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Neste momento em que ainda não se sabe 
ao certo por quanto tempo o ensino remoto 
emergencial será mantido, nem quando e 
em que condições as aulas presenciais serão 
retomadas, é essencial uma revisão completa 
do planejamento escolar projetado para o 
ano de 2020 e para os próximos anos. Como 
assegurar o tempo necessário para que 
todos possam aprender, levando em conta 
a maneira como os estudantes lidaram com 
as aulas on-line? Sem atropelos, o que será 
necessário priorizar para que alunos e alunas 
sigam aprendendo? 

Replanejar é a palavra desses tempos. Desde 
a homologação da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, em 2018, as redes de 
ensino públicas e privadas se envolveram em 
intensas ações para ajustar seus currículos às 
habilidades essenciais previstas para cada 
ano da educação básica. Sem dúvida, uma 
enorme tarefa, mas que não se compara 
à verdadeira “reinvenção” da escola que 
educadores implementaram na urgência em 
2020. Há, porém, mais desafios pela frente.

Em lugar de surfar ligeiramente por todos os 
conteúdos previstos para o ano, vai ser preciso 
mergulhar nos conteúdos estruturantes 
de modo a responder ao tempo presente, 
promovendo o diálogo como ferramenta 
para a formação de pessoas autônomas, 

atentas à construção de suas próprias vidas. 
Como crianças e jovens vão chegar à escola 
depois da quarentena? Que histórias viveram 
nesse período? Como se sentiram? É tempo 
de escuta e de acolhimento.

Mas, afinal, nesse contexto, a leitura literária 
é conteúdo essencial?

SIM. Assim, em caixa alta. Ao mesmo 
tempo em que é pessoal, por convocar uma 
interpretação subjetiva; a leitura é também 
compartilhada, por lançar o leitor em direção 
ao outro que pode ser o autor, a personagem, 
outros leitores, o contexto social em que 
se vive. Afinal, lemos para aprender sobre 
nós mesmos, sobre o mundo. Lemos para 
aprender como os que vieram antes de nós 
enfrentaram e superaram problemas. Lemos 
para projetar utopias. Por isso a literatura é 
tão essencial. 

Nas páginas seguintes, abrem-se muitas 
trilhas: diferentes gêneros, autores; obras 
clássicas, contemporâneas; textos integrais, 
adaptados... Muitas rotas para pensar nosso 
tempo e transformar a escola em uma 
verdadeira comunidade de leitores. Crises 
criam também oportunidades de mudança. 
Já que precisamos replanejar, que seja para 
construir a escola de nossos sonhos.

Apresentação

A leitura literária
é essencial neste momento?

de Histórias

Por Maria José Nóbrega

Formada em Língua e Literatura Vernáculas pela PUC/SP, com mestrado em Filologia e Língua Portuguesa 
pela USP, atuou em programas de formação continuada junto ao Ministério da Educação (MEC), à Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP). 
Atualmente, além de assessorar várias escolas particulares de São Paulo,  é assessora pedagógica dos planos 
de aula NOVA ESCOLA, organizadora da série “Como eu Ensino”, da Editora Melhoramentos, e professora do 
curso de Especialização em Formação de Escritores do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, em São Paulo.



 

Ziraldo
Educação Infantil
e Ensino Fundamental
(Anos Iniciais)

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932. Seu 
trabalho começou a ganhar visibilidade em 1960, com a 
“A Turma do Pererê”, a primeira revista em quadrinhos 
brasileira feita por um único autor. Com outros 
humoristas, Ziraldo fundou “O Pasquim”.

Em 1980, lançou o livro “O Menino Maluquinho”, um 
dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. A obra foi 
adaptada para o teatro, televisão, quadrinhos, videogames 
e cinema. Vencedor do Prêmio Nobel Internacional do 
Humor, do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, 
do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, do VI 
Prêmio Ibero Americano de Humor Gráfico Quevedos e 
da Medalha de Honra da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Algumas foram traduzidas para outros idiomas e 
publicadas em revistas conhecidas internacionalmente.
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O Menino
Quadradinho

O Menino 
da Terra
- 80 AnosZiraldo Alves Pinto
Ziraldo Alves Pinto

ISBN: 9788506005217
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506005262
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: História
em Quadrinhos
Tema: Infância
e Metalinguagem
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Narrativa
de Aventura
Tema: Astronomia
e Meio Ambiente
Comp. BNCC: CG 1

Chamavam-no “O Menino Quadradinho” porque, 
diziam, estava preso dentro das histórias em 
quadrinhos. Mas não era verdade. Ele tinha milhões 
de amigos, todos os heróis, nacionais e estrangeiros, 
que povoavam o seu mundo colorido. Até que, um dia, 
ele acorda assustado, mergulhado numa floresta sem 
cores. Descobre que foi parar do lado de fora de seus 
quadrinhos. Depara com letras, pontos, palavras que 
se embaralham e o confundem a princípio, mas que 
pouco a pouco ele passa a entender.

Qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não 
respeitarem o mundo em que vivem? Precisaremos 
buscar outro mundo para viver? Essas são questões 
com as quais crianças e adultos se deparam todos 
os dias. O Menino da Terra é um livro que fala de 
um possível recomeço para a humanidade; com 
criatividade e sensibilidade, reconta uma bela 
história que pode vir a acontecer se o meio ambiente 
for respeitado e tratado com carinho.

Um Amor
de Família

O Menino 
Maluquinho

A Fábula
das Três 
Cores

Menina 
Nina
- 80 Anos

Ziraldo Alves Pinto

Ziraldo Alves Pinto

Ziraldo Alves Pinto

Ziraldo Alves Pinto

ISBN: 9788506055847
Nº de páginas: 24
Formato (cm): 19,5 x 21,5
Faixa Escolar: Educação Infantil

ISBN: 9788506055106
Nº de páginas: 112
Formato (cm): 15,5 x 23,0
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506055755
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506005187
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Apoio Didático
Tema: Relações Familiares
e Convivênvia
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Conto
Tema: Comportamento, 
Infância e Tempo
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Conto
Tema: Cores, Identidade, 
Sociedade e Cidadania
Comp. BNCC: CELP 7

Gênero: Conto
Tema: Ralações Familiares, 
Emoções e Morte
Comp. BNCC: CELP 9

O Bichinho da Maçã apresenta sua família: pais, avós, 
tios, primos. Considera o primo um pestinha, mas 
por uma razão muito especial adora a tia. Com ela, 
aprendeu uma linda palavra em vários idiomas!

Um menininho traquinas, diziam. Tinha macaquinhos 
no sótão, deitava e rolava, fazendo confusão. Um 
anjinho, um saci? Alegria da casa, liderava a garotada. 
Namorador, fazia versinhos, compunha canções, 
inventava brincadeiras. Era sabido, um amigão. 
“Menino Maluquinho”, diziam sorrindo as pessoas. 
Não era, não! Só mais tarde descobriram que tinha 
sido um garotinho muito amado e, por isso mesmo, 
muito feliz.

Este livro faz com que o leitor descubra a sua terra e 
a sua maneira de amá-la. Do azul do céu e das águas, 
do amarelo do Sol e da alegria de um povo resulta 
o verde da esperança, da terra cultivada. Da união 
desses três símbolos, inventou-se o Brasil.

Este livro é, sem dúvida, o mais comovente de 
todos os que Ziraldo já escreveu para crianças. Com 
uma enternecedora força poética, o autor sonda os 
mistérios da vida e da morte e, numa linguagem 
cuidada e simples, consegue falar da dor de um modo 
delicado e cheio de esperança. É, claro, uma conversa 
difícil para se ter com crianças, mas aqui está o 
segredo de quem sabe falar para elas com precisão e 
sensibilidade.

Ziraldo Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais)



 

José Mauro
de Vasconcelos
Ensino Fundamental
(Anos Finais)

José Mauro de Vasconcelos nasceu na cidade do 
Rio de Janeiro, em 1920, e faleceu em São Paulo, 
em 1984. Sua extensa obra fez dele um clássico da 
literatura brasileira do século XX. Atualmente, seus 
livros são publicados em toda a América Latina, na 
Europa, no Japão, na Coreia, na China, na Turquia 
e na Tailândia. No Brasil, seu livro mais famoso, O 
Meu Pé de Laranja Lima, já foi adaptado para novela 
de TV, peça de teatro e filme.
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O Meu Pé
de Laranja 
Lima - Em 
Quadrinhos

Rosinha,
Minha
Canoa
(Ed. Comemorativa)

O Meu Pé
de Laranja 
Lima
(Ed. Comemorativa
- Brochura)

Doidão
(Ed. Comemorativa)

José Mauro
de Vasconcelos

José Mauro
de Vasconcelos

José Mauro
de Vasconcelos

José Mauro
de Vasconcelos

ISBN: 9788506087251
Nº de páginas: 96
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens.Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506084151
Nº de páginas: 272
Formato (cm): 13,5 x 21,0
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens.Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506086896
Nº de páginas: 232
Formato (cm): 13,5 x 21,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens.Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506084144
Nº de páginas: 120
Formato (cm): 13,5 x 21,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens.Fundamental - Anos Finais

Gênero: Hist. em Quadrinhos
Tema: Relações familiares
Comp. BNCC: CG 9,
CELP 7, CELP 9, EM13LP03, 
EM13LP49 e EM13LP49

Gênero: Romance
Tema: Meio Ambiente,
Cultura popular e Sociedade
Comp. BNCC: CG 1,
CG 3 e CELP 7

Gênero: literatura
Tema: Amizade, Emoções 
(amor, medo e ciúme)
Comp. BNCC: CG 9,
CELP 7 e CELP 9

Gênero: literatura
Tema: Relações familiares
e Adolescência
Comp. BNCC: CG 6,
CG 9, CELP 7 e CELP 9

Um clássico que já teve adaptações para TV, cinema 
e teatro, traduzido em diversos idiomas, com várias 
edições, agora revisitado pelo autor Luiz Antonio 
Aguiar em uma linguagem moderna e ilustrada.

Primeiro grande sucesso de José Mauro de 
Vasconcelos, de 1962, Rosinha, Minha Canoa introduz 
o seu público a uma Literatura que, combinando 
fantasia e ternura, conta a singela história de Zé Orocó 
e sua canoa, Rosinha, com quem ele conversa. A quem 
ele ama, por quem é amado. Sua companheira nesse 
decorrer da vida, que é o rio. O primeiro capítulo é 
intitulado “Conversa de Amor”. 

Um clássico da literatura brasileira, com adaptações 
para a televisão, o cinema e o teatro, O Meu Pé de 
Laranja Lima é desses livros que marcam época. 
Lançado em 1968, trata-se de uma história fortemente 
autobiográfica, que demonstra a mão de um escritor 
experiente, ciente do efeito que pode provocar nos 
leitores com suas cenas e a composição de seus 
personagens.

Um adolescente tentando descobrir seu lugar no 
mundo. Doidão, que integra a trilogia biográfica de 
José Mauro foi lançado em 1963, cinco anos antes de O 
Meu Pé de Laranja Lima, e conta o início da juventude 
de Zé, ou Zezé. Inconformado com o destino traçado 
para ele, muito antes dele nascer, o jovem é seduzido 
pelo lado paradisíaco da vida – o mar, o não fazer 
nada sem culpas.

Vamos 
Aquecer
o Sol
(Ed. Comemorativa)

José Mauro
de Vasconcelos

ISBN: 9788506084137
Nº de páginas: 304
Formato (cm): 13,5 x 21,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens.Fundamental - Anos Finais

Gênero: literatura
Tema: Relações familiares 
e Amizade
Comp. BNCC: CELP 7
e CELP 9

Zezé, o personagem principal de O Meu Pé de Laranja 
Lima, mora agora em Natal (RN), com a família de 
seu padrinho, um médico. Ele não é mais submetido 
às surras, como no romance anterior nem passa as 
necessidades que a vida com sua família de origem 
lhe impunha.

José Mauro de Vasconcelos

Em seus 64 anos de vida, este 
eclético gênio teve muitas atividades 
diferentes, mas se consagrou 
mesmo como escritor com sua 
particular alquimia entre o mundo 
real e o imaginário. Seu espírito 
aventureiro e o desejo de conhecer 
o outro serviram de matéria-prima 
para a vasta obra que escreveu, 
sobretudo na trilogia Zezé iniciada 
por Doidão (1963), seguida por seus 
maior clássico: O Meu Pé de Laranja 
Lima (1968), e encerrada com 
Vamos Aquecer o Sol (1974). 

 

Ensino Fundamental (Anos Finais)
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Destaques
Ensino Fundamental
(Anos Iniciais e Finais)

O Monstro do 
Guarda-Roupa

A Festa
no Céu

Bryony Thomson Angela Lago

ISBN: 9788506086315
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506056080
Nº de páginas: 28
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto
Tema: Amizade e Aventura
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Conto Popular
Tema: Tempo, História
e Sociedade
Comp. BNCC: CG 9 e CELP

Que barulho é esse dentro do guarda-roupa? Dora e 
seus amigos tomam coragem para abrir a porta e... O 
que sai de lá acaba se transformando numa história 
engraçada, desassombrada e boa para tranquilizar 
crianças com medo de monstros no escuro. O autor 
e ilustrador Bryony Thomson toca nesse medo 
infantil e o converte numa narrativa de cooperação 
mútua, em que os personagens se unem e protegem 
uns aos outros.

Houve uma festa no céu. Os animais todos foram. A 
tartaruga, sabendo da impossibilidade de chegar 
lá, foi esperta e, para surpresa da passarada, 
compareceu. Só foi descoberta pelo urubu na hora de 
voltar para casa.

Pinóquia
Jean Claude
R. Alphen

ISBN: 9788506081396
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 24,0 x 24,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto
Tema: Comportamento
e Identidade
Comp. BNCC: CELP 9

Pinóquio realizou o seu sonho e já é um menino de 
verdade.  Para que ele não fique só, seu pai, Gepeto, 
lhe fez três irmãos de madeira. E, como Pinóquio, 
cada um tem seu sonho:  Júnior quer ser de plástico... 
Segundo, quer ser músico... Já a pequena Pinóquia... 
quer ler, estudar e aprender de tudo.  A Fada Azul vai 
ter muito trabalho para atender os pedidos e entender 
que cada um faz as próprias escolhas da vida.

A Escola
da Vida
Pedro Bandeira

ISBN: 9788506056752
Nº de páginas: 24
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto
Tema: Meio Ambiente,
Animais em Extinção e 
Sociedade
Comp. BNCC: CG 6 e CELP 7

Fábula ecológica que narra como Dona Capivara, a 
professora da Escola da Bicharada, anda preocupada 
com o número de alunos ausentes em suas aulas. 
O que estaria acontecendo? Resolve investigar o 
mistério e acaba criando a Escola da Vida, onde 
todos os alunos aprendem que natureza e civilização 
podem conviver harmoniosamente.

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)



Planejamento Escolar 2021 14

Minha Tia
me Contou

Memórias
de um
Adolescente 
Brasileiro
na Alemanha 
Nazista

Histórias
Extraordinarias

O Ovo
do Elefante

Marina Colasanti

Elisabeth Loibl

Edgar Allan Poe

Tiago de
Melo Andrade

ISBN: 9788506062692
Nº de páginas: 112
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506072820
Nº de páginas: 152
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506058282
Nº de páginas: 88
Formato (cm): 15,5 x 23,0
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506062579

Nº de páginas: 128

Formato (cm): 13,5 x 20,5

Faixa Escolar: 8º e 9º anos

Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Novela
Tema: Relações familiares, 
Emoções e Memória
Comp. BNCC: CG 9,
CELP 7 e CELP 9

Gênero: Biografia
romanceada
Tema: Guerra e Migração 
Comp. BNCC: CG 1, CG 6,
CG 9, CELP 7 e CELP 9

Gênero: Conto de mistério
Tema: Solidão,
Comportamento e Morte
Comp. BNCC: CG 3,
CELP 7 e CELP 9

Gênero: Romance
Tema: Identidade, Culturas 
de outros povos (africanos)
Comp. BNCC: CG 1,
CG 9 e CELP 9

A tia dificilmente ficava sozinha. Era uma estrela, e as 
estrelas estão sempre acompanhadas. Ao redor dela 
havia parentes, amigos, as sobrinhas mais velhas, que 
atuavam como damas de companhia, alguém que 
trazia um violão, alguém que tocava piano, alguém 
que chegava com as últimas novidades. Mas às vezes, 
os outros iam almoçar ou jantar, e a tia, que estava 
quase sempre de regime, ficava sozinha jogando 
paciência enquanto bebericava café com leite...

Depois da Primeira Guerra Mundial, a família Loibl 
deixou a Alemanha, devastada pela guerra, e veio 
para a América. Após viverem alguns anos no Brasil, 
os Loibls resolveram retornar ao seu país em 1938, 
encantados com as promessas do partido de Hitler, 
que chegara ao poder. Entretanto, não poderiam 
jamais imaginar as agruras que sofreriam em seu país 
de origem.

Este livro reúne quatro dos mais conhecidos e 
intrigantes contos do grande mestre da literatura 
universal. Um deles, “O coração revelador”, questiona 
o que é a loucura para você. Será que alguém que 
comete atos premeditados e calculados pode ser 
considerado louco? “O coração revelador” é um 
sinistro conto sobre um homem que acredita que 
a loucura seja apenas a apuração dos sentidos, 
particularmente o da audição. 

Badu é uma menina africana que nasce princesa, 
mas tem sua tribo dizimada por causa de um enorme 
diamante que fora encontrado naquelas terras. A 
história conta sua saga, desde que é separada da mãe e 
do pai até tornar-se rainha do Quilombo do Encantado. 
Badu passa por aventuras e experiências difíceis, 
torna-se escrava no Brasil e é em terras brasileiras 
que realiza seu maior feito: fundar um quilombo para 
proteger dos horrores da escravidão as crianças negras.

Destaques

Turma
da Mônica
- Uma 
Viagem
do Brasil
ao Japão
Mauricio de Sousa
e José Santos

ISBN: 9788506087015
Nº de páginas: 80
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Narrativa
de Aventura
Tema: Amizade, Convivência
e Sustentabilidade
Comp. BNCC: CELP 7

Mônica ganhou um concurso de redação e foi 
premiada com uma viagem para ela, sua mãe e mais 
seis amigos visitarem a Terra do Sol Nascente e mais 
quatro cidades do Brasil, onde vivem famílias de 
imigrantes japoneses. E eles não irão sozinhos: o Sr. 
Takeda, avô de Keika, foi convidado para apresentar 
sua maior invenção: Neko, o gato-robô, na Feira de 
Robótica de Tóquio.

Sonhos
em Amarelo
Luiz Antonio Aguiar

ISBN: 9788506056165
Nº de páginas: 24
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
En. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Romance
Tema: Artes (pintura), 
Amizade e Tolerância
Comp. BNCC: CG 1,
CG 3 e CELP 9

Como seria a convivência de um garoto de onze anos e 
Van Gogh, um dos maiores gênios da pintura, para quem 
a arte se tornara questão de vida ou morte? Sonhos em 
Amarelo é uma ficção criada por Luiz Antonio Aguiar, 
que traz como personagens Vincent van Gogh, um 
espírito que era como um labirinto, e Camille Roulin, o 
garoto que, entre assombros e encantamentos, pinturas 
e sonhos, esteve sempre próximo do pintor no período 
em que este produziu seus quadros.

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)
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Lançamentos
Ensino Fundamental
(Anos Iniciais e Finais)

Bagunça
Gabriel o Pensador

ISBN: 9786555390049
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Canção, cantiga 
ou poema cantando
Tema: Infância
Comp. BNCC: CG 3,
CELP7 e CELP9

“Vamo bagunçar geral” é mais do que um convite, é 
um chamado aos leitores para que não se esqueçam 
de como é gostoso brincar e fazer bagunça: pic 
esconde, amarelinha, jogo de botão, futebol e muitas 
outras brincadeiras são trazidas aqui para mostrar 
que também é possível brincar com palavras. 

Gualín
Gabriel o Pensador

ISBN: 9786555390056
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Canção, cantiga 
ou poema cantando
Tema: Infância
Comp. BNCC: CG 3,
CELP7 e CELP9

Em Gualín, Gabriel o Pensador brinca com a língua, 
mostrando que ela é maleável e por isso, pode ser 
esticada de um jeito ou de outro. O objetivo dessa 
brincadeira é desor-ganizar a linguagem para 
organizar as ideias de um jeito diferente. Ou será 
o contrário? Nesse livro, o leitor precisa deixar o 
pensamento dançar pra lá e pra cá: “de trás pra frente, 
se serquí larfá bemtâm”, ou de frente pra sàrt?

Exercícios 
Para a
Imaginação
Tiago de
Melo Andrade

ISBN: 9786555390582
Nº de páginas: 80
Formato (cm): 13,5 x 21,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto
Tema: Livro interativo
Comp. BNCC: CELP9

Utilizando-se de muita criatividade, o autor Tiago de 
Melo Andrade apresenta-nos estes “Exercícios para a 
imaginação”, por meio de textos em vários formatos, 
pequenas histórias de infância, um divertido teste de 
múltipla escolha, sugestões de elaboração de textos e 
desenhos, entre outras abordagens. 

Só Sei Que 
Foi Assim
Fernanda
Lopes de Almeida

ISBN: 9786555390001
Nº de páginas: 80
Formato (cm): 24,0 x 24,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto fantástico
Tema: Cultura Popular, 
Diversidade Cultural e
Sabedoria Popular (Música) 
Comp. BNCC: CG3

O livro apresenta 11 músicas folclóricas que 
permearam a infância de muitas gerações: Fui no 
Tororó, Sapo Cururu, entre outras. Cada canção é 
acompanhada de um conto fantástico sobre sua 
origem. As histórias são ilustradas com coloridas 
xilogravuras de J. Borges e Pablo Borges e 
acompanhadas de QR-code com vídeos, animações 
e músicas. Uma forma divertida de conhecer o 
cancioneiro popular brasileiro.

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)
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Dom
Casmurro,
O Filme

E a Terra 
Escreveu
Uma Carta...

Toni BrandãoJonas Ribeiro

ISBN: 9786555390551
Nº de páginas: 256
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9786555390452
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Romance
Tema: Comportamento
Comp. BNCC: CELP7 
e CELP9, EM13LP01, 
EM13LP45 e EM13LP49 

Gênero: Carta
Tema: Meio Ambiente
Comp. BNCC: CG 1, CG2,
CG3 e CELP7

Neko Brutos é um diretor publicitário decidido 
a produzir um filme baseado no romance Dom 
Casmurro, de Machado de Assis. Para isso, ele contará 
com a reconhecida produtora cinematográfia Hannah 
Schwartz, que conheceu no festival de Cannes. Juntos, 
contratarão Tom Guerra, ator teatral de sucesso, Bela 
Gilbert, destaque da novela das oito, e Guel Porto, 
ator português de reconhecimento internacional. 

Poderia ser por meio de trovões ou tempestades, 
mas a Terra preferiu mandar uma carta contando 
à humanidade o que estava se passando com ela. 
Numa relação empática e de proximidade com cada 
ser humano, a Mãe Terra pede socorro entoando 100 
verbos que precisam ser utilizados na prática.

Lançamentos

Rita e o 
Manual
Para Ser 
Astronauta
Vinicius Campos

ISBN: 9788506087886
Nº de páginas: 80
Formato (cm): 15,5 x 21,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Narrativa
de aventura
Tema: Relações Familiares, 
Identidade e Infância
Comp. BNCC: CG1

Rita é uma menina de 11 anos que tem dois grandes 
sonhos: ser astronauta e reencontrar a mãe. Sua 
infância em um orfanato é permeada de dificulddes 
e desafio, mas também de amizade e esperança. Sua 
rotina se transforma quando Rita conhece alguém 
especial: um ser extraterrestre que também está à 
espera de seus pais.

O Alienista
Machado de Assis 
(Adaptação de 
Franco de Rosa)

ISBN: 9788506086155
Nº de páginas: 72
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Hist. em quadrinhos
Tema: Saúde mental
Comp. BNCC: CG 9, CELP 3, 
EM13LP01, EM13LP03
e EM13LP49

De volta ao Brasil após estudar na Europa, o médico 
Simão Bacamarte reinstala-se em Itaguaí, sua 
cidade natal, e, após algum tempo, empolgado pelos 
seus estudos de psiquiatria, monta um manicômio 
chamado a Casa Verde. No começo, tudo dá certo e a 
iniciativa é bem recebida pela população.

O Fantasma
da Ópera

A Epidemia

Gaston Leroux
Severino 
Rodrigues

ISBN: 9788506086421
Nº de páginas: 144
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9786555390575
Nº de páginas: 120
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Romance
Tema: Mistério e Emoções 
Comp. BNCC: EM13LGG401, 
EM13LP01, EM13LP03
e EM13LP45

Gênero: Romance
Tema: Saúde e Adolescência
Comp. BNCC: EM13LGG401, 
EM13LP01, EM13LP03
e EM13LP45

Quem não gosta de uma boa história de fantasma, 
especialmente quando o personagem principal é um ser 
misterioso e genial que vive no Teatro da Ópera de Paris? 
Será mesmo história ou fato real? Ficção ou realidade? 
Deixamos a você, caro leitor, cara leitora, a tarefa de 
desvendar esse mistério. Para muitos, o Fantasma da Ópera 
existiu. Gaston Leroux, o autor deste livro, tem certeza de 
que ele viveu nos subterrâneos do teatro, pois encontrou 
relatos sobre as suas façanhas em arquivos históricos.

O doutor Ricardo já sabia a resposta que os exames 
trariam. Uma nova doença transmitida pelo Aedes 
Aegypti se alastrava pela po-pulação. No Colégio 
Ariano Suassuna, as aulas logo são suspensas. Febre 
vermelha, peste rubra ou gripe brasileira, como 
seria cha-mada essa enfermidade pouco importava, 
o problema é que ela se espalhava rapidamente 
e afetava a vida de todos que mudariam ao 
presenciarem tantas cenas de amor e dor.
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As habilidades socioemocionais pertencem a 
um conjunto de competências que o indivíduo 
tem para lidar com as próprias emoções.

“Essas competências são utilizadas cotidiana-
mente nas diversas situações da vida e integram 
o processo de cada um para aprender a conhecer, 
conviver, trabalhar e ser”.

Cristina Favaron Tugas, Diretora Pedagógica 
do Centro Educacional da Fundação Salvador 
Arena (CEFSA), de São Bernardo do Campo 
(SP), ao site www.diarioescola.com.br

O Silêncio

Talvez
Eu Seja Um 
Elefante

Este
Não é o
Presente 
Que Eu 
Pedi!

Eduardo
e os
Elefantes

Ivo Minkovicius

Jean-Claude Alphen

Aline Abreu

Celso Sisto

ISBN: 9788506073742
Nº de páginas: 24
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Faixa Escolar:  Educação Infantil

ISBN: 9788506079881
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,0 x 26,0
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais  

ISBN: 9788506077894
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens.Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506011249
Nº de páginas: 48
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Poema 
Tema: Cotidiano
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Poema
Tema: Identidade
Comp. BNCC: CG 9 e CELP 7

Gênero: Conto
Tema: Relações Familiares 
e Emoções 
Comp. BNCC: CG 9 e CELP 7

Gênero: Conto
Tema: Convivência,
Comportamento e Emoções 
Comp. BNCC: CG 9 e CELP 9

Psiu, silêncio! O que, silêncio? Será que é possível 
encontrá-lo até numa cidade super barulhenta como 
São Paulo? Mas peraí, nós encontramos o silêncio 
ou nós fazemos o silêncio? Em simples e divertidos 
versos, encontre o silêncio nas várias situações que um 
morador de uma grande cidade nem imagina existir.

Um coelho dorminhoco se perde de sua família antes 
mesmo de acordar e sai à procura de respostas. “O 
que eu sou?” é sua grande dúvida. Para essa simples 
pergunta, o coelhinho perdido recebe três respostas 
diferentes. Isso o deixa bem confuso... Até que ele 
conhece um grande amigo que o ajuda a compreender 
algumas coisas, afinal, saber o que somos não é assim 
tão simples.

Sob a ótica infantil, o livro narra a chegada de um bebê 
na família. A delicadeza das ilustrações ajuda a dar 
forma aos sentimentos ambíguos vivenciados pela 
criança mais velha. A criança queria muito um irmão. 
Eba! Muita expectativa de brincadeiras sem fim, 
andar de bicicleta, ser o fiel escudeiro um do outro... 

Se uma história tem duas versões, qual é a que vale? 
“Eduardo chegava sempre soltando seus elefantes. Em 
todos os lugares, em que quer que fosse. Eram muitos, 
verdadeira manada. Bastava alguém falar com ele que 
lá vinha elefante!” Será que os elefantes vão dominar 
Eduardo, ou ele vai se transformar num excelente 
domador? Elefantes e meninos, amigos ou inimigos?

Socioemocional
Ensino Fundamental
(Anos Iniciais e Finais)
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Benjamin  
Poema Com 
Desenhos
e Músicas

Um Menino 
Chamado
Raddysson

E Se Fosse
Com Você?

Biagio D’Angelo

Ziraldo Alves Pinto

Sandra Saruê

ISBN: 9788506066966
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506076910
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 20,0 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506057513
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto 
Tema: Amizade,
Emoções e Escola
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Biografia
e Biografia Romanceada
Tema: Artes, Pintura
e Desigualdade Social
Comp. BNCC: CG 9

Gênero: Apoio Didático 
Tema: Comportamento, 
Relações Familiares
e Identidade
Comp. BNCC: CELP 7

Benjamin é uma criança que está vivenciando os 
desafios e as alegrias da infância. O protagonista 
narra suas experiências com sensibilidade e poesia 
sem igual. As ilustrações, como numa dança, 
abraçam o texto, ampliando a significação da obra 
e apresentando o universo interior e onírico do 
personagem com maestria e delicadeza.

“Este livro conta a história de duas crianças de rua: 
de um garoto que se salvou por causa do esporte 
e de uma menina que se salvou porque sabia ler.” 
Com essas palavras, Ziraldo começa a falar deste 
seu novo livro.  Raddysson nasceu sozinho com sua 
mãe, que o trouxe ao mundo em seu barraco. O 
nome diferente do garoto não comoveu o pai, que 
desapareceu para sempre.

Animal e sua turma agridem os colegas do colégio. 
Eles colocam apelidos horrorosos naqueles que são 
considerados diferentes. A professora Nancy, no 
entanto, descobre um modo eficiente de acabar com 
isso. Além de divertido, este livro é educativo, pois 
dá orientações de como coibir essa prática, nada 
agradável, que algumas pessoas têm de depreciar as 
outras. Vale a pena ler.

Socioemocional

Campanha da
Fraternidade 2021
Ensino Fundamental
(Anos Iniciais e Finais)

O tema da Campanha pretende afirmar que as diferenças 
nos enriquecem ao invés de nos ameaçar. Apesar de parecer 
que a Fraternidade ficou fora de moda, acreditamos que o 
Batismo nos torna irmãos e irmãs. Segundo a secretária-geral 
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), 
Romi Bencke, realizar mais uma Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, neste contexto de polarização e agressões, 
demonstra, na prática, compromisso com o diálogo, um 
mandato inegociável do Evangelho.

 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)



Planejamento Escolar 2021 24 Editora Melhoramentos130 anos de Histórias25

Ele é
Meu
Irmão!

Ponto
de Vista

Anjos
do Pedaço

O Menino
Marrom
- 80 Anos

Lenia Major

Ana Maria Machado

Sandra Saruê

Ziraldo Alves Pinto

ISBN: 9788506082829
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 24,0 x 24,0
Faixa Escolar: 1º e 2º anos 
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506057421
Nº de páginas: 40
Formato (cm): 20,5 x 26,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens.Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506054291
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 20,5
Faixa Escolar: 1º e 2º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506005194
Nº de páginas: 32
Formato (cm): 20,5 x 27,5
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

Gênero: Conto
Tema: Relações Familiares
e Adoção
Comp. BNCC: CG 9

Gênero: Poema
Tema: Amizade, Respeito
e Ética
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Conto
Tema: Comportamento, 
Respeito, Ética, Cidadania
e Direitos Humanos 
Comp. BNCC: CG 6 e CG 9

Gênero: Conto
Tema: Amizade
e Igualdade Racial 
Comp. BNCC: CG 9 e CELP 9

Quem disse que irmãos são sempre parecidos? Em que 
um panda grandão e um dinossauro pequenininho se 
parecem? Um é bem peludo e o outro não tem pelo 
nenhum. Um é preto e branco e o outro é verde-verde. 
Fisicamente, eles não se parecem em nada, mas papai 
e mamãe lhes dão os mesmos abraços e eles gostam 
das mesmas histórias, das mesmas brincadeiras e das 
mesmas comidas. E um cuida do outro com o mesmo 
amor e carinho! Então, quem ousará dizer que eles 
não são irmãos?

Nessa história poética, carioca e brasileira, a premiada 
escritora Ana Maria Machado não fala só de samba e 
futebol, mas de gente de classes sociais diferentes que 
aprende a se conhecer e fazer junto o que não depende 
de status social. São dois garotos: “Um menino lá do 
alto. Do morro. Outro menino lá do alto. Do prédio”. 
Interagindo, trocando, ambos vão curtir coisas de criança: 
pipa, rap, samba, internet, guitarra, surfe e skate. Adultos, 
continuam amigos, unidos numa cidade partida.

Certo dia, no pátio do colégio, Ângela vê um grupo 
de meninos humilhando um garoto menor que eles. 
A garota decide enfrentar os meninos, fazendo com 
que todos se sintam envergonhados por tal ato. O 
diretor do colégio assiste à cena com interesse e 
chama Ângela para ser um “anjo” da escola e assim 
contribuir para a diminuição da violência no colégio. 
Ângela convoca seus inseparáveis amigos Tamara, 
Victor e Edson para integrar a missão.

Esta é a história de um menino marrom, mas fala 
também de um menino cor-de-rosa. São dois 
perguntadores inveterados que querem descobrir 
juntos os mistérios das cores. “Quem inventou que 
o contrário de preto é branco?”. “Se um de nós é 
marrom e outro não é exatamente branco, por que 
nos chamam de preto e branco?”. São muitas as 
perguntas, e muitas serão as descobertas.

Flicts
- 50 Anos 
Comemorativo

As
Perguntas
de Luísa

A Mala
de Hana

O Menino
Nelson
Mandela

Ziraldo Alves Pinto

Patrícia Engel Secco

Karen Levine

Viviana Mazza

ISBN: 9788506086926
Nº de páginas: 80
Formato (cm): 23,0 x 27,0
Faixa Escolar: 3º ao 5º anos
Ens. Fundamental - Anos Iniciais 

ISBN: 9788506004623
Nº de páginas: 88
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506055656
Nº de páginas: 112
Formato (cm): 17,0 x 24,0
Faixa Escolar: 6º e 7º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

ISBN: 9788506063323
Nº de páginas: 168
Formato (cm): 15,5 x 23,0
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Conto
Tema: Cores
Comp. BNCC: CELP 9

Gênero: Novela 
Tema: Desigualdade social
e Justiça social
Comp. BNCC: CG 1 e CG 9

Gênero: literatura
Tema: Direitos Humanos 
Comp. BNCC: CG 9

Gênero: literatura
Tema: Diversidade,
Pluralidade cultural
e Sociedade
Comp. BNCC: CG 6 e CG 9

O solitário Flicts faz 50 anos e ainda pergunta: “Eu 
posso ser seu amigo?”.  Um dos mais importantes 
livros da carreira de Ziraldo e do cenário cultural 
artístico brasileiro na década de 1960, Flicts completa 
50 anos em julho de 2019. Para comemorar esta 
data tão importante, a designer e sobrinha do 
autor, Adriana Lins, e o designer e escritor Guto Lins, 
prepararam uma surpresa para Ziraldo e para o leitor.

Luísa estranha muito a atitude da avó, que fica com 
medo de duas crianças pobres que estão sentadas 
perto de uma sorveteria. A menina dispara então a 
fazer perguntas e mais perguntas sobre as diversas 
condições e situações que diferenciam as pessoas: 
os lugares onde moram, o que comem, se estudam. 
Observa as pessoas na rua e percebe que, apesar das 
diferenças, somos todos iguais.

A Mala de Hana é um retrato singelo, mas mostra 
como era cruel a vida das crianças submetidas 
ao Holocausto. A história se desenrola em três 
continentes durante um período de quase setenta 
anos. Envolve a experiência da garotinha Hana e 
de sua família na Tchecoslováquia (atual República 
Tcheca), nas décadas de 1930 e 1940.

É pelo ritmo da voz de vovó Nombulelo que a 
história de Mandela ganha vida: suas raízes, seus 
contos favoritos, as brincadeiras inesquecíveis que 
fizeram parte de sua infância simples nos campos 
de sua terra natal. E também o despertar para os 
ideais de igualdade e democracia que marcaram 
permanentemente a vida do ativista que passou 27 
anos na prisão por um sonho de liberdade.

Campanha da Fraternidade 2021 Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)
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Não Me 
Pergunte 
Por quê
Sandra Saruê

ISBN: 9788506065549
Nº de páginas: 96
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: 8º e 9º anos
Ens. Fundamental - Anos Finais

Gênero: Novela
Tema: Escola, Bullying
e Adolescência
Comp. BNCC: CG 1, CG 9
e CELP 7

Aninha acha que nasceu na época errada. Ela gosta 
de rock e anda vestida de maneira diferente da 
dos alunos da escola nova em que estuda. Tem 
olheiras, coisa de genética, nada de mais. Só que 
ela é diferente, e isso basta para que os colegas a 
humilhem, arrumando um apelido: Ana Rockhorror. 
Até criam uma comunidade na internet e ficam 
zombando dela nos chats. Mas Ana é corajosa e vai 
enfrentar essa situação com muita maturidade.

Ensino 
médio

Campanha da Fraternidade 2021 Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)
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A Cidade
e as Serras

Autos e 
Farsas de 
Gil Vicente

Amor
de Perdição

Dom
Casmurro

Eça de Queirós

Gil Vicente

Camilo
Castelo Branco

Machado de Assis

ISBN: 9788506004203
Nº de páginas: 288
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506006931
Nº de páginas: 256
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506011386
Nº de páginas: 208
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506067420
Nº de páginas: 288
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

Gênero: Romance
Tema: Convivência,
Respeito e Sociedade

Gênero: Texto dramático
Tema: Temas Religião
e Sociedade

Gênero: Romance
Tema: Emoções (amor, 
medo, ciúme) e Sociedade

Gênero: Romance
Tema: Amizade e Emoções 
(amor, medo, ciúme)

Paris, França, segunda metade do século XIX. 
Na cidade mais cobiçada da época, o progresso 
tecnológico e as novidades da parafernália moderna 
seduzem a elite burguesa. Com Jacinto Galião, não 
é diferente. Rico, gordo e amante da vida urbana, o 
protagonista desta história não economiza elogios 
– muito menos dinheiro! – ao desfrutar dos luxos e 
ócios promovidos pelo entusiasmo futurista.

Sagaz observador, Gil Vicente criou tipos sociais 
capazes de nos fazer rir e refletir, ao mesmo tempo. 
Nesta coletânea, você vai encontrar autos e farsas 
bastante representativas da obra vicentina. Prepare-
se para descobrir que, mesmo quase cinco séculos 
depois, muita coisa ainda soa bastante familiar…

Duas famílias rivais e um amor proibido: nessa 
mistura explosiva, sentimentos como paixão, ódio, 
desespero e lealdade desfilam ao contar uma das 
histórias mais derramadas e comoventes da literatura 
portuguesa. Ambientada no século XIX, a trama se 
desenrola de forma frenética e dramática, bem ao 
gosto da segunda fase do Romantismo, com direito 
a triângulo amoroso, assassinato, suicídio e cartas – 
muitas cartas de amor.

Paixão, ciúme, amizade e adultério. Misture tudo 
isso com uma boa dose de  rancor, amargura e ironia, 
e você terá uma pequena amostra do que o espera 
ao abrir as páginas deste romance – um dos mais 
famosos da literatura brasileira.

Espumas 
Flutuantes

Memórias
de um
Sargento
de Milícias

Macunaíma, 
um Herói 
sem Nenhum 
Caráter

Memórias 
Póstumas 
de Brás 
Cubas

Castro Alves

Manuel Antônio
de Almeida

Mario de Andrade

Machado de Assis

ISBN: 9788506006924
Nº de páginas: 176
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506067437
Nº de páginas: 256
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506083284
Nº de páginas: 232
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506004234
Nº de páginas: 272
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

Gênero: Poema
Tema: Emoções
(amor, medo, ciúme)

Gênero: Texto dramático
Tema: Comportamento, 
Política e Sociedade

Gênero: Romance
Tema: Diversidade,
Pluralidade cultural,
e Cultura indígena

Gênero: Romance
Tema: Comportamento,
Ética e Sociedade

Espumas Flutuantes foi a única obra publicada em 
vida por Castro Alves e se transformou na principal 
representante da poesia condoreira no Brasil. Nos 53 
poemas que compõem o livro, desfilam as temáticas 
mais importantes da chamada terceira geração 
romântica, como a luta pela liberdade, a exaltação 
nacionalista do progresso, a grandiosidade da natureza, 
o amor carnal, a mulher –menos inatingível –, sem 
abandonar as típicas questões subjetivas do eu lírico: a 
vida, a morte e as indagações existenciais.

Rio de Janeiro, reinado de D. João VI. Prepare-se 
para viver uma aventura repleta de peripécias na 
companhia de um dos personagens mais divertidos 
e originais da literatura brasileira: Leonardinho, filho 
de uma pisadela e um beliscão, mais tarde sargento 
de milícias.

Macunaíma é um título consagrado da Literatura 
Brasileira e ícone do Modernismo do século XX. 
Escrito em pouquíssimos dias por seu autor, Mário 
de Andrade, o livro conta a história do famoso “herói 
sem caráter” que nasceu na floresta e percorre o país 
atrás de seu amuleto, a muiraquitã. Conduzidos por 
uma narrativa repleta de oralidade, o autor nos revela 
as mil e uma peripécias do protagonista num Brasil 
mitológico e folclórico.

Imagine se, depois de morrer, você pudesse 
contar a própria vida. O que diria? Quem seriam 
os personagens da sua história? Quais segredos 
revelaria? Teria medo de dizer o  que pensa? Do que 
se envergonharia?

Ensino médio
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O Cortiço

Os Lusíadas

O Primo 
Basílio

Seleção
de Sermões 
de Padre 
Antonio 
Vieira

Aluísio  Azevedo

Luís de Camões

Eça de Queirós

Padre
Antonio Vieira

ISBN: 9788506067444
Nº de páginas: 312
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506011317
Nº de páginas: 416
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506073988
Nº de páginas: 416
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506011348
Nº de páginas: 288
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

Gênero: Poema
Tema: Convivência e
Desigualdade social

Gênero: Poema
Tema: Religião,
Guerra e Sociedade

Gênero: Romance
Tema: Emoções (amor, 
medo, ciúme e Sociedade

Gênero: Sermões
Tema: Comportamento, 
Religião e Sociedade

Rio de Janeiro, século XIX. Se esse cenário lhe traz 
à mente reis, princesas e bondes, preparese para 
mergulhar em um retrato diferente da sociedade 
brasileira naquela época, composto de inúmeros 
personagens que, juntos, representam não apenas 
as mazelas sociais, mas mostram até onde a vileza 
humana é capaz de chegar.

De um lado, os homens; de outro, os deuses do 
Olimpo. Prepare-se para viver uma turbulenta e 
surpreendente aventura em alto-mar, a bordo da 
armada de Vasco da Gama rumo às Índias. Esta edição 
apresenta na íntegra os dez cantos de Os Lusíadas – 
epopeia que transformou Luís de Camões no poeta 
máximo da língua portuguesa, admirado há séculos 
por leitores de todas as idades.

O casamento burguês de Jorge e Luísa começa a ser 
ameaçado quando Jorge viaja a trabalho e Luísa 
recebe a visita de Basílio, seu primo e antiga paixão. 
A jovem esposa logo se rende aos encantos do primo 
sedutor, e os dois se tornam amantes. No entanto, 
Juliana, criada de Luísa, descobre o adultério ao ler 
uma correspondência do casal.

Esta edição destaca cinco dos mais de duzentos 
sermões escritos pelo padre Antônio Vieira, principal 
representante português da prosa barroca do século 
XVII. Polêmico e mordaz, Antônio Vieira faz uso 
da retórica e do encadeamento lógico de ideias e 
conceitos para criticar o despotismo dos colonos 
portugueses, a presença protestante no Brasil e a 
conduta viciosa de muitos pregadores, entre outros 
temas de seu tempo.

Til A
MetamorfoseJosé de Alencar

Franz Kafka 

ISBN: 9788506004197
Nº de páginas: 320
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

ISBN: 9788506070116
Nº de páginas: 96
Formato (cm): 13,5 x 20,5
Faixa Escolar: Ensino Médio

Gênero: Romance
Tema: Convivência,
Respeito, Sociedade
e Tolerância

Gênero: Novela
Tema: Relações familiares, 
Identidade e Sociedade
Comp. BNCC: CELP9

Fazenda das Palmas, interior de São Paulo, meados do 
século XIX. É nesse cenário bucólico que se desenrola 
uma trama cheia de encontros e desencontros. 
Prepare-se para conhecer a história de quatro jovens: 
Berta, Linda, Miguel e Afonso. O clima de romance 
é o ponto de partida, mas, quando antigos segredos 
vêm à tona, a roda do destino muda o jogo da vida, 
levando a um desfecho dramático e surpreendente.

Em A Metamorfose, um dos maiores clássicos do 
século XX, Kafka conta a história de Gregor Samsa, 
um caixeiro-viajante frustrado com seu trabalho 
e que carrega o fardo de sustentar a família. Certa 
manhã, Gregor de repente se vê transformado em um 
inseto monstruoso. Esse acontecimento fantástico 
desencadeia uma série de ações que mostram a 
impotência do homem diante do pragmatismo da 
sociedade.

 

Ensino médio
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Livros de
Referência

Dicionário 
Ilustrado da Língua 
Portuguesa com o 
Menino Maluquinho 
e Sua Turma
Editora Melhoramentos

ISBN: 9788506061381
Nº de páginas: 256
Formato (cm): 20,5 x 27,5

Nesta obra, as crianças do ensino fundamental 
encontrarão o significado das palavras mais 
frequentes da língua portuguesa e também das 
mais usadas no seu dia a dia, nas conversas com 
os amigos, na escola e nos textos lidos. Além da 
simples explicação, a obra traz exemplos em todos os 
verbetes. Mas, se mesmo assim não ficar claro o que a 
palavra quer dizer, o aluno encontrará uma ilustração 
bem colorida e explicativa feita pelo Ziraldo.

Atlas
Geográfico
Melhoramentos
Editora Melhoramentos

ISBN: 9788506082065
Nº de páginas: 112
Formato (cm): 20,5 x 27,5

Em sua nova edição, inteiramente revista e 
atualizada, o Atlas Geográfico Melhoramentos reúne 
os mais recentes dados sobre os países do mundo e o 
Brasil, seus estados e municípios.
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Michaelis
Dicionário 
Escolar
Língua
Portuguesa

Michaelis 
Dicionário 
Escolar
Espanhol

Michaelis 
Dicionário 
Escolar
Inglês

Editora 
Melhoramentos

Editora 
Melhoramentos

Editora 
Melhoramentos

ISBN: 9788506078464
Nº de páginas: 992
Formato (cm): 11,3 x 15,3

ISBN: 9788506078488
Nº de páginas: 832
Formato (cm): 11,3 x 15,3

ISBN: 978-85-06-07847-1
Nº de páginas: 864
Formato (cm): 11,3 x 15,3

Esta obra de referência foi elaborada conforme 
a necessidade linguística dos jovens estudantes 
brasileiros e inclui termos de diversas áreas 
do conhecimento, bem como regionalismos, 
estrangeirismos e gírias. Atenção especial foi dada à 
grafia das palavras, que segue o Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Especialmente criado para os brasileiros que estudam 
a língua espanhola, este dicionário contém mais de 
30 mil verbetes, abrangendo o vocabulário essencial 
para o uso correto desse idioma.

Este dicionário foi especialmente criado para os 
brasileiros que estudam a língua inglesa. Inclui 
mais de 25 mil verbetes, essenciais para o estudo e 
o uso correto do inglês, tanto o americano quanto o 
britânico.

A campanha reverte parte dos recursos apurados com a venda dos dicionários Michaelis da 
linha escolar Português, Inglês e Espanhol para projetos educacionais, sociais, ambientais, 
de saúde, entre outros. A ação social Cidadania ao Pé da Letra já teve como parceiros 
organizações como Instituto Ayrton Senna, GRAACC, Doutores da Alegria, WWF, SOS Mata 
Atlântica, Casa Hope e Médicos Sem Fronteiras.

Desde 2019, a instituição escolhida  é a AACD (Associação de Assistência à Criança 
Deficiente). Criada em 1950, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em busca 
da reabilitação e inclusão social de crianças, jovens e adultos com deficiência física.

Com profissionais qualificados, equipamentos tecnológicos e expertise em ortopedia, 
Instituição realizou cerca de 800 mil atendimentos em 2018

Criada em 1950, a AACD é uma Instituição privada e sem fins lucrativos que presta 
atendimento completo e de excelência em ortopedia, graças à infraestrutura composta por 
um Hospital Ortopédico, nove Centros de Reabilitação distribuídos no Brasil, cinco Oficinas 
Ortopédicas e a área de Ensino e Pesquisa. Além disso, a AACD conta com profissionais 
altamente capacitados que são referência nas áreas de fisiatria, anestesia, fisioterapia, 
cirurgias e outras relacionadas à ortopedia. Conheça mais, acesse: www.aacd.org.br

Livros de Referência

Campanha
Cidadania ao Pé da Letra

Referência em ortopedia 
há 69 anos no Brasil
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