
  

                                        

    

 

 

 

 

Rimas Animais 
César Obeid 
Este livro foi escrito para todos os curiosos que, como o autor, adoram animais. A 

ideia surgiu quando alguém perguntou a ele se conhecia as diferenças entre o 

crocodilo e o jacaré. Para sanar essa dúvida, resolveu estudar a respeito dos bichos e 

se encantou com as curiosidades existentes. E, assim, após registrar as características 

e os comportamentos de vários animais, iniciou o trabalho de escrever sobre eles em 

cordel, e logo o texto com os versos e as informações tomaram forma. (Amazon) 

Chora Não...! 
Sylvia Orthof 
“Por que aquele menino chora tanto? Chora um rio, quase um mar de tanto 
choro. E homem chora? Quem diz que não? Quem diz que sim? Até a Iara, a 
moça nua das águas, mete o bedelho na história. Mergulhe na água da poesia 
de Sylvia Orthof e veja se você já não chorou parecido.” – Luiz Raul Machado 
(Ediouro) 

A Coisa Invisível 
Stella Carr 
A turma de Espirro resolve entrar em uma casa abandonada. Depois de muita 
confusão, desvendam um grande mistério. (Amazon) 
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A Grande Fábrica de Palavras 
Agnes De Lestrade 
 Existe um país onde as pessoas quase não falam. Nesse estranho país, é 
preciso comprar palavras e engoli-las para poder pronunciá-las. O pequeno 
Philéas precisa de palavras para abrir seu coração à Cybelle. Mas como fazê-lo 
se tudo o que ele tem vontade de dizer para Cybelle custa uma fortuna? 
(Saraiva) 



 

  

 

 

 

Goosebumps: Praia Fantasma 
R.L. Stine 
Jerry não vê a hora de explorar a caverna escura e assustadora que 

encontrou perto da praia. Ela ouviu a história do fantasma de 300 

anos. Ele aparece em noites de lua cheia e vive no fundo da caverna. 

Mas Jerry sabe que é só mais uma história boba de fantasmas. Ou 

será que não? (Saraiva) 

Se eu Fosse Aquilo 
Ricardo Azevedo 
Júlia, André, Rachid e dona Olga vão a uma exposição no Paço Imperial, no 
Rio de Janeiro, para conhecer a valiosa moeda feita em homenagem à 
coroação de Dom Pedro I. Mas a moeda sumiu e eles resolvem investigar... 
(Amazon) 

Histórias Divertidas 
Fernando Sabino e Outros 
O que você faria se não pudesse mais ter liberdade em sua própria casa? Ou 
precisasse entrar na igreja dançando um “rock suave” no casamento da sua 
filha? Grandes nomes da literatura, revelam que rir ainda é o melhor remédio 
e resolve todas – ou quase todas – as situações. (Editora Ática) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Anjos Contam Histórias 
Luiz Antonio Aguiar 
Onde está a cabeça de Tiradentes? Depois de ser enforcado, o alferes teve o 
corpo esquartejado e as partes espalhadas pela Estrada Real. A cabeça ficou 
pregada no alto de um poste em Vila Rica, mas acabou desaparecendo. O 
mistério permanece mesmo depois de mais de duzentos anos. O autor criou 
uma ficção mesclando-a com a história verdadeira, envolvendo alguns 
personagens como o poeta Claudio Manuel da Costa e Aleijadinho, relatando 
passagens da vida desse grande artista e de seu filho. O jovem Manuel vive 
uma linda história de amor com a amiga Joana. (Melhoramentos) 

 

Viagem ao Centro da Terra 
Walcyr Carrasco 
Um enigmático pergaminho cai nas mãos do professor Lidenbrock, 
que pede ajuda ao sobrinho Axel para ajudar a desvendá-lo. Uma a 
uma, as letras rúnicas são decifradas. A mensagem faz com que o 
professor decida partir de Hamburgo, na companhia de Axel, em uma 
arriscada expedição rumo à Islândia, em busca do centro da Terra. 
Uma viagem fantástica estava para começar e ninguém poderia dizer 
de que maneira ela terminaria! (Amazon) 
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