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Se todo mundo fosse igualzinho, o mundo não teria graça! Mas só            
reconhecer que as pessoas são diferentes não basta. É preciso respeitar           
as diferenças. E os versos de diversidade nos ensinam isso, que não há             
um jeito único de ser: "assim ou assado, todos são gente, tudo é             
humano". 
 
 
DIVERSIDADE 
TATIANA BELINKY 
ED. FTD 

Três desconhecidos, fragmentos de um antigo espelho e um mistério          
centenário: quando cacos de um antigo espelho partido aparecem na          
cidade de São Vicente, no litoral paulista, acontecimentos estranhos         
passam a ocorrer com três habitantes da cidade. Divididos entre razão           
e loucura, magia e realidade e passado e presente, o aposentado Solero            
e os estudantes Adriano e Alexa precisarão montar um quebra-cabeça          
intrigante para chegar à verdade, antes que seja tarde demais. 
ESPELHO, ESPELHO SEU 
ROSANA RIOS 
ED. ESCARLATE 

Coelho 13º é o carregador de malas, camareiro, zelador e faz-tudo do            
hotel de sua família. Como único representante vivo da décima terceira           
geração dos Coelho, ele é o responsável por manter de pé a mansão             
antiga que já foi abrigo de hóspedes célebres e hoje é um edifício             
velho, empoeirado e vazio — além de ser o esconderijo de uma relíquia             
mágica conhecida como o Olho Que Tudo Vê.  
 
COELHO 13º: O OLHO QUE TUDO VÊ 
TANIA DEL RIO 
ED. COMPANHIA DAS LETRINHAS 

Francisco, também conhecido como Canela pelos colegas, tem onze         
anos e vive em um vilarejo na Espanha. Ele faz parte do Soto Alto              
Futebol Clube, apelidado pelo grupo de Os Futebolíssimos. Embora a          
equipe seja muito unida, seu desempenho esportivo não anda lá          
aquelas coisas e, por isso, corre o risco de ser rebaixada para a segunda              
divisão do Campeonato Interescolar.  
 
O MISTÉRIO DOS ÁRBITROS ADORMECIDOS 
ROBERTO SANTIAGO 
EDIÇÕES SM  



Todo mês de dezembro, um envelope com um selo do Polo Norte            
chegava para os filhos de J. R. R. Tolkien. Dentro dele, uma carta escrita              
à mão com letra trêmula e estranha e um lindo desenho colorido. Isso             
tudo era do Papai Noel, narrando histórias incríveis sobre a vida no            
Polo Norte. Desde a primeira carta para o filho mais velho, em 1920,             
até a comovente última carta para a caçula, em 1943, este livro reúne             
todas as memoráveis cartas e desenhos que Tolkien fez para os filhos. 
CARTAS DO PAPAI NOEL 
J.R.R. TOLKIEN 
ED. WMF MARTINS FONTES 

Miya muda de casa com seus pais e Shimeji, seu cachorro. Os antigos             
moradores deixaram pilhas de caixas velhas e desde o primeiro dia ela            
começa a notar coisas curiosas acontecendo, olhos piscando na parede          
da cozinha e pegadas que surgem do nada. Essas aparições estranhas           
estão ligadas a um interruptor embaixo da escada, que parece          
quebrado. Como no videogame antigo que encontram, Miya e Celso,          
seu novo amigo, precisam passar por etapas para descobrir o mistério           
que envolve espíritos japoneses, uma raposa e uma menina         
atormentada.  
O INTERRUPTOR DEBAIXO DA ESCADA 
JANÍNA TOKITAKA 
ED. WMF MARTINS FONTES 

Pelas gargantas do mundo afora, correm milhares de histórias. Em          
versos rimados, elas falam de pessoas espertas e trapaceiras: um velho           
cego engana o vizinho que pretende roubar seu dinheiro mendigado          
durante toda a vida; um frade sabido se utiliza de uma pedra para             
ganhar do povo uma refeição; um frei desleixado é desafiado pelo rei a             
responder duas questões difíceis e aproveita da esperteza do amigo          
moleiro para se safar; e um caçador convida o abade para jantar, mas             
esquece da mulher, que, astuta como só, planeja uma bela vingança. 
CONTOS DO ARCO-DA-VELHA 
MARIA TERESA DOS SANTOS SILVA 
ED. COMPANHIA DAS LETRINHAS 

Se você cansou dos gatos e cachorros, peixes e hamsters, precisa           
conhecer o rinoceronte de Shel Silverstein. Em "Quem Quer Este          
Rinoceronte?", o autor tenta convencer a criançada a levar para casa           
um bicho de estimação diferente. Bons argumentos não faltam: ele          
devora o boletim com notas baixas antes que seus pais o vejam, pode             
servir de cabide ou de abajur e sabe imitar tubarões. Além, claro, de ter              
um coração proporcional ao seu tamanho. Uma história para encantar          
pais e filhos. 
QUEM QUER ESTE RINOCERONTE? 
SHEL SILVERTEIN 
ED. COSACNAIFY 



Neste livro, há todo tipo de feijão mágico. Rosinha, roxinho, preto,           
bolinha, vermelho... Mas não é só isso. Dependendo da qualidade do           
feijão, os destinos de João, sua mãe e o gigante tomam rumos bem             
diferentes. Um parque de diversões, um casamento inusitado, um         
besouro gigante, sete vaquinhas coloridas e até um desfecho triste,          
mas muito triste, compõem essas criativas interpretações da clássica         
história infantil. Você só tem que escolher seu feijão predileto para           
saber aonde essa aventura vai te levar. 
JOÃO E OS 10 PÉS DE FEIJÃO 
JOSÉ ROBERTO TORERO 
ED. CIA DAS LETRINHAS 

Cuidado: nestas sete histórias tenebrosas, coisas estranhas acontecem        
na hora mais escura da noite mais escura. São bruxas de todos os tipos,              
irmã gêmea de princesa, bruxa doida pra casar, que faz as vezes de             
Papai Noel... As criancinhas são suas vítimas: reduzidas a ponto de se            
perder na própria cama ou levadas por portas suspeitas a universos           
incríveis. 
 
NO ESCURO: SETE HISTÓRIAS TENEBROSAS DE BRUXA 
ERNANI SÓ 
ED. EDELBRA 

Este conto de adivinhação lembra crianças brincando de adivinhas. Em          
primeira pessoa, o narrador se dirige ao leitor propondo adivinhas e           
sempre terminando com a pergunta “É o lobo?”. As ilustrações          
participam deste jogo de adivinhações, criando situações ora        
amedrontadoras, ora divertidas. 
 
ENTÃO QUEM É? 
CHRISTINA DIAS 
ED. FTD  

A menina “Orie” viaja pelo rio com seus pais barqueiros. Olha o            
movimento das águas, o remo de bambu que vai e vem, os peixinhos,             
os cheiros e cores de perto e de longe. E no balanço das palavras e               
desenhos, “Orie” vai descobrindo o tempo e o mundo que a cerca. 
 
 
ORIE 
LÚCIA HIRATSUKA 
ED. PEQUENA ZAHAR 

Na cidade muita coisa acontece. Uma confusão com bicho e gente. Para            
onde esse animais vão? Venha comigo descobrir onde tem bicho          
escondido. 
 
 
AVENTURA ANIMAL 
FERNANDO VILELA 
ED. DCL 



O que acontece quando o pequeno urso sai de seu conto de fadas e vai               
para a cidade grande? Para onde vão os personagens de uma história            
depois que fecha-se o livro? Quando Ursinho sai da floresta e chega à             
cidade grande, ele se vê completamente perdido e assustado. Tudo é           
muito claro, barulhento e diferente. Ele então procura abrigo em um           
confortável apartamento. Paz finalmente! Mas o urso está faminto e          
cansado, e logo começa a fazer bagunça no local. O que acontecerá            
quando os donos do apartamento chegarem? 
CACHINHOS DOURADOS E UM URSO APENAS 
LEIGH HODKINSON 
ED. BRINQUE-BOOK 

Na casa de Felipe e Gabi, todos os dias, o pai ou a mãe preparam o                
jantar e depois um dos dois conta histórias para os filhos dormirem.            
Mas, um dia, os pais chegam exaustos do trabalho e mandam as            
crianças para a cama. Felipe, então, tem uma ideia: naquela noite,           
serão eles que contarão histórias para os pais adormecerem. 
 
 
DE NOITE NO BOSQUE 
ANA MARIA MACHADO 
ED. ÁTICA 

A contagem dos sacis é uma aventura que mostra o início da amizade             
de Pedrinho com o mais famoso personagem do nosso folclore. Um           
evento importante para a sacizada está prestes a acontecer: a Grande           
Festa da Contagem. Uma vez por ano, os danadinhos se reúnem e o             
chefe do bando conta um por um, para ver se não está faltando             
ninguém. Pedrinho, que ainda mantém o Saci prisioneiro, concorda em          
deixá-lo participar do encontro desde que ele volte para garrafa          
quando tudo terminar.  
A CONTAGEM DOS SACIS 
MONTEIRO LOBATO 
ED. GLOBINHO 

Pensando em contar e ilustrar à sua maneira o livro Alice no País das              
Maravilhas, Ziraldo se concentra em explicar quem é a menina, esse ser            
encantado que dura apenas dos 7 aos 11 anos. São as “Meninas” que             
inventam amigos imaginários, que transformam suas lágrimas em rios         
de esperança, que perseguem coelhos brancos, que enfrentam rainhas         
loucas e que se apaixonam por gatos luminosos.  
 
MENINAS 
ZIRALDO 
ED. MELHORAMENTOS 



De que vale ser um burro genial se o tipo não consegue ser um burro               
legal? Eugênio era um gênio, mas vivia empacado, fazia muita onda, era            
muito mimado! Mas o mundo gira, a vida não pode parar. E o nosso              
amigo Eugênio terá de desempacar. 
 
 
 
EUGÊNIO, O GÊNIO 
RUTH ROCHA 
ED. SALAMANDRA 

Elliot von Doppler é um garoto à deriva no oceano do tédio da             
pré-adolescência. Nada de interessante acontece na sua vida. O que ele           
nem desconfia é que seu tio – o esquisitíssimo Archie – trabalha num             
lugar incrível, de onde saem inventos capazes de surpreender as          
imaginações mais delirantes. Tudo começa a mudar quando tio Archie          
o convida a conhecer essa enigmática fábrica, mas se quiser mesmo           
conhecer as instalações secretas da fábrica, Elliot terá de ir          
acompanhado da esquisita Leslie Fang, sua arquirrival na escola. 
DEPARTAMENTO DE CRIATURAS 
ROBERT PAUL WESTON 
ED. GLOBO LIVROS 

A história Aventuras na Laboroteca é uma brincadeira que liga Ciência e            
Literatura: o jeito do cientista pesquisar e o modo do escritor criar. Tem             
o Alex, que é um rato de biblioteca e escritor, e fica amigo da doutora               
Ritinha, que é uma ratinha cientista. Ela não é cobaia, não! A história             
também mostra como os cientistas são muito mais criativos do que a            
gente pensa. Eles observam o mundo com um olhar maravilhado,          
curioso e desafiante! Já os escritores são mais persistentes do que as            
pessoas acham: eles têm que criar, escrever e corrigir.  
AVENTURAS NA LABOROTECA 
ANNA FLORA 
ED. MODERNA 

Natanael era um garoto muito tímido e de poucos amigos. Na verdade,            
ele tinha apenas um, Eco. A história dessa amizade teve início quando            
Natanael entrou pela primeira vez em uma igreja e, por recomendação           
da sua avó, fez um pedido. Para compensar a solidão, o garoto desejou             
um amigo que fosse inseparável. O seu pedido foi atendido e esse seu             
amigo lhe trouxe fantásticas complicações. 
 
 
O AMIGO ECO 
TIAGO DE MELO ANDRADE 
ED.  DCL 



Quando a tenda de uma vidente aparece na praça do mercado da            
cidade de Baltese, o órfão Peter Augustus Duchene sabe exatamente          
que perguntas deve fazer: sua irmã ainda está viva? Se estiver, como            
poderá encontrá-la? A resposta misteriosa da vidente -- "O elefante! O           
elefante o levará até sua irmã!" -- desencadeia uma série de           
acontecimentos tão extraordinários, tão impossíveis, que Peter mal        
ousa acreditar.Mas é tudo verdade. 
 
 
O ELEFANTE DO MÁGICO 
KATE DICAMILLO 
ED. WMF MARTINS FONTES 

Esse livro não tem nada para ver a não ser palavras. Palavras que vão              
obrigar o leitor a fazer caras esquisitas e vozes engraçadas. O livro sem             
figuras inspira risadas toda vez que é aberto, criando uma experiência           
de diversão e interação entre adultos e crianças e apresentando às           
crianças a poderosa ideia de que a palavra escrita pode ser uma fonte             
infinita de alegria e travessuras. Um livro original e divertido capaz de            
transformar qualquer leitor em um verdadeiro comediante, que vai         
fazer as crianças implorarem para ouvir a história repetidas vezes. 
O LIVRO SEM FIGURAS 
B.J. NOVAK 
ED. INTRÍNSECA 

 

Este livro conta a história de um presente. Um presente muito especial,            
quadrado e fofo. Tem cabeça, dois braços e duas pernas. Descubra           
como ele virou um companheiro inseparável e um travesseiro muito          
travesso! 
 
 
 
TRAVESSEIRO TRAVESSO 
LUIZ RAUL MACHADO 
ED. FTD  

Neste livro, você vai descobrir que Léo é um menino especial, apesar de             
ser como todos os outros meninos de sua idade. Ele tem uma planta             
carnívora ao invés de um animal de estimação. Certo dia, ele percebe            
que alguns objetos estão sumindo de sua casa e cisma que sua planta             
carnívora está devorando todos eles. O que será que está          
acontecendo? Será que a planta carnívora de Léo é mesmo a           
responsável pelo sumiço dos objetos? 
 
A PLANTA CARNÍVORA DE LÉO 
CLAUDIA SOUZA 
ED. CALLIS 



O trem vem de longe e vai pra longe. Longe é um lugar que existe? É                
onde moram os primos? Ou onde tem mato? Ou tem cidade? O trem             
passa por tantas paisagens, e nele sobe gente, desce gente, sobe gente,            
desce gente… Você está convidado a fazer um passeio por traços,           
cores, imagens e palavras. Tenha uma boa viagem! 
 
 
NA JANELA DO TREM 
LÚCIA HIRATSUKA 
ED. CORTEZ  

O camelo OlemaC trabalhava para um comerciante saudita. Um         
dia resolve fugir, e embarca escondido em um navio que vem           
aportar no Rio de Janeiro. OlemaC fica maravilhado com a          
lindeza do lugar, mas estranha os modos das pessoas. Em São           
Paulo, acaba trombando com Melô, que, como ele, camelava         
todo dia, carregando as tralhas que vendia em sua barraca no           
viaduto Santa Ifigênia. Melô tinha muito em comum com         
OlemaC, era o camelo da cidade grande.  
OLEMAC E MELÔ 
FERNANDO VILELA 
ED. COMPANHIA DAS LETRINHAS 

Que avô ou avó não deseja contar aos netos as histórias que            
permaneceram na memória da sua infância? Que neto não gosta          
de ouvir aquilo que os avós, com mais tempo e tranquilidade que            
os pais, têm para lhes contar? Um livro para avós, pais e netos se              
lembrarem sempre do valor da palavra e da ternura que é capaz            
de unir gerações. 
 
AVÔ, CONTA OUTRA VEZ 
JOSÉ JORGE ALETRIA  
ED. PEIRÓPOLIS 

 

A Porquinha fica muito triste quando um grandalhão pega a bola que            
ela tinha acabado de achar… Com o que ela vai brincar agora?! A sorte              
é que o elefante Geraldo também é grande! Mas será que ele tem             
coragem suficiente para recuperar a bola de sua melhor amiga? Com           
ilustrações cheias de humor, este livro vai mostrar que o único           
tamanho que realmente importa é o do nosso coração: o resto não faz             
diferença. 
 
 
UM GRANDALHÃO PEGOU A MINHA BOLA! 
MO WILLEMS 
ED. COMPANHIA DAS LETRINHAS 

 


