na 
primavera, a semente germina lentamente e come-
ça a crescer. Resiste bravamente ao tempo e aos 
animais até se transformar em uma bela macieira. 
Esta, por sua vez, produz novas sementinhas, que 
se espalham, e algumas se desenvolvem.

Eu cresci aqui retrata com delicadeza e poesia as 
estações do ano e o ciclo da vida.

tema Equilíbrio Natural, Convivência, Crescimento 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes

Tradução: André Telles, 40pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-378-0928-0 
Disponível em e-book 

Tradução: André Telles, 48pp,  
ilustrado, ISBN: 978-85-378-0931-0

tema Equilíbrio Natural, Convivência, Crescimento, Animais, Questão Ambiental 
categoria Livro Ilustrado  
fluência leitora Leitura Compartilhada e Leitores Iniciantes

prêmio crescer 2014
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tema Amizade, Convivência, Identidade, Imaginação, Medo, Tolerância 
categoria Novela 
fluência leitora Leitores Fluentes 

Livros!
Murray McCain
ilustrações de John Alcorn

Uma declaração de amor aos livros e ao poder da leitura. 
Esse é um livro único. Um livro maravilhoso para 

crianças e adultos que fala de livros: como são feitos, 
para que servem e o que fazem com a gente. Unindo 
o texto inventivo e saboroso de Murray McCain e a ge-
nialidade do design gráfico de John Alcorn – uma das 
maiores referências no design publicitário e do mercado 
editorial a partir da década de 960 –, Livros! é uma expe-
riência ímpar de leitura.

Tradução: Rodrigo Lacerda e  
Mauro Gaspar, 56pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-16-2

tema Livro, Leitura 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora Leitores Fluentes e Leitores Críticos

O Yark 
Bertrand Santini
ilustrações de Laurent Gapaillard

O Yark é um ogro de seis metros, com dentes enormes 
e muito fortes, que adora crianças: gosta de sentir os 
ossinhos delas estalando sob sua mordida e de sugar 
aqueles olhos tenros que se desmancham na boca como 
bombons. No entanto, por trás de sua aparência feroz 
os monstros sempre escondem algumas fraquezas que 
podem derrotá-los. King Kong tinha o coração mole, 
Drácula temia o sol... e o Yark tem o estômago sensível. 
Só tolera carne de meninos e meninas ajuizados, mas 
esse é um artigo raro nos dias de hoje, e ele tem que se 
virar para matar a fome. Até que um dia ele conhece 
Madeleine... Um livro especial, premiado e publicado 
em diversos países.

Tradução: Joana Angélica d’Avila 
Melo, 80pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-42-1 
Disponível em e-book



tema Família, Autoconhecimento, Identidade, Relação com os Pais 
categoria Conto 
fluência leitora Leitores Fluentes 

Grimble e também Grimble no Natal 
Clement Freud
ilustrações de Quentin Blake

Grimble é um menino bem comum com pais bem inco-
muns. Ele é organizado, mas seus pais são imprevisíveis, 
aluados, daquele tipo com quem não se pode contar mui-
to. Escritas por Clement Freud, o versátil neto de Sigmund 
Freud, e ilustradas pelo genial Quentin Blake, premiado 
com o Hans Christian Andersen, “Grimble” e “Grimble 
no Natal” são histórias engraçadíssimas sobre uma famí-
lia peculiar. Um sucesso há várias gerações!

“Grimble é um dos livros mais engraçados que eu já li, e  
o próprio Grimble é um personagem sensacional."
J.K. Rowling

Tradução: Antonio de Macedo Soares, 
136pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-24-7 
Disponível em e-book 
 

tema Animais, Liderança, Autoconhecimento, Convivência,  
 Amizade, Solidariedade   
categoria Novela  
fluência leitora Leitores Fluentes 

80pp, ilustrado,  
ISBN: 978-85-66642-15-5 
Disponível em e-book

O leão filósofo, Serafim e outros bichos
Marlene de Castro Correia
ilustrações de Marina Papi 

Uma história de companheirismo, união, justiça e 
igualdade.

À noite, depois que todos os visitantes já visitaram e 
só os vigias vigiam, os bichos do zoológico suspiram. 
Suspiros de solidão e saudade, entende o leão. Então os 
bichos todos decidem passar a se encontrar às escondi-
das! Mas um dia eles resolvem que já era hora de para-
rem de se ver às escondidas...



40

32pp, ilustrado, ISBN: 978-85-66642-53-7

O dia da festa
Renato Moriconi

Em um reino distante, todos esperam a 
chegada do unicórnio que vai curar os ma-
les do povo. Um dia, um belo animal bran-
co, de chifre dourado, garboso e enfeitado, 
aparece cruzando diversos reinos. Será de 
fato o tão esperado unicórnio?

Mesclando belíssimas pinturas e cola-
gens feitas com obras-primas da história 
da arte, O dia da festa oferece aos leitores 
de todas as idades uma história surpreen-
dente de impacto visual único. Hierony-
mus Bosch, Piero Della Francesca, Marcel 
Duchamp, Pedro Américo, Goya, Botti-
celli e outros grandes artistas servem de 
inspiração para a construção de uma nar-
rativa onírica e imprevisível que nos leva a 
uma deliciosa viagem por tempos, espaços 
e reinos encantados.

tema Aventura, Fantasia, Imaginação, Arte 
categoria Livro Ilustrado 
fluência leitora  Leitura Compartilhada, Leitores Iniciantes e Leitores em Processo

selo cátedra 10/2017

prêmio crescer 2017

altamente recomendável - fnlij 
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ACRE
M. M. Paim Representações e Comércio
Rua Rio Grande do Sul, 311 – Centro
CEP: 69903-420 – Rio Branco
Tel.: (68) 3224-3432
Fax: (68) 3224-7528
e-mail: comercial@livrariapaim.com.br

AMAZONAS
Cecil Concorde
Rua Henrique Martins, 453 – Centro
CEP: 69010-010
Tel.: (92)3215-3636/ramal 244
e-mail: divulgacao@concorde.com.br

BAHIA
Livraria e Distribuidora Multicampi Ltda.
Rua Machado de Assis, 16 – conj. C – Brotas
CEP: 40285-280 – Salvador
Tel.: (71) 3277-8613
e-mail: distribuidora@livrariamulticampi.
com.br

CEARÁ
Divulgação Escolar: Simone Santos
Tel.: (85) 986850330 / (85) 996350636
e-mail: simonemaio68@gmail.com

DISTRITO FEDERAL 
Arco-Íris Distribuidora de Livros Ltda.
SHC/SUL – CR – Quadra 509 – Bloco A  
Loja 54 W2
CEP: 70360-510 – Brasília
Tel./Fax: (61) 3244-0477
e-mail: consultor1arcoirisdf@gmail.com

distribuição e divulgação escolar

ESPÍRITO SANTO
Livraria do Estudante Comércio Ltda
Rua Antonio Ataíde, 684 – Centro
CEP: 29100-290
Tel.: (27) 3325-9735 /(27)3324-8914
e-mail: livrariadoestudante2@gmail.com

GOIÁS
H E Comércio, Distribuidora e Representação Ltda.
(Companhia Goiana Distribuidora)
Rua 70, 382 – Centro
CEP: 74055-120 – Goiânia
Tel.: (62) 3212-8144
e-mail: heronice@ciagoiana.com.br

MARANHÃO
Livros Formação e Arte Ltda.
(Livraria Saci Pererê)
Rua Virgílio Domingues, 304 – São Francisco
CEP: 65076-340 – São Luís
Tel.: (98) 3227-6002
e-mail: livrariasaciperere@hotmail.com

MATO GROSSO
Comercial Janina Ltda.
Av. Tenente Cel. Duarte, 504B
CEP: 78015-500 – Cuiabá
Tel.: (65) 3624-5229 /Fax: (65) 3624-1488
e-mail: dlparati@terra.com.br

MINAS GERAIS 
Boa Viagem Distribuidora de Livros Ltda. 
Rua Mem de Sá, 962 – Santa Efigênia 
CEP: 30260-270 – Belo Horizonte 
Tel./Fax: (31) 3194-5000 
e-mail: boaviagem@boaviagemdistribuidora. 
com.br

grupo companhia das letras – departamento de educação
SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO 
professores@companhiadasletras.com.br 
ou pelo telefone (11) 3707-3500 (21)3993-7510
Se você atua fora das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, procure nossos distribuidores
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PARÁ
NSF Distribuidora de Livros Ltda. 
Rua Mundurucus, 1490 – sala 7  
(entrada pela Apinajés) 
CEP: 66025-660 – Belém 
Tel./Fax: (91) 3230-4564 
e-mail: nsf.livros@uol.com.br

PARANÁ
A Página Distribuidora de Livros Ltda.
Rodovia BR 116, 14056
CEP: 81690-200 – Curitiba
Tel./Fax: (41) 3213-5600
e-mail: atendimento@apaginadistribuidora.
com.br

Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1742 – Rebouças
CEP: 80230-110 – Curitiba
Tel.: (41) 3330-5000
Fax: (41) 3330-6793
e-mail: atendimento@livrariascuritiba.com.br

PERNAMBUCO
Varejão do Estudante Ltda.
Avenida Manoel Borba, 267
CEP: 50070–000 – Recife
Tel.: (81) 2123-5853
Fax: (81) 3423-0105
e-mail: varejao@varejao.com.br

PIAUÍ
Livraria e Papelaria Campos Ltda.
Rua Álvaro Mendes, 1481 – Centro
CEP: 64000-060 – Teresina
Tel.: (86) 3302-3163
Fax: (86) 3302-3165
e-mail: livrariacampos@livrariacampos.com.br

RIO DE JANEIRO
Capital das Letras Distribuidora de livros 
LTDA.
Rua Barão de Mesquita, 123 – Tijuca
CEP: 20540-001
Tel.: (21) 3978-0712
e-mail: capitaldasletras@capitaldasletras.com.br

RIO GRANDE DO SUL
Divulgação Escolar: Marcia Dreizik
Tel.: (51) 3019 9551
Cel.: (51) 9984 6254
e-mail: mdrep2015@gmail.com

AJR Comércio e Distribuidora de Livros Ltda.
Av. Teresópolis, 2527
CEP: 90870-001 – Porto Alegre
Tel./Fax: (51) 3227-5658
e-mail: ajrlivro@terra.com.br

Multilivro Distribuidora e Livraria Ltda.
Rua Gomes Jardim, 477
CEP: 90620-130 – Porto Alegre
Tel.: (51) 3223-7363
Fax: (51) 3223-0139
e-mail: multilivro@multilivro.com.br

SANTA CATARINA
A Página Distribuidora de Livros Ltda.
Rodovia BR 116, 14056
CEP: 81690-200 – Curitiba
Tel./Fax: (41) 3213-5600
e-mail: atendimento@
apaginadistribuidora.com.br

Livraria Livros & Livros Ltda.
Campus Universitário da UFSC
Largo Centro de Eventos - Campus 
Universitário, s/n – loja 04
CEP: 88040-970 – Florianópolis
Tel.: (48) 3222-1244
e-mail: livraria@livroselivros.com.br

SÃO PAULO – INTERIOR
CAMPINAS E REGIÃO
Krauss e Freitas Ltda. (Livraria e 
Distribuidora Saber e Ler)
Rua Henrique Husseman, 42
CEP: 13023-260 – Campinas
Tel.: (19) 2121-4230
e-mail: distribuidora@sabereler.com.br
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
Espaço Livraria e Distribuidora de Livros Ltda.
Rua Rubião Junior, 3532
CEP: 15014-220 – São José do Rio Preto
Tel./Fax: (17) 3234-5544
Cel.: (17) 98160-0849
e-mail: vendas@livrariaespaco.com.br

SOROCABA E REGIÃO
Krauss e Freitas Ltda. (Livraria e 
Distribuidora Saber e Ler)
Rua Henrique Husseman, 42
CEP: 13023-260 – Campinas
Tel.: (19) 2121-4230
e-mail: distribuidora@sabereler.com.br

Artlivros Distribuição Editorial Ltda. – ME
Rua Gustavo Teixeira, 274
CEP: 18040-323 – Sorocaba
Tel./Fax: (15) 3327-9232
e-mail: artlivros@bol.com.br

VALE DO PARAÍBA
D3 Educacional
Rua Milton Ribeiro, 53 – Vila Guilherme
02055-060 – São Paulo
Tel.: (11) 3567-6293
e-mail: atendimento@d3educacional.com.br

SERGIPE 
Paulo Escariz Ltda. (Livraria Escariz)
Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – 
lojas 81/83
CEP: 49026-010 – Aracaju
Tel.: (79) 3217-3175
Fax: (79) 4009-5757
e-mail: escariz@escariz.com.br

TOCANTINS
Gurupi Editoriais e Papéis Ltda.
Av. LO-01 – Quadra 104 Sul – Lote 4 – Sala B
CEP: 77020-020 – Palmas
Tel.: (63) 3216-9500
e-mail: gep.palmas@geplivraria.com.br

OUTROS DISTRIBUIDORES EM SÃO PAULO
Casa de Livros Comércio Ltda.
Rua Capitão Otávio Machado, 259
CEP: 04718-000 – São Paulo
Tel.: (11) 5185-4227
e-mail: livraria@casadelivros.com.br

Catavento Distribuidora de Livros S/A
Rua Conselheiro Ramalho, 928 - Bela Vista
CEP: 01325-000
Tel.: (11) 3289-0811
e-mail: vendas@cataventobr.com.br

Feira Livro Comércio Ltda.
Rua Bragança Paulista, 103 – Vila Cruzeiro
CEP: 04727-000 – São Paulo
Tel.: (11) 5189-8080
e-mail: vendas@distribuidoracasadelivros.com.br

Livraria Livro Fácil Ltda.
Rua Joaquim Manoel de Macedo, 62 –  
Barra Funda
CEP: 01136-010 – São Paulo
Tel.: (11) 3274-6000
Fax: (11) 3274-6007
e-mail: livrofacil@livrofacil.com.br;  
vendas@livrofacil.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL DA EDITORA 
COMPANHIA DAS LETRAS
SÃO PAULO
Rua Bandeira Paulista, 702 – cj 32 – Itaim Bibi
04532-002 - São Paulo
Tel.: (11) 3707-3500
Fax: (11) 3707-3501
e-mail: vendas@companhiadasletras.com.br

RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 19 – 30º andar
CEP: 20031-050 – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3993-7510
e-mail: pedidos@companhiadasletras.com.br
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