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Tudo começa com uma curiosa descoberta: um pum, levado por acidente para dentro 
de um tronco, produz um som interessante e leva os moradores daquele lugar a buscar 
mais e melhores sons, o que acaba por degradar o planeta. Com apelo ecológico e de 
sustentabilidade, este livro permite motivar as crianças a pensar em como seria possível 
cuidar melhor do planeta, sem deixar de lado nossas reais necessidades. Ensina que 
manifestações artísticas ou tecnológicas inovadoras são bem-vindas, desde que preservem 
o ecossistema e o bem-estar de todos. A história também aborda o preconceito, a criação 
de classes e as di� culdades enfrentadas para levar as pessoas a um objetivo comum. Explica 
o ecossistema de forma lúdica, como os seres vivos se relacionam e as consequências de 
interferir demasiadamente no seu equilíbrio.
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Nesta fábula a personagem Flora, a centopeia bailarina, passa importantes valores, como a 
amizade, a empatia e o respeito às diferenças. A história ensina aos pequenos leitores que 
todos podem superar as suas di� culdades e realizar seus sonhos.
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Uma enorme inundação divide as formigas e acaba separando o rei da rainha. Os dois 
lados descobrem que, além de reconstruir os formigueiros, precisam encontrar um jeito de 
acabar com a tristeza de uma pequena formiguinha. Uma história que possibilita discutir a 
importância da família e da boa convivência entre pais separados.
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O tempo  pode ser um grande aliado ou um terrível inimigo. Uma história delicada sobre essa 
percepção na ótica infantil. Como as crianças sentem a ausência dos pais enquanto estão 
fora de casa? É possível fazer o tempo parar por alguns instantes? Pais e � lhos aprenderão 
com esta poesia a desfrutar de cada minuto juntos.
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O maior sonho de Malu é ser daminha em um casamento. Assim que recebe esse convite, 
descobre que a tarefa requer muita responsabilidade e total comprometimento, pois só 
assim estará à altura da missão. 
Baseada no cotidiano, esta história valoriza os sonhos das crianças, mesmo os mais singelos, 
levando-as a re� etirem sobre a importância que elas têm na realização deles. Ajuda a 
promover debate sobre compromisso, disciplina e o valor da conquista, além de abordar 
temas como o medo, insegurança e responsabilidade.
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Livro educativo que ensina em linguagem bastante simples os primeiros passos do 
desenho no estilo CARTOON. A criança tem acesso também à vídeos do autor com dicas e 
orientações.



Em forma de poesia, o autor revela, com grande sensibilidade, como é viver com pai surdo 
(mãos)   e mãe ouvinte (boca), desde as di� culdades do início até o envolvimento pleno ao 
se transformar em intérprete nas variadas situações do cotidiano.  
Com leveza, este livro incentiva a leitura de poesias,  estimulando o raciocínio pela 
identi� cação dos personagens, dos períodos e locais; a tradução intralingual no quesito 
linguagem poética; a compreensão e o desenvolvimento cognitivo, além de despertar o 
interesse sobre a pessoa com de� ciência, a acessibilidade e a Libras – Língua Brasileira de 
Sinais.
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Desde pequeno, Baotá sonha com a possibilidade de voar como os pássaros. De tanto insistir 
na ideia, vira alvo de zombaria na escola e de preocupação dos pais. Até que surge alguém 
que muda a forma de pensar do menino. Com a ajuda da professora, Baotá descobre, na 
biblioteca da escola, um mundo de aventuras através da leitura. 
Esta história retrata a importância de valorizar os sonhos da criança e de ajudá-la a libertar 
a imaginação. Permite também trabalhar a questão do bullying e o respeito às diferenças.
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Nem só de bichinhos “fofos” e queridos se compõe o ambiente urbano. Mas até mesmo 
o incômodo mosquito tem seu lugar no mundo. A� nal, todos somos essenciais para o 
frágil equilíbrio da ecologia em que vivemos. Nesta história, o personagem Bento vai 
descobrindo uma nova maneira de olhar, respeitar e lidar com esses seres “esquisitos”, que 
fazem parte da natureza tanto quanto nós. O livro permite trabalhar diversas disciplinas. 
Traz, ao � nal, um pequeno “informe cientí� co” que estimula a pesquisa sobre a catego-
ria dos insetos e cria a oportunidade de orientação sobre como evitar doenças como a 
dengue.
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Você sabia que, aproximadamente, 30% das crianças apresentam di� culdades na 
alimentação? Este livro retrata a história de Bernardo, um garotinho com seletividade 
alimentar. A obraé baseada em um fato real, mas de uma forma divertida sobre a 
alimentação na infância.
Venha descobrir o caminho que Bernardo percorreu para se alimentar com prazer! Uma 
história que auxiliará pais, educadores, cuidadores e terapeutas a lidarem acerca dessa 
questão.



Um casal com muito � lhos morava em uma cidade, a qual não parecia ser grande o 
su� ciente para acomodá-los. Por isso, eles resolveram se mudar e assim começaram a 
viver grandes aventuras. A história é narrada por uma garotinha ao seu bichinho de esti-
mação e deve ser usada para explorar o conceito de constituição familiar e cultura, além de 
incentivar as crianças a contarem as histórias de seus familiares, trabalhando a imaginação, 
criação e recriação. Propicia uma visão mais ampla dos conceitos de identidade familiar e 
cultura, e como essas dimensões se sintetizam e se entrelaçam na vida, além de promover 
o conhecimento geográ� co e os aspectos culturais.
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Em uma comunidade formada por bolinhas de todas as cores e tamanhos, acostumadas 
a se deslocarem rolando, Goma é ridicularizada na escola por gostar de quicar. A bolinha 
vive tristonha, escondendo o problema de todos, até que a professora percebe, convoca os 
envolvidos e dá � m à situação. A harmonia é restabelecida quando os alunos aprendem a 
importância de respeitar as diferenças. 
Este livro ajuda a identi� car e trabalhar situações de bullying e depressão infantil, tema 
delicado e de grande importância atualmente. Pela história de Goma, o aluno vai perceber 
que é preciso aceitar a diversidade no convívio com os demais.
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Borboletinha é uma garotinha ingênua que foi enfeitiçada por uma bruxa que a obriga 
produzir chocolate sem parar. Presa em uma � oresta, ela desconhece suas origens e sequer 
percebe a maldade da feiticeira. Tudo que ela deseja é descansar, brincar e descobrir 
onde estão seus pais. Nada parece mudar, até que surge uma personagem que sabe 
como tirá-la daquele mundo sem perspectiva. Dessa forma, a história toma outro rumo.
Este livro oferece à criança a oportunidade de observar o recurso da intertextualidade, 
promovendo o diálogo entre dois textos de estruturas diferentes: um por meio da música 
“Borboletinha”, amplamente conhecida e que faz parte da cultura popular, e outro por meio 
do conto, no qual a criança perceberá referências explícitas à música.
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“Cadê meu curumim?” narra em versos a vida de um menino indígena. O livro é ambientado
na Serra da Ibiapa (Ceará) e foi inspirado nas tradições indígenas Tabajaras, que já
ocuparam a região.
Entre tarefas e travessuras do pequeno curumim, a narrativa passeia por um vocabulário
de palavras de origem indígena, mostrando, em detalhes e de maneira lúdica, hábitos dos
mais antigos moradores daquela área.
Esta leitura instiga a conhecer esses antepassados, as memórias de nossos povos indígenas.



“Quem sou eu?” Essa é uma pergunta que toda criança faz em seu começo de vida. E as 
respostas surgem em suas primeiras descobertas: o nome, a data de nascimento, a família, 
a sociedade... Os poemas deste livro abordam temas como aniversário, pais, irmãos, amigos, 
escola, cidade, diversidade e vários outros assuntos, levando a criança a aprender como as 
peças se juntam na construção da sua identidade.
Estimula o prazer da leitura a partir de textos rimados que conduzem as crianças ao 
autoconhecimento, a compreender a identidade como algo que se constrói e se atualiza, 
começando no nascimento e durando toda a vida. 
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Aborda de forma poética o ingresso de uma criança na educação infantil, desde a adaptação 
até a autonomia. Mãe e � lho compartilham esse momento, cada um com suas expectativas, 
sobre essa fase tão especial de formação do vínculo entre a família e a escola. História para 
ser lida pelo adulto com a criança que ingressa na vida escolar.
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O que pode acontecer quando um gato desajeitado, uma ratazana debochada e um cãozinho 
re� nado se reúnem? Três improváveis amigos vão mostrar que nem tudo é o que parece. 
Um texto rimado e bem divertido acompanhado de ilustrações vivas e expressivas para 
conquistar a atenção dos pequenos. A história ainda trabalha os perigos que acometem 
crianças na primeira infância, como o ato de engolir objetos acidentalmente. Com a intenção 
de promover o estreitamento do vínculo da criança com o livro, a obra conta ainda com 
atividades complementares, por meio das quais o leitor é convidado a revisitar a história.
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Cauê é um sapinho levado que prefere brincar em vez de estudar. Quando descobre que 
na escola vai aprender muitas coisas novas e conhecer sobre várias pro� ssões, ele decide 
que lá é o melhor lugar para passar o tempo. Este livro estimula a criança e ver a escola 
como uma janela para seu futuro.
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Bernardo e Marina são amigos e têm em comum o medo do escuro. Sempre que a noite 
chega, os dois se põem a chorar. Lá na imensidão do céu, duas estrelinhas se compadecem e 
fazem de tudo para ajudá-los a enfrentar o problema. Com delicadeza, esta história singela 
ensina a reconhecer e trabalhar emoções e sentimentos, como o medo, além de exercitar 
a a� nidade, o diálogo, a resolução de con� itos e a cooperação, promovendo o respeito a si 
mesmo e ao outro.
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Fofalete - a menina em movimento - nos mostra como as relações podem ser leves e 
brincantes e como o contato com o outro nos permite crescer em diversos aspectos. Por 
meio da interação dela com a madrinha, a história atrela emoções, cores, brincadeiras,  
movimento, imaginação, conhecimento, criatividade e concentração. Ao � nal do livro,  é 
possível se divertir com uma sequência de movimentos baseada no Yoga antigo, o que 
proporciona uma atividade prazerosa com os alunos.
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As letras do alfabeto estão reunidas para descobrir qual delas tem mais valor. Uma a uma,
todas vão se apresentando, mostrando o som que têm. Em linguagem acessível e com 
rimas, � ca mais fácil concluir que todas são importantes. Neste livro alegre e divertido, o 
aluno entra em contato com o Princípio Alfabético do Português Brasileiro, conhecendo as 
letras (grafemas) e seus variados sons (fonemas) que compõem a Língua Portuguesa.
Com base nesses pressupostos e em consonância com o Plano Nacional de Alfabetização
(PNA) do Governo Federal, o trabalho com este material proporciona um processo de
alfabetização signi� cativo e e� caz, com o desenvolvimento de habilidades para uma leitura
� uente e, consequentemente, para a compreensão leitora.
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Vivendo uma infância sem amigos, no sertão nordestino, o garoto enfrenta de repente 
a dura realidade da seca. Decidido a buscar uma solução, para não abandonar sua casa 
como tantos outros � zeram, Francisco sai à procura da preciosa água da qual tantas vezes 
falara seu avô. Esta história de fé, esperança e resiliência promove o contato do aluno com 
temas profundos da cultura e geogra� a do Nordeste brasileiro. Também ajuda a entender e 
a re� etir sobre problemas de proporções universais, como a escassez de água e a luta pela 
preservação ecológica.
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Gael tem um amigo especial, “O Sete”. Juntos, o menino exerce o seu direito de brincar 
e vai além: interage, explora e se comunica com o mundo de maneira leve e inusitada, 
desenvolvendo habilidades de raciocínio, adaptação e aprendizado. O livro “Gael e o Sete” 
é repleto de cores e tons! Através da leitura é possível re� etir sobre o relacionamento 
com o outro, com nossos pares, com a natureza e com a busca do conhecimento e suas 
aplicações. Pro� ssionais de diversas áreas do conhecimento encontrarão elementos para 
incrementarem seus planos de aula ao longo do ano letivo.



Iberê vive junto à natureza e é ali que ele se diverte com o peixinho Beraba. Um dia, percebe 
que seu amigo não está bem e acredita que seja devido à poluição. Iberê se lembra de 
ter ouvido falar da existência de um protetor das águas e decide procurá-lo. Assim que 
encontra Ibura, os dois saem em missão, recrutando todas as pessoas para, em conjunto, 
preservarem a natureza. Nesta história fantástica, em versos, o aluno entra em contato com 
as adversidades que o meio ambiente enfrenta constantemente em decorrência da falta de 
compromisso dos seres humanos para com os recursos naturais, de forma especial, a água. 
A aventura desperta o interesse pela preservação do meio ambiente, mostrando que toda 
relação com a natureza e suas possíveis consequências estão intimamente interligadas.
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Em forma de poema, o livro resgata os pequenos momentos da Infância dos anos 
1980/1990, quando não existiam os tablets e microcomputadores, tão presentes no 
cotidiano das crianças de hoje.  Com espaço de sobra para que os adultos insiram suas 
próprias experiências, Infância promove o encontro de gerações através de uma leitura 
fácil e estimulante.
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Um livro para colorir com imagens de situações do cotidiano infantil. O texto, em estilo 
de poesia, foi pensado para ensinar as crianças, de um jeito simples e divertido, alguns 
exemplos de bom comportamento. Também incentiva a harmonia em família, retratando 
o amor entre mães e � lhos, e promove a criatividade.
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Jasmim morava com a sua família e tinha um dia a dia muito bem organizado, porém, um 
dia, ela ganhou um irmão! Um bebê rechonchudo, de lábios em formato de biquinhos que 
ganhou a atenção de todos da casa. Jasmim � cou muito brava, até tentou, do jeito dela, 
mandar o bebê procurar outra casa. Porém, com os dias e meses passando, ela percebeu 
as gracinhas que ele fazia, e o irmão ganhou o coração dessa garotinha tão zangada! 
Com apelo familiar e de afeto, este livro permite mostrar que família é aquela que cuida, 
humaniza, ama, educa, instrui, protege e, principalmente, transmite bons valores. Jasmim 
e Aladim mostram que a chegada de um irmão pode afetar toda rotina e criar um ciúmes, 
mas o amor cresce a medida que os dias passam.
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Uma sereia amiga de todos os seres do fundo do mar sai de casa para estudar enfermagem. 
Ao voltar, descobre que seus amigos precisam de ajuda: a tartaruga mal consegue respirar 
por causa de um canudo plástico, o caranguejo tem uma garrafa presa ao corpo, a foca não 
consegue falar por ter um pote plástico entalado na boca... com tanta sujeira, Laura decide 
apelar aos leitores para que cuidem dos mares. 
Nesta aventura, a criança desperta para a necessidade de cuidar do meio ambiente, entende 
que só a mudança de hábitos pode minimizar os efeitos da ação do homem na natureza e 
compreende sua responsabilidade em aplicar os 7 Rs: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar, Reparar e Reintegrar. 



De: Andréia Alves

Ilustração: Sabrina Mascarenhas

Temas: 
Comportamento, saúde física e 
mental.

Formato: 23 x 23cm
Número de páginas: 20
ISBN: 978-65-86475-10-4

COUCHÊ COLORIDO

Gigi se preocupa tanto em conservar seus brinquedos como novos que só os pega de vez 
em quando e deixa sua boneca preferida sempre guardada na embalagem. Um dia a boneca 
Luara e outros brinquedos reclamam que preferem ir embora se Gigi não mudar de atitude. 
Esta divertida história enfatiza a importância do ato de brincar na infância e estimula essa 
prática ao resgatar brincadeiras tradicionais que auxiliam no desenvolvimento físico e 
emocional da criança.



De: Natália Batista

Ilustração: Danilo Cippollini 
Donizetti

Temas: 
autoestima, atitude, valores

Formato: 21 x 21cm
Número de páginas: 32 - PB
ISBN: 978-65-86475-01-2

OFFSET PRETO E BRANCO

Um livro para colorir com imagens de situações do cotidiano infantil. O texto, em estilo de 
poesia, foi pensado para ensinar às crianças, de um jeito simples e divertido, alguns exemplos de 
bom comportamento. Incentiva a harmonia em família, retratando o amor entre mães e � lhos. 
Promove também a criatividade.



Na Rostolândia vivem o nariz, os olhinhos, as orelhas, as bochechas... e duas boquinhas 
muito amigas: Bocaleca e Bocalina. Uma delas cuida bem dos seus dentes, a outra nem 
tanto, e agora um dentinho de leite está prestes a cair. Com linguagem simples e muita 
imaginação, este livro traz os primeiros passos para se cuidar dos dentes. Ensina a prevenir 
doenças bucais pela higienização correta, de maneira lúdica, elucidativa e positiva. Orienta 
sobre a importância dos dentes de leite e mostra que o cuidado com a saúde bucal deve 
ser iniciado desde cedo, pois hábitos saudáveis adquiridos na infância se perpetuam na 
vida adulta. 

De: Flávia Chammas Sotelo

Ilustração: Yuri Ribeiro

Temas: 
Comportamento, saúde, educação

Formato: 17 x 24cm
Número de páginas: 12
ISBN: 978-85-65786-04-1
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De: Cláudia Zambrana

Ilustração: Pat Lima

Temas:
Apego, bullying, insegurança,
empatia, diálogo, medo,
solidariedade, amor, amiza-
de, con� ança, autonomia, 
autoestima

Formato: 24 x 24cm
Número de páginas: 20
ISBN: 978-65-86475-16-6
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Vivi é uma menina que ama fazer balé e vive vestida com seu tutu mágico feito de pó de 
estrelas. Ocorre que um dia, ao ir para sua aula de dança, ela não o encontra de forma 
alguma, o que a faz se sentir insegura a respeito de conseguir dançar sem seu tutu especial. 
Sua mãe, com todo carinho, a presenteia com outro tutu, que havia sido dela quando 
criança. Porém, ele era muito diferente do habitual. Ao chegar em sua escola de balé, Vivi 
é recebida com críticas e olhares que fazem com que se sinta cada vez mais insegura e 
incapaz. Após uma conversa com sua mãe, ela percebe algo que a faz ultrapassar o medo e 
a insegurança. Esta história valoriza a imaginação, a amizade, o diálogo entre pais e � lhos, 
a segurança e a empatia.



De: Augusto Carminati e Rose Lee

Ilustração: Rafaella Bortolan

Temas: 
Empreendedorismo, autoestima, 
atitude, valores

Formato: 20 x 20cm
Número de páginas: 28
ISBN: 978-85-65786-11-9
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Malvanna Elvira nasceu em uma família de fadas, mas sabe que por ser a sétima � lha de 
uma sétima � lha, seu destino é ser bruxa. Então, ela decide que será uma bruxa de sucesso 
e cria a empresa Bruxas Madrinhas Corporation, que atende os pedidos de crianças não tão 
bem-comportadas. Uma história divertida que apresenta conceitos de empreendedorismo 
de maneira lúdica. Através da personagem, é possível trabalhar na criança a autoestima e o 
autoconceito a partir da aceitação de suas características pessoais, levando-a a perceber-se 
como um ser ímpar, capaz de usar seus atributos a seu favor e em benefício do outro.



De:  Claudia Zambrana e Regiane
Marcolino

Ilustração: Vivian Saad

Temas: 
Esperança, alegria, cores, valores,
solidariedade, sentido, natureza,
história de cada um, cores, 
respeito, superação

Formato: 25 x 25cm
Número de páginas: 48
ISBN:   978-65-86475-24-1

COUCHÊ COLORIDO

Em um lugar especial, há uma borboleta mágica capaz de transformar muitas vidas. Um 
dia, ao sair do seu jardim, ela se deparou com um mundo sem cor e viu que ali teria uma 
missão: fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse cenário, através desenhos coloridos 
e monocromáticos, o livro expõe, de maneira sutil, como os problemas podem tirar nossa 
alegria e como podemos superá-los. Por meio da temática apresentada, diversos assuntos 
podem ser abordados com os alunos, como resignação, paciência e esperança. Dessa 
forma, o educador tem uma ótima ferramenta para exercitar a escrita, leitura, intepretação 
e discussão de ações a� rmativas.



Um garoto surdo em uma escola comum enfrenta o desa� o de se integrar à classe e se 
comunicar. As di� culdades logo são superadas com a ajuda da intérprete na sala de aula 
e com o real interesse dos novos amigos em aprender a Libras. Em um cenário familiar à 
criança, esta história incentiva a empatia e a cooperação, ensinando a valorizar a diversidade 
de indivíduos e grupos sociais com seus saberes e identidades, sem qualquer tipo de 
preconceito. Também colabora na construção da cultura de inclusão pelo uso de diferentes 
linguagens – verbal, corporal, visual, sonora – para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem 
ao entendimento mútuo.

De: Fernando Lino

Ilustração: Leonardo Costa     
Rodrigues

Temas: 
Inclusão, amizade, superação, 
convivência

Formato: 17 x 24cm
Número de páginas: 20
ISBN: 978-85-65786-10-2

COUCHÊ COLORIDO



Duas páginas, uma branca e outra preta, se encontram no mesmo livro, mas uma delas se 
recusa a aceitar que ambas cumprem a mesma função, têm o mesmo valor e são iguais 
apesar das diferenças. Em linguagem simples do cotidiano, este livro propõe discutir 
a tolerância às diferenças por meio do diálogo. Suas personagens, com personalidades 
distintas, estimulam a curiosidade pela diversidade e abordam de forma natural que 
existem diferenças em tudo e em todos.

De: Flávia Chammas Sotelo

Ilustração: Letícia Rebecca

Temas: 
Preconceito, comportamento, 
respeito à diversidade

Formato: 17 x 24cm
Número de páginas: 24
ISBN: 978-85-65786-09-6
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De: Danilo Cippollini Donizetti
Texto e Ilustrações

Temas: 
Cultura indígena, fantasia,          
criatividade

Formato: 23 x 23cm
Número de páginas: 16
ISBN: 978-65-86475-09-8  

COUCHÊ COLORIDO

O livro apresenta, em forma de poesia, aspectos da cultura indígena do Brasil, com especial 
atenção aos povos de origem tupi-guarani. Também reforça o fato de que não é possível 
falar em apenas um povo indígena - pois existem vários povos que se diferenciam por 
elementos culturais singulares – além de promover o respeito à cultura indígena e enaltecer 
sua riqueza.



Uma � orzinha surge no jardim e se encanta com o novo e deslumbrante mundo que a 
cerca. Com a ajuda de outra � or, mais velha, descobre aos poucos que tudo tem seu tempo, 
do começo ao � m. Mas entender e aprender a lidar com a dor de perder sua amiga será seu 
grande desa� o, até que um dia, se vê voltando a sorrir. O que teria acontecido? A história é 
envolvente e retrata alguns temas: tempo de espera, a empatia, a solidariedade, o esforço 
de cada um, o relacionamento entre diferentes gerações e o luto. Ainda traz a possibilidade 
de estimular o som da letra “g”, como na palavra “girassol”.

De: Joseilza Oliveira Marques

Ilustração: Dulce Tupan

Temas: 
Afeto, amizade, luto, superação

Formato: 16 x 23cm
Número de páginas: 16
ISBN: 978-85-65786-16-4
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De: Grazi Ferreira

Ilustração: Grazi Ferreira 
e Leonardo C. Rodrigues

Temas: 
Identidade, valores, autoestima

Formato: 28 x 21cm
Número de páginas: 28
ISBN: 978-65-86475-00-5

COUCHÊ COLORIDO

Giovana é uma garota que quer ser igual às outras e espera que fada Pléin atenda a seus 
desejos usando o anel mágico. Porém, a fada tem outros planos e quer que a menina 
entenda que bom mesmo é sermos diferentes. Esta história mostra que é importante se 
conhecer e construir a própria identidade, desenvolvendo autocon� ança e uma imagem 
positiva de si.



De: Andréia Alves e Regiane
Marcolino

Ilustração: Camila Scavazza

Temas:
Criatividade, conhecimento,
incentivo, comunicação,
sentimentos, expressão

Formato: 17 x 24cm
Número de páginas: 16
ISBN: 978-65-86475-19-7 

OFFSET COLORIDO

Um livro cheio de cores e alegria para a criança dar asas à imaginação por meio de imagens 
e espaços onde ela mesma pode assumir a autoria da sua obra. O objetivo é fazer com 
que a criança se sinta confortável em escrever e em criar estruturas com seus próprios 
personagens, a partir de seus sentimentos e realidades. Este livro foi elaborado para que a 
criança consiga distinguir diferentes tipos de sentimentos.



De: Lu Queiroz

Ilustração: Eder Draw

Temas: 
Comportamento, con� itos, 
di� culdade, agressividade

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 36
ISBN: 978-65-86475-08-1

COUCHÊ COLORIDO

Um vaga-lume que não brilha é ridicularizado na turma, porém em casa é tratado com 
amor e respeito. Um dia ele tem a oportunidade de se vingar de quem o aborrece, mas 
escolhe ajudar. Esta história passa a mensagem de que devemos aceitar as diferenças e 
reconhecer o valor de cada um.



De: Danilo Cippollini Sonizetti e
Rosana Siqueira Dias

Ilustração: Danilo Cippollini
Donizetti

Temas: 
Superação, incentivo,
motivação, criativade e leitura.

Formato: 21 x 21cm
Número de páginas: 16
ISBN: 978-65-86475-15-9
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Este livro mostra, de forma simples e poética, o momento em que a sociedade se viu diante 
de uma pandemia, a di� culdade no momento em que teve de fechar as instituições de 
ensino e a superação de professores e alunos diante das aulas remotas, reforçando que o 
processo de resiliência é construído diariamente. Diante desses desa� os, os personagens 
revelam que atitudes de re� exão, força de vontade e superação são capazes de transformar 
a realidade e de como é possível continuar ensinando e aprendendo sempre.



De: Flávia Chammas Sotelo e Sabri-
na Mascarenhas
Ilustração: Sabrina Mascarenhas

Temas: 
Afeto, desenvolvimento do bebê na 
barriga e maternidade.

Formato: 23 x 23cm 
Número de páginas: 32
ISBN:  978-65-86475-28-9 

COUCHÊ COLORIDO

A gravidez é muito presente no dia a dia das crianças, na forma da chegada de um irmão 
ou por outras relações familiares. Isso acaba sendo um grande mistério para a faixa 
etária a que o livro se propõe, de 3 a 7 anos. O que acontece dentro da barriga de uma 
mulher grávida? De uma maneira lúdica e divertida, o livro se divide em duas metades.
A primeira, de como a gestação se desenrola aos olhos da mamãe, e uma segunda, de 
como o bebê aparece e cresce na barriga de sua mãe, pela perspectiva de uma criança. 
A professora pode desenvolver inúmeros temas, desde as diversas etapas do 
desenvolvimento do bebê no útero da mãe, até a re� exão sobre outras formas de 
nascimento, como o ovo ou a semente. O livro propõe questionamentos e tem uma 
liguagem adequada para essa fase pré-escolarização das crianças.



De: Cynthia Wolle e Pedro Caroni

Ilustração: Leonardo Costa
Rodrigues

Temas: 
Imaginação, criatividade, ética, 
honestidade, amizade

Formato: 17 x 24cm 
Número de páginas: 32
ISBN: 978-65-86475-05-0 
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Brincando na rua, Julio encontra uma sacola muito especial. Agora terá de enfrenta seus 
próprios sentimentos para decidir o que fazer com sua descoberta. 
Nesta história, a criança é convidada a pensar na importância do diálogo e da honestidade 
e aprende que toda atitude tem consequências.



De: Aléxia Roche

Ilustração: Sabrina Mascarenhas

Temas: 
inclusão, amor próprio, autoconhe-
cimento, arte, cores primárias, cores 
secundárias

Formato: 21 x 21cm 
Número de páginas: 28
ISBN: 978-65-86475-32-6

COUCHÊ COLORIDO

Juvenal é um jacaré diferente dos outros, e na busca de uma explicação para isso, ele 
sai em uma jornada de autoconhecimento. No caminho faz amigos, conhece lugares 
e faz uma grande descoberta! O livro aborda de forma lúdica e divertida o processo 
de autoconhecimento e autoaceitação, além disso, propõe uma re� exão sobre a real 
necessidade de seguir padrões, e conduz a criança a entender onde está a verdadeira 
felicidade do personagem.



De: Joseilza Oliveira Marques

Ilustração: Kátia Numakura

Temas: 
Comportamento, seres vivos

Formato: 24 x 24cm 
Número de páginas: 20
ISBN: 978-65-86475-12-8
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Dirigido às crianças pequenas, explica em linguagem simples e com rimas que é fácil deixar 
de usar fraldas. Mostra que todos os seres vivos fazem xixi e cocô e que todo mundo um dia, 
no momento certo, precisou aprender a usar o banheiro. 



De: Grazi Ferreira

Ilustração: Ronald Martins

Temas: 
Música, amizade, instrumento
musical, sentimentos, valor
Formato: 24 x 24cm 
Número de páginas: 28
ISBN: 978-65-86475-25-8
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De: 

Ilustração: 

Temas: 
Música, amizade, instrumento
musical, sentimentos, valor
Formato: 
Número de páginas: 
ISBN:

COUCHÊ COLORIDO

O livro mostra o quanto a amizade e a música são importantes e valiosas para todos, 
principalmente para nossas crianças. Através da música, despertamos sentimentos 
saudosos e marcantes.
Imagine ter esses sentimentos unidos com uma história de amizade? Nesta obra, os 
personagens tiveram a música e a melodia como grandes companheiras.



O livro conta a lenda do Tangram, um milenar quebra-cabeça chinês composto de sete 
peças — que se acredita que possibilitam formar cerca de 10.000 � guras — e traz outras 
três histórias com personagens criados com essas peças. A história desperta a imaginação 
e libera a criatividade na construção de diferentes � guras, como seres humanos, animais, 
objetos, plantas etc. Também facilita o aprimoramento da linguagem oral e escrita nos con-
tos e histórias inventadas ou reproduzidas pelos alunos, criando situações para a produção 
de textos em que a gramática possa ser explorada e identi� cada.

De: Jacqueline Moraes Campos

Ilustração: Leonardo Costa 
Rodrigues

Temas: 
Formas geométricas, imaginação, 
criatividade

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 32
ISBN:  978-85-65786-02-7
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Com personagens baseados no mágico Ossamá Sato, em Chiquinho (Francisco Soares), 
celebridades e empresários que os apoiam em trabalhos bene� centes, estes dois amigos se 
transformam nos heróis desta aventura. Usam seus superpoderes para eliminar a poluição 
de uma nascente e derrotar o vilão poluidor Mister E. Em forma de história em quadrinhos, 
este livro-HQ ressalta que o cuidado com o meio ambiente começa em casa. 

De: Ossamá Sato, Francisco 
Soares e Eder Oliveira

Ilustração: Eder Draw

Temas: 
Autoconhecimento, diversidade, 
comportamento, cidadania

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 28
Colorido
ISBN:  978-65-86475-11-1
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De: Luciana Trovão

Ilustração: Laura Mocelin

Temas: 
Amizade, empatia, fraternidade, 
alegria, cooperação, esperança, 
amor, criatividade, cores

Formato: 23 x 23cm
Número de páginas: 20   
Colorido
ISBN:  978-65-86475-20-3 
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Em um reino de bruxos, havia uma bruxinha chamada Judy, que não gostava de ir à “Escola 
de Magia”. Ela era uma bruxinha boa, mas os demais bruxos do reino só faziam magias 
maldosas. Isso a deixava muito triste e sozinha. Um dia, ela encontrou outra bruxinha, que 
assim como ela, queria fazer magias boas. As duas então se juntaram para salvar o reino 
de uma maneira DOCE E DELICADA. Vale ressaltar a etnia dos personagens que permite 
trabalhar a educação antirracista. A história aborda também a mistura de cores primárias e 
secundárias, abrindo um leque para atividades em sala de aula.



Livro para colorir que pretende aproximar as crianças da cultura indígena brasileira a partir 
da pesquisa (com auxílio de um adulto) de três lendas: Lenda da Iara, Lenda do Guaraná e 
Lenda da Mandioca. Ao apresentar as lendas apenas por meio das gravuras, o livro permite 
que o aluno possa planejar, criar, colorir e recontar cada história à sua maneira.

De: Editora em Prosa & Verso

Ilustração: Danilo Cippollini 
Donizetti

Temas: 
Cultura indígena, fantasia,          
criatividade

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 28 - 
ISBN: 978-85-65786-26-3
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De: Cláudia Zambrana

Ilustração: Sabrina Mascarenhas

Temas:
Apego, insegurança, empatia
responsabilidade,
solidariedade,criatividade, 
amizade, diálogo entre pais 
e � lhos

Formato: 24 x 24cm
Número de páginas: 28
ISBN: 978-65-86475-17-3 
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Vivi é uma menina criativa e muito solidária que possui cabelos enormes. Ela tem várias 
ideias de aventuras e brincadeiras com seus cabelos: pensa em usá-los para se pendurar 
em árvores e até mesmo para puxar seu carrinho de bonecas enquanto segura seu � el 
companheiro, o ursinho Jujuba. Assim que recebe o convite para acompanhar sua mãe ao 
salão, ela logo se assusta, pois não quer cortar seus cabelos de Rapunzel de forma alguma. 
No entanto, ela descobre, nessa visita, a importância de cortar um pouco dos seus cabelos 
e como isso poderia mudar a sua vida e a de outras pessoas. Uma história linda e verdadeira 
que trata de assuntos sérios e reais como: o câncer, a queda de cabelo, solidariedade, 
generosidade, mudança de opinião, doação, cidadania e etc. O texto traz diálogos,  riqueza 
de sinais de pontuação que favorece a entonação do leitor e um vocabulário que instiga a 
curiosidade dos leitores.



Depois de aquecer o planeta Terra em uma linda tarde, o raio de sol Léo não consegue 
voltar para o espaço por causa dos gases poluentes que bloqueiam sua passagem. Quanto 
mais o tempo passa, mais quente � ca. Preocupado com as consequências de tanto calor, 
ele convoca todos os gases para uma reunião de emergência. Assim, ao descobrir que o 
problema é causado pelo uso de combustíveis fósseis e minerais, pelo desmatamento 
e pela produção de gás metano, o raio de sol conclui que depende da ajuda dos seres 
humanos. Esta aventura apresenta o problema do aquecimento global de maneira simples 
e precisa e ensina como pequenas atitudes individuais podem in� uenciar a vida na Terra, 
determinando o futuro das pessoas.

De: Giselle Crocco

Ilustração: Leonardo Costa       
Rodrigues

Temas: 
Poluição, ecossistema, 
recursos naturais renováveis 
e não renováveis

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 28
ISBN: 978-85-65786-22-5
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De: Andréa Espíndula

Ilustração: Andréa Espíndula 

Temas: 
Importância de cada ser, 
valorização, natureza, lar, 
convivência, compreensão, 
diferenças

Formato: 21 x 28cm
Número de páginas: 24
ISBN: 978-65-86475-22-7 
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O livro mostra a importância de cada ser e de como cada indivíduo deve se sentir importante. 
Também descreve a natureza e seus benefícios e trata da valorização do que se tem, de como 
cada lar, mesmo sendo diferente, pode ser o melhor lugar do mundo. O livro ainda aborda a 
necessidade da boa convivência e compreensão entre os que são diferentes



Carlinhos quer ter uma bicicleta, então seu pai ensina que ele deve planejar e economizar.
Mudando alguns hábitos, aos poucos ele vai incentivando outros na escola a fazerem 
o mesmo. No � nal, aqueles que foram persistentes conseguem adquirir o que desejam. 
“Quem guarda tem” é um instrumento que incentiva a criança a criar hábitos de poupar. 
Mostra que, assim, é possível realizar alguns sonhos em um futuro não muito distante.
O livro inicia a criança no planejamento � nanceiro, despertando o interesse por guardar
dinheiro, seja em casa, no banco ou em uma conta poupança, permitindo transpor para a
vida real os conceitos apreendidos em sala de aula.

De: Adalberto Gardezani Furtado 

Ilustração: Leonardo Costa       
Rodrigues

Temas: 
Economia, planejamento, sonho

Formato: 17 x 24cm
Número de páginas: 16
ISBN: 978-85-65786-06-5
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Cada livro parte de um tema simples e conhecido das crianças, fazendo uso de versos e 
rimas. Em linguagem acessível, estimula a criança a � xar a tabuada de modo fácil e muito 
divertido. São 8 títulos, do 2 ao 9, que dão apoio ao trabalho pedagógico de ensino dos 
conceitos matemáticos. 
ISBN Tabuada do 2: 978-85-65786-35-5    ISBN Tabuada do 3: 978-85-65786-29-4
ISBN Tabuada do 4: 978-85-65786-30-0    ISBN Tabuada do 5: 978-85-65786-36-2
ISBN Tabuada do 6: 978-85-65786-33-1    ISBN Tabuada do 7: 978-85-65786-34-8
ISBN Tabuada do 8: 978-85-65786-32-4    ISBN Tabuada do 9: 978-85-65786-31-7

De: José Antônio da Silva e 
Eliane Cristina da Silva

Ilustração: Dante Souza,             
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O tempo é engraçado, passa rápido quando nos divertimos, mas parece demorar quando 
esperamos o ônibus. Constatações como essa são comuns entre as crianças. 
Neste livro, a passagem do tempo é contada pela perspectiva de uma delas, que descobre 
como é importante saber aproveitar cada momento do dia. 
Com exemplos simples, que fazem parte do universo infantil, ela mostra que a passagem 
do tempo é inevitável e que, portanto, é necessário ter sabedoria para usá-lo, fazendo boas 
escolhas. Esta narrativa prática trabalha a noção do tempo e desenvolve nos leitores a 
capacidade de entender este conceito no seu cotidiano. 



Um cãozinho abandonado vê sua sorte mudar ao ser resgatado das ruas. 
Na casa dos seus tutores, conhece outros animais que, assim como ele, foram salvos e agora 
estão vacinados, castrados, recebendo carinho e proteção. 
Este livro expõe  a problemática social gerada pelo abandono de animais e ensina a 
importância do controle de zoonoses nas cidades. Estimula a ajuda e o acolhimento aos 
animais de rua.
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Livro para introduzir a Educação Financeira na infância. Conta a história do momento de lazer 
de uma família e de como eles lidam com suas � nanças no dia a dia, permitindo trabalhar 
o tema de forma lúdica e natural, através da contação de história e da identi� cação com os 
personagens. De acordo com o IBGE, há milhões de pessoas com saldo negativo no Brasil, 
resultado da maneira como elas lidam com o dinheiro. Dessa forma, é de extrema importância 
estimular as crianças a entenderem o funcionamento do mercado � nanceiro, da economia 
e da organização de suas � nanças pessoais para que, no futuro, possam estabelecer uma 
relação mais saudável e próspera com o dinheiro. O livro pode ser trabalhado nas diversas 
disciplinas, atendendo as exigências da BNCC sobre introdução da Educação Financeira nas 
escolas do Brasil.
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O livro trata da importância de saber rir de si mesmo e de viver a vida de uma forma leve.
Além disso, o livro valoriza a maneira simples com que as crianças encaram os problemas, 
ressaltando que muitas vezes essa pode ser a melhor forma de abordar o mundo dos 
adultos.



“Quem escreve um livro cria um castelo,
quem o lê mora nele.”

(Monteiro Lobato)


