
 

                                        

 

    

 

 

 

 

 

 

A borboleta azul 
Lenira Almeida Heck 
 
A história conta as aventuras de uma pequena lagarta chamada 
Fifi, que se transforma em uma linda borboleta azul.  

Otto vai dormir 
Todd Parr 
 
Em "Otto vai Dormir" nosso companheiro também tem problemas: o que 
fazer quando chega a hora de dormir e estamos sem sono? Você  vai 
descobrir que a criatividade de Otto nã o tem limites. Ele apronta mil e 
uma travessuras antes de ir para a cama. 
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O trenzinho do Nicolau 
Ruth Rocha 
 
Nicolau é um velho maquinista aposentado. Triste por ver sua       

maria-fumaça abandonada, inventa uma brincadeira para divertir a 

garotada. (Google Books)  



 

 

 

 

  

 

Histórias que acabam aqui 
Teresa Lopes 
 
O Livro reúne seis contos (A Abóbora Menina; O Soldadinho de Saco 

às Costas; O Sol e a Lua; Doutora Saladina, Bruxa para todos os 

Males; A Bailarina de Degas; Hélix, o Caracol) para todas as idades, 

Sã o contos com uma moral específica e um objetivo patente quanto à 

mensagem que querem transmitir.  

 

O rouxinol e o imperador 
Hans Christian Andersen 
 
O Rouxinol e o Imperador é um conto de fadas literário escrito 
por Hans Christian Andersen, sobre um imperador que prefere o 
tilintar de um pássaro de joalheria mecânica ao canto de um 
rouxinol real. 

Chapeuzinho vermelho e o bafo do lobo 
Irmã os Grimm / Miriam Cremonese 
 
De forma pedagógica, a bacharelada em Odontologia Miriam Cremonese 

adaptou em um livro infantil a história de Chapeuzinho Vermelho, criada 

pelos irmã os Grimm, para passar às crianças uma mensagem sobre a 

necessidade da higiene, a exemplo de tomar banho, escovar os dentes e 

usar o fio dental diariamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogador número 1 

Moacir Scliar 

Um mundo em jogo, a busca pelo grande prêmio. Você está preparado, 

Jogador número 1? O ano é 2044 e a Terra nã o é mais a mesma. 

Fome, guerras e desemprego empurraram a humanidade para um 

estado de apatia nunca antes visto. Wade Watts é mais um dos que 

escapa da desanimadora realidade passando horas e horas conectado 

ao OASIS, uma utopia virtual global que permite aos usuários serem o 

que quiserem, um lugar onde se pode viver e se apaixonar em 

qualquer um dos mundos inspirados nos filmes, videogames e cultura 

pop dos anos 1980. (Amazon) 

A Ilha do Tesouro 
Robert Louis Stevenson 
 
A vida do jovem Jim Hawkins vira de cabeça para baixo depois que o 
marujo Billy Bones chega à estalagem de seu pai e, com ele, um mapa 
que indica a localizaçã o de um tesouro inimaginável, escondido por um 
pirata. Nessa missã o, Jim descobrirá que sã o poucas as pessoas nas 
quais pode confiar. A Ilha do Tesouro, aventura contada por Robert 
Louis Stevenson, vem conquistando gerações de leitores por mais de 
120 anos. (Saraiva) 

 

Da Terra à Lua 
Júlio Verne 

Após a Guerra de Secessã o, os Estados Unidos entram num 

longo período de paz, o que preocupa demais os membros do 

Clube do Canhã o. Afinal, o que farã o das suas vidas sem 

nenhuma guerrinha onde poderiam exercitar todas as suas 

habilidades e conhecimentos bélicos, principalmente na criaçã o 

de balas e canhões? Mas a monotonia nã o dura muito, pois  o 

excelentíssimo Sr. Impey Barbicane, presidente do Clube do 

Canhã o, já tem planos muito bem traçados para o futuro. 

Planos que literalmente vão da “Terra à Lua”. (Lelivros) 
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