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Sobre nós

Nós, da Colli Books, somos uma editora comprometida com o 

desenvolvimento integral de cada pessoa, a Pluralidade Cultural, 

os Direitos Humanos e a Cidadania. Apresentamos em nosso 

catálogo títulos inteiramente voltados à responsabilidade social, 

pois queremos ajudar a criar um tipo de educação mais relevante 

e atraente para esta e as próximas gerações de estudantes e 

professores. 

 A nossa literatura procura atender as diretrizes da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), podendo ser trabalhados 

de maneira lúdica e prazerosa em disciplinas curriculares como 

matemática, português, história, geografia, inglês e/ou temas 

transversais como empreendedorismo, ética, amizade, inclusão 

social, igualdade racial, respeito pelo meio ambiente, vida saudável 

e trabalho em equipe. 

 A nossa experiência nos move em torno do objetivo de 

disponibilizar títulos com assuntos atuais, que permitirão aos 

professores o planejamento de aulas criativas, inovadoras e 

repletas de conteúdos interessantes para trabalhar a cidadania, a 

identidade, as potencialidades, os conhecimentos, os valores e os 

sonhos dos estudantes e, aos pais, incentivar seus filhos a realizar 

a leitura como ferramenta para disseminar a cultura e despertar o 

gosto por essa atividade que tanto enriquece a vida das pessoas. 

 Os títulos desse catálogo estão classificados por faixa etária, 

divididos em educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio para facilitar a escolha dos educadores. Essa organização, 

no entanto, é somente uma sugestão técnica. Caberá ao professor, 

com sua sensibilidade e talento, escolher os livros que melhor se 

encaixem às diferentes realidades e a cada projeto pedagógico 

proposto.

Fonte: https://legadodasaguas.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-ods/ - Acesso em 16 de fevereuri de 2021
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Vivene e Florine no
fundo do mar

O ninho vazio

Depois de fazer sucesso com a criação 
de coloridos e saborosos pirulitos 
e de mobilizar a bicharada contra o 
desmatamento, as abelhinhas Vivene 
e Florine partem em busca de novas 
experiências ao redor da aldeia Moinho. 
Nesta aventura, elas realizam o sonho 
de conhecer o fundo do mar. Passam 
por um longo curso de mergulho para 
participar de uma excursão programada 
pelos peixes da região. Em um dia 
incrível, vivem muitas aventuras, mas 
também se deparam com lixo deixado 
pelos humanos e decidem agir. Será que 
elas conseguirão mobilizar voluntários 
nesta missão?

A mamãe tico-tico ficou furiosa ao 
descobrir que seu ninho tinha sido 
invadido por um chupim. Além de fazer 
a maior bagunça, ele ainda depositou 
dois ovos ao lado do seu pequeno 
ovinho. Muita ousadia desse chupim 
aproveitador! Mas a mamãe tico-tico 
logo se apegou também aos dois ovos 
deixados em seu ninho. Os filhotes 
nasceram e todos ali eram tratados com 
atenção e carinho pela mamãe tico-tico, 
que fez do seu ninho um lar fraterno de 
amor e respeito.

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental I 

Texto: 
Luis Antonio Violin

Ilustrações:  
Verônica Saiki 

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamentos 
Cientifíco, Crítico e Criativo; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia; Cooperação; Trabalho 
e Projeto de Vida.

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; Trabalho e 
Projeto de Vida. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Arte e Sociologia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
História e Geografia. 

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Vida Coletiva; Ética; 
Trabalho; Trabalho em Equipe; 
Respeito Mútuo; Diálogo; 
Cidadania e Pluralidade 
Cultural.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Vida Coletiva; 
Ética; Trabalho; Respeito 
Mútuo; Diálogo; Cidadania e 
Pluralidade Cultural.

36 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 28cm

978-65-86522-78-5

24 páginas

Letra Bastão

Brochura

20 x 20cm

978-85-54059-72-9

Depois de fazer sucesso com a criação de coloridos e saborosos Depois de fazer sucesso com a criação de coloridos e saborosos 

pirulitos e de mobilizar a bicharada contra o desmatamento, pirulitos e de mobilizar a bicharada contra o desmatamento, 

as abelhinhas Vivene e Florine partem em busca de novas as abelhinhas Vivene e Florine partem em busca de novas 

experiências ao redor da aldeia Moinho.experiências ao redor da aldeia Moinho.

Nesta aventura, elas realizam o sonho de conhecer o fundo do Nesta aventura, elas realizam o sonho de conhecer o fundo do 

mar. Passam por um longo curso de mergulho para participar mar. Passam por um longo curso de mergulho para participar 

de uma excursão programada pelos peixes da região. Em um de uma excursão programada pelos peixes da região. Em um 

dia incrível, vivem muitas aventuras, mas também se deparam dia incrível, vivem muitas aventuras, mas também se deparam 

com lixo deixado pelos humanos e decidem agir. Será que elas com lixo deixado pelos humanos e decidem agir. Será que elas 

conseguirão mobilizar voluntários para essa missão? conseguirão mobilizar voluntários para essa missão? 

Luis Antonio Violin

Ilustrações
Verônica Saiki

O
Ninho
Vazio

Ensino Fundamental I!

Ensino Fundamental I!
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Minha bebê ama Brasília

A fada Verduxa

Adriano adora passear com sua filha 
Rafa pelas ruas de Brasília, caminhar 
devagar mostrando para sua bebê os 
monumentos, os bairros, as diferentes 
paisagens, sempre explicando um 
pouco da história da capital do Brasil. 
E, à medida que Rafa vai aprendendo 
sobre o local, mais cresce seu amor 
por essa cidade cheia de encantos!

Montes belos era uma região com 
montes realmente belos, riachos 
límpidos e cachoeiras. A natureza do 
lugar se viu ameaçada quando um 
comerciante de madeira da vizinhança 
partiu em expedição para a localidade, 
disposto a derrubar algumas árvores 
para extrair madeira e vender nas 
proximidades. Mas ele não sabia 
que aquelas terras eram protegidas 
por seres encantados, como a Fada 
Verduxa. Será que ela conseguirá 
impedir o madeireiro de cometer um 
crime ambiental? Prepare-se para uma 
emocionante história sobre respeito e 
amor à natureza.

Texto: 
Iris Borges 

Ilustrações:  
Carmen San Thiago

Indicação:  
Educação Infantil

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Claudia Cascarelli

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Trabalho e Projeto de Vida. 

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
História e Geografia. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa;

História e Geografia.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Cidadania; 
Respeito Mútuo; Pluralidade 
Cultural. 

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Lendas e Folclore; 
Vida Coletiva; Ética; Trabalho; 
Respeito Mútuo; Diálogo; 
Cidadania e Pluralidade 
Cultural. 

24 páginas

Letra Bastão

Brochura

20 x 28cm

978-85-54059-77-4

36 páginas

Letra de forma

Brochura

21 x 28cm

978-65-86522-83-9

IRIS BORGES

ILUSTRAÇÕES CARMEN SAN THIAGO

Adriano adora passear com sua filha 
Rafa pelas ruas de Brasília, caminhar 
devagar mostrando para sua bebê os 
monumentos, os bairros, as diferen-
tes paisagens, sempre explicando um 
pouco da história da capital do Brasil. 
E, à medida que Rafa vai aprendendo 
sobre o local, mais cresce seu amor 
por essa cidade cheia de encantos!

Minha
ama BrasíliaBrasília

bebê
ama Brasília

 Metade fada, metade curupira, Verduxa 
é a protetora das matas de uma belíssima 
região chamada Montes Belos. Atraído pelas 
exuberantes árvores do lugar, um ganancioso 
negociante de madeiras da vizinhança resolve 
explorar a área. Mas Verduxa não vai deixar 
barato, ela já tem um plano em mente para 
defender sua floresta e ainda ensinar uma 
ótima lição ao madeireiro!

Ensino Infantil!

Ensino Fundamental II!



Educação 
Infantil
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O menino que
descobriu as cores

O Natal de Jorginho
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Jorginho é um menino esperto 
e curioso. Certo dia, na casa da 
avó Sofia, ele vive uma divertida e 
enriquecedora aventura com apenas 
três potes de tinta, alguns cotonetes e 
uma vasilha velha. Com vermelho, azul 
e amarelo, o garoto criou muitas outras 
cores e fez descobertas incríveis. 
Venha viver essa experiência com 
Jorginho!

Jorginho ama o Natal e está ansioso 
para que chegue logo, assim poderá 
fazer bonecos de neve, se vestir com 
lindos casacos, observar os telhados 
bem branquinhos cobertos de gelo... 
Mas será que no Brasil, um país 
tropical, isso acontece? Venha se 
aventurar com as novas descobertas 
de Jorginho e se encantar com a 
magia do Natal!

Texto: 
Tais Faccioli e

Tiago Vilariño

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Educaçáo infantil

Texto: 
Tais Faccioli e

Tiago Vilariño

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Educação Infantil

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento

Cientíco, Crítico e Criativo;

Trabalho e Projeto de Vida.

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento

Cientifíco; Crítico e Criativo;

Repertório Cultural; Empatia;

Cooperação e Argumentação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa;

Arte.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa,

Geografia e Ciências.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Diálogo.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; Cidadania;

Respeito Mútuo; Clima.

26 páginas

Letra Bastão

Brochura

26 x 20cm

978-85-54059-29-3

32 páginas

Letra Bastão

Brochura

26 x 20cm

978-65-86522-68-6

JORGINHO AMA O NATAL E ESTÁ ANSIOSO 
PARA QUE CHEGUE LOGO, ASSIM PODERÁ 

FAZER BONECOS DE NEVE, SE VESTIR COM 
LINDOS CASACOS, OBSERVAR OS TELHADOS 

BEM BRANQUINHOS COBERTOS DE GELO... MAS SERÁ QUE NO 
BRASIL, UM PAÍS TROPICAL, ISSO ACONTECE?
 
VENHA SE AVENTURAR COM AS NOVAS DESCOBERTAS DE 
JORGINHO E SE ENCANTAR COM A MAGIA DO NATAL!
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A menina dos
cabelos de alfenim
Cora sentiu algo passeando em sua 
delicada e doce cabeça. Andava pra 
lá e pra cá. O que incomoda tanto 
a menina? Será que ela vai ficar 
careca? Descubra lendo esta singela e 
encantadora história. Você vai gostar!

Texto: 
Fabiana Guimarães

Ilustrações:  
Well Rosa

Indicação:  
Educação Infantil

Competências BNCC

Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura e Língua Portuguesa.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Higiene; Saúde e

Autocuidado.

16 páginas

Letra Bastão

Brochura

27,5 x 19cm

978-85-54059-59-0
Amenina_dos_cabelos_de_alfenim_CAPA.indd   3 04/12/19   10:13

O rei está no trono!

O rei desapareceu dentro do imenso 
castelo. Onde está o rei? Não está no 
trono real? Procura-se aqui, procura-se 
acolá... Venha conhecer cada cômodo 
deste castelo e se divertir com o 
surpreendente final desta história!

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Pedro Seiler

Indicação:  
Educação Infantil

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e 
História.

Temas Transversais

Multiculturalismo e Diálogo. 

24 páginas

Letra Bastão

Brochura

27,5 x 19cm

978-85-54059-36-1

O rei desapareceu dentro do imenso castelo. 

Onde está o rei? Não está no trono real? 

Procura-se aqui, procura-se acolá...

Venha conhecer cada cômodo deste castelo

e se divertir com o surpreendente 

final desta história!

Ilustrações: 

Pedro Seiler

iSa Colli

ISBN: 978-85540-593-61
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Ensino  
Fundamental I
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Tulipa Glória e sua
amiga Vitória

O Reino do Tempo

Quando ainda era apenas uma 
sementinha, a tulipa Glória se mudou 
do lindo parque florido que morava 
para um jardim menor, justamente 
no quintal da casa da menina Vitória. 
Quem diria que do encontro das duas 
nasceria uma fábula encantadora 
que fala de amor, solidariedade e 
da superação de uma doença tão 
dolorosa como o câncer.

Em uma terra distante, dois bondosos 
monarcas viviam em harmonia com a 
natureza, comandando as estações do 
ano. Com o passar do tempo, sentiram 
a necessidade de encontrar substitutos 
para a tarefa. Quatro crianças mágicas 
foram, então, prepradas para assumir 
essa responsabilidade e espalhar 
seus encantos por toda parte. Cada 
um foi batizado com o nome de uma 
estação: Primavera, Verão, Outono e 
Inverno. Mas seria preciso manter o 
equilíbrio entre os quatro para garantir 
a continuidade deste trabalho tão 
importante para as pessoas que vivem 
no Planeta Terra. Será que eles irão 
conseguir?

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Paula Kranz

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientifíco, Crítico e 
Criativo; Argumentação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação.

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientifíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação; 
Responsabilidade e Cidadania.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Temas Transversais

Saúde; Sentimentos e 
Emoções; Pluralidade Cultural, 
Respeito Mútuo; Ciclo da Vida 
e Meio Ambiente. 

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Trabalho em Equipe; 
Pluralidade Cultural e Respeito 
Mútuo. 

48 páginas

Letra de Forma

Capa Dura

20,3 x 27,6cm

978-65-86522-62-4

32 páginas

Letra de Forma

Capa Dura

20,3 x 27,6cm

978-65-86522-53-2

Quando ainda era apenas uma 

sementinha, a tulipa Glória se mudou  

do lindo parque florido que morava para 

um jardim menor, justamente no quintal 

da casa da menina Vitória.

Quem diria que do encontro das duas 

nasceria um belo elo de amizade e gratidão? 

Uma fábula encantadora que fala de amor, 

solidariedade e da superação de uma doença 

tão dolorosa como o câncer.

Acesse o QR code e tenha  
acesso a conteúdos incríveis  
da Tulipa Glória e sua amiga Vitória.
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A árvore dourada

O aniversário de Margarida

A Árvore Dourada é uma linda história 
sobre o despertar de um garotinho 
para as belezas da vida. Durante um 
simples passeio pelo pomar, Juca 
embarca numa aventura imaginária e 
muito educativa. Ele aprende sobre a 
importância de cada ser vivente e se 
orgulha dos amigos que conheceu 
nesse cenário mágico e encantador. 
Venha se aventurar nesse mundo de 
descobertas!

Quantos brinquedos ficam esquecidos 
em armários depois de terem sido 
companheiros inseparáveis de meninas 
e meninos? Quantas bonecas, 
caminhõezinhos, ursinhos e chocalhos 
estão em algum canto da casa à espera 
de uma criança que venha se divertir e 
aprender com eles? No aniversário de 
cinco anos da menina Margarida, seus 
antigos brinquedos foram convidados 
para a festa. A ursinha Rubi cuidou 
para que todos estivessem presentes; 
até mesmo o patinho de borracha que 
chegara àquela casa quando Margarida 
ainda era um bebê. Com essas 
presenças especiais, a festa ficou ainda 
mais divertida para Margarida e seus 
convidados.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Marco Godoy

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Trabalho e Projeto de Vida.

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia; Coperação; Trabalho 
e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e 
Ciências.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Arte.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Trabalho em Equipe; 
Pluralidade Cultural; Respeito 
Mútuo e Cidadania. 

Temas Transversais

Consumo; Cultura; 
Solidariedade; Diálogo; 
Desapego e Empatia.

40 páginas

Letra de Forma

Brochura

25 x 24,5cm

978-85-54059-51-4

44 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 28cm

978-85-54059-00-2

 A Árvore 
Dourada é uma 

linda história 
sobre o despertar 

de um garotinho para as 
belezas da vida. Durante um 

simples passeio pelo pomar, 
Juca embarca numa aventura 

imaginária e muito educativa.
 Ele aprende sobre a importância 

de cada ser vivente e se orgulha 
dos amigos que conheceu nesse cenário 

mágico e encantador. Venha se aventurar 
nesse mundo de descobertas!
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Pássaro de seda

A fazendinha

Fábio era um menino muito esperto, 
que vivia livre, saudável e feliz na 
fazenda dos pais. Amava confeccionar 
e empinar pipas, mas com muita 
responsabilidade. Certo dia, foi comprar 
materiais para a elaboração dos seus 
papagaios e o vendedor indagou 
se ele iria construir um balão! Será 
que Fábio vai se animar com a ideia 
de seu Justino e confeccionará um 
balão? Será que ele sabe dos riscos 
desse tipo de brincadeira? Confira 
o desfecho lendo essa cativante 
história que ensina, ainda, noções de 
empreendedorismo. Você vai se divertir 
e se emocionar...

Valentina é uma menina muito esperta 
que ama as plantas e os animais. 
Em uma emocionante viagem à 
fazenda do Senhor Zecão, diversão 
e aprendizado caminham juntos 
quando essa garotinha curiosa e 
seus amiguinhos experimentam as 
maravilhas da vida no campo. Tudo 
é novidade para essas crianças da 
cidade grande. Para completar, ganham 
de presente uma verdadeira aula 
sobre alimentos orgânicos e passam 
a compreender a necessidade de se 
manter em harmonia com a natureza.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
André Lins

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Critíco e Criativo; 
Comunicação.

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Arte e História.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa.

Ciências e Geografia.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; 
Cidadania; Honestidade; 
Empreenderismo; Educação 
Finaceira e Respeito Mútuo. 

Temas Transversais

Pluralidade Cultural; Diálogo; 
Trabalho; Consumo; Vida 
Saudável; Meio Ambiente e 
Vida Coletiva. 

28 páginas

Letra de Forma

Brochura

18,9 x 27 cm

978-85-54059-53-8

32 páginas

Letra de Forma

Capa Dura

20 x 28cm

978-65-86522-11-2
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O Rio Grinalda

Luke, o Macaco Atleta

Reciclagem e preservação ambiental 
são fundamentais para haver equilíbrio 
entre homens e natureza. Nesta 
história, você vai aprender com os 
bichos como agir diante de situações 
de depredações e falta de cuidado 
com o meio ambiente. Embarque 
em uma aventura que mostra a 
importância da ecologia, da amizade e 
do trabalho em grupo. Juntos somos 
mais fortes!

Luke é um macaco muito preocupado 
com a sua saúde. Todos os dias, ao 
acordar, alimenta-se de forma saudável 
e pratica atividades físicas. Curioso, certo 
dia, resolveu conhecer uma floresta do 
outro lado das montanhas, onde uma 
lenda antiga dizia que havia animais 
obesos. Reuniu-se com os amigos da 
floresta e decidiu percorrer o mundo 
ensinando a todos a mudar seus hábitos 
para ter qualidade de vida. Será que ele 
vai conseguir convencer as pessoas e 
os animais a levar uma vida saudável? 
Venha descobrir e se divertir com Luke e 
seus amigos!

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Ramon Waldry

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Responsabilidade e Cidadania;

Trabalho e Projeto de Vida.

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; 
Autoconhecimento; 
Autocuidado; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Educação Física e Ciências.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Trabalho; Trabalho 
em Equipe; Ética; Vida 
Coletiva; Respeito Mútuo;  
Cidadania e Cuidados com a 
Natureza.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Solidariedade; 
Saúde; Trabalho; Cidadania e 
Diálogo. 

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 30cm

978-85-54059-63-7

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

26 x 20cm

978-85-54059-18-7
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Vivene e Florine em:
O pirulito das abelhas

O sol que queria
tomar banho de lua

É uma fábula sobre o início da fábrica de 
doces de Vivene e Florine, duas abelhas 
que habitam Moinho, uma aldeia incrível, 
onde as chaminés exalam cheiro de 
açúcar. A partir de uma ideia do grilo, 
elas desenvolvem um doce colorido e 
saboroso, que se torna um sucesso. Para 
concorrer com as abelhas, o macaco 
se apropria da receita, mas o destino 
muda seus planos. Com a preciosa ajuda 
da toupeira, ele se torna fabricante de 
bananada e de paçoca. Mas falta a ele 
o perdão das abelhas. Afinal, ele havia 
surrupiado a fórmula de sucesso das 
empresárias. Conseguirá o macaco se 
desculpar? Vivene e Florine perdoarão o 
concorrente pelo furto da receita? Uma 
obra que ressalta a importância da boa 
relação com a natureza e a necessidade 
de manter o respeito e a ética no convívio 
social e prossional.

Já imaginou se o sol resolvesse tomar 
o lugar da lua? Pois não é que um dia 
isso aconteceu? O mundo ficou de 
pernas pro ar e uma grande confusão 
se formou. Como será que vai acabar 
essa história?

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Claudia Cataldi

Ilustrações:  
Gustavo Millane

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Comunicação; Empatia e 
Cooperação; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientifíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e

Ciências.

Temas Transversais

Trabalho; Trabalho em Equipe; 
Empreendedorismo; Vida 
Coletiva; Ética; Meio Ambiente; 
Ciclo da Natureza;   Diálogo e 
Cidadania. 

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza e Diálogo.

36 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 25cm

978-65-86522-13-6

28 páginas

Letra de Forma

Brochura

26 x 20cm

978-85-54059-61-3

C
o

le
çã

o
 V

iv
en

e
 e

 F
lo

ri
n

e



Catálogo Colli Books - Ensino Fundamental I16

Tatúlio em:
Tá tudo bem agora!

Ulisses no Reino das
Letras Douradas

Tatúlio é o filho mais velho de 
uma família de tatus e agora está 
descobrindo seus próprios talentos. 
Como seus pais estão sempre 
ocupados, Tatúlio tem dificuldade em 
se abrir com eles. Até que, um dia, 
algo abala as estruturas de sua toca 
e muda para sempre a história de sua 
família.

Ulisses era um livro muito antigo, que 
morava no Reino das Letras Douradas. 
Seu sonho era sair da estante e brincar 
com a menina Iná, que todos os dias 
escolhia um exemplar diferente para 
ler e se divertir. A capa do livro Ulisses 
estava gasta pelo tempo e, como não 
despertava o interesse da garotinha, 
ele foi perdendo a esperança. Será que 
Ulisses vai realizar o seu sonho e se 
declarar para a menina? Descubra lendo 
esta linda e emocionante história de 
amizade e amor.

Texto: 
Renato Oliveira 
Marcelo Correia

Ilustrações:  
Luana Chinaglia

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Gustavo Millane

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Critíco e Criativo; 
Repertório Cultural; Cultura 
Digital; Responsabilidade 
e Cidadania; Empatia e 
Cooperação; Trabalho e Projeto 
de Vida e Comunicação.

Competências BNCC

Competências BNCC 
Conteúdo Disciplinar Temas 
Transversais Conhecimento; 
Pensamentos Cientifíco, 
Crítico e Criativo; Empatia e 
Cooperação; Responsabilidade 
e Cidadania.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Língua Portuguesa; Literatura; 
História e Arte.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; 
Sentimentos e Emoções; 
Cidadania e Civismo; 
Orientação e Solidariedade. 

Temas Transversais

Pluralidade Cultural; Vida 
Coletiva; Empatia; Trabalho e 
Respeito Mútuo. 

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 25cm

978-65-86522-81-5

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

26 x 20cm

978-85-54059-39-2
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A nuvem Floquinho

A água é o combustível que movimenta 
o motor de todos os seres vivos e deve 
ser cuidada de modo consciente, com 
amor e carinho. Devemos seguir o 
exemplo de Floquinho que, diante dos 
desperdícios de água no planeta e da 
poluição das reservas naturais, adotou 
medidas essenciais para a sobrevivência 
da Terra. De forma lúdica, a história 
desperta o interesse pela preservação 
ambiental e perigos da poluição para toda 
a humanidade.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Célio Carvalho e 
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e 
Ciências.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Meio Ambiente; 
Ciclo da Natureza; Empatia; 
Diálogo e Responsabilidade. 

32 páginas

Letra de Forma

Capa Dura

20 x 28cm

978-85-54059-01-9

Com os pés sujos de lama

No sítio da vovó Efigênia, André 
passava as férias. Por lá vivia a 
infância com os pés sujos de lama. 
Mas, na hora de ir embora, a tristeza 
o abraçava. E ele voltava à selva de 
pedra, onde as brincadeiras ficavam 
para depois e o tempo escorria pelas 
mãos. Seu pai e sua mãe estavam 
sempre ocupados com as tarefas 
do mundo adulto. Será que eles 
poderiam ser crianças outra vez?

Texto: 
Ana Rapha Nunes

Ilustrações:  
Paula Kranz

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Critíco e Criativo; 
Repertório Cultural; Cultura 
Digital; Responsabilidade  
e Cidadania; Empatia e 
Cooperação; Trabalho e Projeto 
de Vida e Comunicação. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia. 

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; 
Sentimentos e Emoções; 
Cidadania e Civismo; 
Orientação e Solidariedade. 

32 páginas

Letra Bastão

Brochura

21,6 x 21,6cm

978-65-86522-98-3

No sítio da vovó Efi gênia, André passava as férias. Por lá 
vivia a infância com os pés sujos de lama. Mas, na hora de 

ir embora, a tristeza o abraçava. E ele voltava à selva de 
pedra, onde as brincadeiras fi cavam para depois e o tempo 

escorria pelas mãos. Seu pai e sua mãe estavam sempre 
ocupados com as tarefas do mundo adulto. Será que eles 

poderiam ser crianças outra vez?
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O elefante mágico
e a lua / The magical
elephant and the moon
É uma linda e instigante fábula que trata 
sobre amor e amizade. A história se passa 
em um reino nos Emirados Árabes. O 
elefante mágico Aman resolve atender a 
alguns desejos de Radi – homem simples 
que trabalhava ajudando pessoas a 
transportar objetos. Além de conceder 
sabedoria, saúde e amor a Radi, Aman 
levou o novo amigo para um passeio 
em um oásis, no deserto. Em retribuição, 
Radi ajudou o elefante a aproximar-se 
de seu grande amor, a Lua. Uma história 
emocionante e sensível que trata de valores, 
como honestidade e cumplicidade, além de 
mostrar que não há obstáculos quando se 
está determinado a realizar um sonho.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Juliana Romão

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Livro bilíngue: 
Português/Inglês

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Língua Inglesa; Ciências; 
Geografia e História.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Conservação 
Ambiental; Vida Coletiva; 
Ciclos da Natureza; Cidadania; 
Respeito Mútuo e Pluralidade 
Cultural.

28 páginas

Letra de Forma

Brochura

28 x 23cm

978-85-54059-16-3
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Ensino  
Fundamental II
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Descobertas de Inaiá

Da vida na Aldeia, para um mundo repleto 
de novidades e desafios. A chegada de 
Inaiá na escola da cidade mudou a sua 
vida e a dos colegas de classe. Nesta 
aventura, você vai descobrir, com a 
protagonista e seus amigos, a riqueza das 
tradições indígenas, as heranças culturais 
de diferentes nações e a importância 
de se valorizar a história e respeitar as 
diferenças.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Milena Souza

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa, 
Geografia e História. 

Temas Transversais

Direitos Humanos; Pluralidade 
Cultural; Vida Coletiva; 
Bullying; Folclore e Cultura 
Indígena; Meio Ambiente; 
Empatia e Trabalho em Equipe.

84 páginas

Letra de Forma

Brochura

14 x 21cm

978-85-54059-45-3

A gata Penélope

Penélope é uma gatinha vira-lata muito 
bonita e esperta. Abandonada, ela resiste 
ao clima rigoroso de uma das cidades 
mais frias da Europa por uma noite 
inteirinha, como uma verdadeira heroína. 
Resgatada e adotada por Yasmim, uma 
jornalista bondosa e solitária, a pequena 
felina demonstrava toda sua gratidão 
através da amizade, mudando para 
melhor a vida da sua nova tutora. De 
bichinho desamparado à companheira 
inseparável, Penélope nos dá o 
exemplo de quanto afeto e gratidão os 
animaizinhos podem ter por nós quando 
os tratamos com respeito e carinho.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Juliana Romão e 
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Repertório Cultural; 
Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura e Língua Portuguesa.

Temas Transversais

Direitos Humanos; Adoção; 
Pluralidade Cultural; 
Sentimentos e Emoções; 
Vida Coletiva; Solidariedade e 
Cidadania.

76 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 28cm

978-85-54059-02-6
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Vivene e Florine e suas
descobertas na Amazônia

E se fosse você?

Depois de alcançar sucesso com a fábrica 
da aldeia Moinho, as abelhas Vivene e 
Florine vivem uma nova aventura. Durante 
um passeio na floresta, elas descobrem 
uma área completamente devastada pelos 
humanos, além de animais escravizados 
e doentes. Imediatamente, convocam 
a bicharada para informar sobre a 
catástrofe. E decidem, então, partir para a 
Floresta Amazônica, na América do Sul, 
ao encontro de animais especializados 
em reflorestamento. Lá, descobrem que 
a própria espécie está ameaçada de 
extinção. Como será o desfecho desta 
eletrizante história?

Lili era uma menina feliz, que adorava 
brincar com seus irmãos no belo quintal 
de casa. Mas quando precisou frequentar 
a escola, algo muito ruim começou a 
acontecer: o terrível bullying praticado 
por alguns colegas. A tristeza tomou 
conta da menina, até que algumas 
atitudes foram adotadas. Como agiria?  
Emocione-se com esta história carregada 
de sentimentos e aprenda a combater 
esse mal que machuca tanto as pessoas.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Juliana Romão e 
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Texto: 
Anete Lacerda

Ilustrações:  
Fernando Hugo 
Fernandes

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Argumentação; Trabalho e 
Projeto de Vida.

Competências BNCC

Autoconhecimento e 
Autocuidado; Empatia e 
Cooperação; Responsabilidade 
e Cidadania.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Arte e História.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Saúde; Vida Coletiva; 
Solidariedade e Cidadania; 
Pluralidade Cultural; Trabalho 
em Equipe; Lendas e Folclore. 

Temas Transversais

Respeito Mútuo; Pluralidade 
Cultural; Inclusão; Direitos 
Humanos; Gordofobia e 
Bullying. 

56 páginas

Letra de Forma

Brochura

20 x 25cm

978-85-54059-20-0

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

28 x 20cm

978-85-54059-55-2

A produção de delícias pelas abelinhas Vivene e Florine, 
na fábrica da aldeia Moinho, ia muito bem, próspera 
e sólida, e já estava espalhada em franquias por todo 
canto. Certo dia, porém, durante um passeio à floresta, 
as abelinhas descobriram uma área completamente 
desmatada pelos humanos, além de animais escravizados 
e doentes. Imediatamente, convocaram a bicharada para 
uma reunião de emergência, a fim de comunicar a todos 
sobre a catástrofe. Seguindo a ideia de Júpiter, Vive ne e 
Florine decidieram partir para a Floresta Amazônica, na 
América do Sul, e buscar, com os animais especializados 
em reflorestameto, ideias para ajudar a salvar Moinho da 
tragédia que se aproximava.

Por meio dessa viagem, descobriram que a própria 
espécie estava em risco de extinção. Resolveram, então, 
lutar pela sobrevivência de sua espécie, salvar a aldeia 
Moinho e preservar o meio ambiente. Como será o 
desfecho dessa eletrizante história?
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Meu diário mitológico

Incêndio no museu

Quem acha que mitologia é papo de 
adulto, precisa ler as aventuras de 
Zeus, Poseidon, Afrodite e companhia, 
contadas pelo olhar descomplicado 
do adolescente Luca Cataldi. Você vai 
descobrir curiosidades incríveis sobre 
deuses, heróis e vilões. Venha para 
o Olimpo e embarque nesta viagem 
eletrizante.

Os bichos do jardim zoológico, na 
Quinta da Boa Vista, desanimados pelo 
abandono, levavam a vida sem grandes 
ambições. Somente Lincon, o chimpanzé, 
sonhava em tirar todos os amigos daquele 
local. Até que uma tragédia mudou a vida 
de todos por ali. O museu que ficava nos 
fundos da Quinta estava em chamas. A 
bicharada se mobilizou para ajudar, mas 
o incêndio destruiu parte dos duzentos 
anos de história. Agora, era preciso lutar 
para salvar o que fosse possível e pensar 
na reconstrução. Os animais, mais uma 
vez, não decepcionaram. Uma lição de 
solidariedade, amizade, amor à cultura e 
respeito ao nosso passado histórico.

Texto: 
Luca Cataldi

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Repertório Cultural; 
Conhecimento; Pensamento 
Cientíco; Crítico e Criativo; 
Comunicação e Cultura Digital.

Competências BNCC

Conhecimento; Repertório 
Cultural; Responsabilidade 
e Cidadania; Empatia e 
Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
História e Geografia.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Ciências e História.

Temas Transversais

Pluralidade Cultural e Vida 
Coletiva.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; Trabalho; 
Trabalho em Equipe; Cultura e 
Cidadania. 

48 páginas

Letra de Forma

Brochura

14 x 21cm

978-65-86522-88-4

48 páginas

Letra de Forma

Brochura

14 x 21cm

978-65-86522-69-3
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Ensino 
Médio
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O recomeço

Fases intimistas

João Carlos comete um erro que o faz 
parecer um idiota. O romance entre 
o surfista e Maria Paula não enfrenta 
as armadilhas tradicionais, como nos 
folhetins. Eles são protagonistas de 
uma luta inglória contra um inimigo 
poderoso e invisível. O despertar da 
força de uma menina mimada, da 
cidade grande, e do jovem angrense 
na busca pela sobrevivência emociona 
do início ao fim.

Fases intimistas reúne poesias, contos 
e reflexões da escritora Isa Colli que 
abordam temas como felicidade, 
valor da amizade, poder das palavras, 
memórias, saudade, solidão, amor, 
paixões, desejos, conflitos, medo, dor, 
fé, começo, recomeço e tantos outros 
sentimentos intensos que permeiam 
a vida da autora. Da infância à 
maturidade, as diferentes faces da 
mesma pessoa: Isa menina, moça e 
mulher.

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Milena Souza

Indicação:  
Ensino Médio

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Isa Colli e  
Rayan Casagrande

Indicação:  
Ensino Médio

Competências BNCC

Repertório Cultural; 
Comunicação; Pensamento 
Critico e Criativo.

Competências BNCC

Repertório Cultural; 
Comunicação; Pensamento 
Critico e Criativo.

Conteúdo Disciplinar

Literatura e Língua Portuguesa.

Conteúdo Disciplinar

Literatura e Língua Portuguesa.

Temas Transversais

Diálogo.

Temas Transversais

Diálogo.

208 páginas

Letra de Forma

Brochura

14 x 21cm

978-85-54059-33-0

68 páginas

Letra de Forma

Brochura

20,5 x 25cm

978-85-54059-11-8
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Notas de escurecimento

Com linguagem peculiar e instigante, 
o livro apresenta nove contos de 
escrivência, os quais, certamente, 
vão fazê-lo mergulhar no universo da 
cultura negra. Uma leitura agradável e 
carregada de símbolos e significados. 
Surpreenda-se com as histórias.

Texto: 
Plínio Camilo

Indicação:  
Ensino Médio

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Repertório Cultural; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura, Língua Portuguesa e 
História.

Temas Transversais

Respeito Mútuo; Diálogo; 
Cidadania e Cultura Negra.

40 páginas

Letra de Forma

Brochura

10 x 16cm

978-85-54059-42-2
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Para o
Professor
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Estratégias de ensino de
língua portuguesa e as
tecnologias digitais de
informação e de
comunicação

Este livro vem a público na esteira 
da discussão de dois pontos 
importantes à abordagem em sala 
de aula: a necessidade de ensino da 
língua portuguesa e a relação dessas 
estratégias com as tecnologias digitais 
de informação e de comunicação. Este, 
portanto, é o propósito desta obra que 
reúne doze autores que estão na prática 
de sala de aula do ensino básico e 
se debruçam sobre os desafios dos 
novos tempos: trazer a linguagem da 
tecnologia como suporte fundamental 
para o desenvolvimento de habilidades 
de leitura e de escrita dos estudantes 
do ensino fundamental II e do médio. 

Cada capítulo apresenta uma 
experiência didática com conteúdos 
comuns a esta faixa de escolarização, 
discutindo as estratégias tecnológicas 
que podem ser agregadas às práticas de 
sala de aula. O que há em comum entre 
os doze diferentes capítulos é a certeza 
de que nós, professores, precisamos 
nos tornar conscientes da necessidade 
de fazer da leitura e da escrita na 
escola, atividades caracterizadas não só 
pelo desenvolvimento do conhecimento, 
mas também pelo engajamento dos/
das estudantes, ao invés de uma mera 
recepção passiva.

Texto: 
Maria Teresa 
TedescoVilardo Abreu

240 páginas

Letra de Forma

Brochura

14 x 21cm

978-65-86522-92-1Conselho Editorial

• Angélica Monteiro - Universidade do 
Porto/Portugal

• Claudio Manoel de Carvalho Correia - 
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

• Fabio André Coelho - Universidade 
Federal Fluminense (UFF)

• Maria Teresa Gonçalves Pereira - 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ)

• Rosivaldo Gomes - Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP)

• Vanda Cardozo de Menezes - 
Universidade Federal Fluminense (UFF)

• Wagner Alexandre Dos Santos Costa 
- Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ)

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA

ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
DE INFORMAÇÃO E DE 
COMUNICAÇÃO

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu
(Organizadora)

"Desafio" tem sido a palavra mais ouvida 
nesses últimos tempos. Os autores dos capítu-
los que compõem esta obra aceitaram o desafio 
de pensar, de forma aplicada, sobre o ensino da 
leitura, da escrita, da gramática para a escola 
básica, a despeito do que estamos vivendo fora 
da escola e nas nossas salas de aula presenciais 
e virtuais. Como professores de Língua Portu-
guesa do século XXI, sabemos que as necessi-
dades e as exigências dos nossos estudantes es-
tão além do que a escola básica tem oferecido a 
eles, em regra geral.

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu 
é licenciada em Língua e Literatura Por-
tuguesa e Inglesa pelo Instituto de Letras 
da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ). Nessa Universidade, come-
çou a fazer seus cursos de Especialização 
Lato sensu, primeiramente, em Língua e 
Literatura Portuguesa e, depois, em Lin-
guística Aplicada. Em 1985, tornou-se 
professora de Língua Portuguesa do Co-
légio de Aplicação (CAp). Os cursos de 
Mestrado e de Doutorado em Linguística 
foram realizados na Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, 
é professora titular do Instituto de Letras 
da UERJ.

A professora, amante das letras, sem-
pre trabalhou com formação de professo-
res, na graduação em Letras e no progra-
ma de pós-graduação em Letras da UERJ, 
na tarefa de orientação de mestrandos, 
doutorandos e pós-doutorandos, vincu-
lada à linha de pesquisa da descrição da 
Língua Portuguesa. 

Ao longo de sua vida acadêmica, tem 
assumido diversos cargos administra-
tivos, tendo sido coordenadora  e vice-
-coordenadora da pós -graduação, além 
de ter exercido as duas funções de coor-
denação junto à especialidade de Língua 
Portuguesa. Atualmente, ocupa o cargo 
de vice -coordenadora em dois grupos de 
pesquisa: GRPesq/CNPq SELEPROT – 
Semiótica, Leitura e Produção de Textos; 
GRPesq/CNPq INTEGRA – Interação, 
Texto e Gramática. Vice-Coordenadora, 
ainda, do GT EAPLA (ANPOLL – Gestão 
2021-2023). Seu trabalho de formação de 
professores, com foco em metodologias 
de ensino e estratégias pedagógicas, leva 
a professora Tedesco ao contato com di-
ferentes secretarias de educação, coor-
denando diferentes trabalhos tanto na 
organização de currículo da escola bási-
ca, quanto na participação em mesas re-
dondas, palestras e cursos de formação 
de professores, bem como cursos de ava-
liação. Mais recentemente, vem atuando 
como professora visitante na Universida-
de de Heidelberg, na Alemanha, dissemi-
nando os estudos em Língua Portuguesa. 

É autora de vários capítulos de livros, 
artigos de revistas especializadas, autora 
e organizadora de livros em sua área de 
especialidade. Dentre seus vários títulos, 
podem ser citados: Leitura e escrita: A prá-
tica docente do Sistema Colégio Militar do 
Brasil na perspectiva dos multiletramentos 
(2012); O ensino da leitura e da escrita no sis-
tema militar do Brasil, volumes 1 e 2 (2015).

E-mail: teresatedesco@uol.com.br
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Berta e Nina

Será que existe amizade entre 
humanos e brinquedos? Venha 
descobrir lendo essa emocionante 
história que trata de cuidados, respeito 
e cumplicidade. Berta e Nina vão lhe 
ensinar que a obediência também é 
um ato de amor.  Surpreenda-se.

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz 

Indicação:  
Educação Infantil

Competências BNCC

Conhecimento;  Pensamento 
Cientifíco, Crítico e Criativo; 
Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa 
e Arte.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; 
Sentimentos e Emoções; 
Cidadania e Civismo; 
Orientação e Solidariedade.

32 páginas

Letra Bastão

Brochura

25 x 25cm

978-85-54059-65-1

Maia, a estrela do mar

O pardal Aramis, aventureiro e 
sonhador, é levado pela ventania para 
uma viagem inesquecível pelo céu. 
Entre asteroides, planetas e cometas, 
ele conhece a estrela Maia. É para 
realizar o sonho da nova amiga, 
que Aramis parte com ela em uma 
aventura que vai mudar a vida de Maia 
para sempre.

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz 

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento

Cientifíco, Crítico e Criativo;

Responsabilidade e Cidadania;

Empatia e Cooperação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Arte e Sociologia.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; Cidadania;

Respeito Mútuo; Diversidade

Cultural e Solidariedade.

32 páginas

Letra de forma

Brochura

25 x 25cm

978-65-86522-26-6

Educação Infantil!

Ensino Fundamental I!
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Luke e suas andanças
pelo Brasil

Depois de percorrer a Europa ensinando 
pessoas e animais a levar uma vida 
saudável, Luke foi convidado para uma 
nova missão: alertar para o aumento da 
obesidade e mostrar os benefícios da 
alimentação saudável para os brasileiros! 
Venha conhecer as cidades percorridas 
pelo esperto macaco atleta e aprender com 
ele maneiras de se alimentar corretamente, 
ficar atento ao uso de agrotóxicos, 
conhecer alguns alimentos típicos de sua 
região, entender a importância da inclusão 
das pessoas e muito mais. Após esta 
leitura, certamente você será um atento 
vigilante da sua saúde. Embarque nesta 
nova aventura com o Luke!

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz 

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientifíco, Crítico e 
Criativo; Comunicação; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia; Cooperação; Trabalho 
e Projeto de Vida .

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Geografia; Ciências e Libras.

Temas Transversais

Saúde; Vida Saudável; 
Solidariedade; Inclusão; Vida 
Coletiva; Ética; Cidadania; 
Respeito Mútuo; Pluralidade 
Cultural e Diálogo. 

40 páginas

Letra de forma

Brochura

26 x 20cm

978-65-86522-54-9

Luke em Nova York

Luke é um macaco atleta que adora 
aventuras. Desta vez, ele te convida 
a acompanhar suas descobertas em 
Nova York. Em um passeio pelos pontos 
turísticos da cidade mais famosa do 
mundo, Luke descobre o prédio da sede 
da Organização das Nações Unidas, a 
ONU, e vive um dia incrível. Vocês sabem 
o que são os ODS? Não? Então venha 
nesta aventura para aprender junto com 
o Luke!

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz 

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento

Cientíco; Crítico e Criativo;

Repertório Cultural; Empatia e

Cooperação; Argumentação;

Responsabilidade e Cidaniania;

Trabalho e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa;

História e Geografia.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Cidadania;

Respeito Mútuo; Pluralidade

Cultural.

52 páginas

Letra de forma

Brochura

26 x 20cm

978-65-86522-76-1
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Ensino Fundamental II!

Ensino Fundamental II!
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Do picadeiro ao céu

Hoje, o espetáculo é diferente... A Trupe 
do Trapim vai contar pra toda gente, 
tintim por tintim, uma história sem fim, 
num drama bem ensaiado, pra não dizer 
decorado, com figuras e imagens de 
cores bem variadas, mostrando muitas 
estradas trilhadas vida afora, roda viva, 
viva roda, gira o mundo, mergulhando 
bem fundo na trama de Salvelina, famosa 
bailarina, mestre de pista, cantora, locutora 
e trapezista. Na corda bamba da vida, foi 
grande artista! Um dia virou estrela. Lá 
no céu foi estrear, animando o picadeiro 
desse circo em qualquer tempo ou lugar. 
Respeitável público, o espetáculo vai 
começar.

Texto: 
Fabiana Guimarães

Ilustrações:  
Gabriele Neara

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Repertório Cultural; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de Vida; 
Comunicação.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Arte e Sociologia.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; Respeito 
Mútuo; Pluralidade Cultural e 
Direitos Humanos.

32 páginas

Letra de Forma

Brochura

20,3 x 27,6 cm

978-85-54059-49-1

Tâmaras e Quibes

O português José Braz, de coração 
enorme, recebia em sua chácara 
imigrantes vindos de várias partes do 
mundo. Em pouco tempo, a chácara 
virou um povoado com pessoas incríveis 
como o senhor Mohamed, dono de 
um comércio de comidas árabes, com 
restaurante e loja de temperos que 
agradavam em cheio os fregueses, 
como o menino Zezinho. A amizade 
entre Mohamed e Zezinho iria mudar o 
destino do garoto. A história convida a 
um saboroso passeio pela culinária dos 
países árabes.

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Ramon Waldry Ribeiro

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientifíco; Crítico e Criativo; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia; Cooperação; Trabalho 
e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Geografia e História.

Temas Transversais

Vida Coletiva; Ética; Cidadania; 
Respeito Mútuo; Solidariedade; 
Imigração; Culinária e 
Pluralidade Cultural.

24 páginas

Letra de forma

Brochura

25 x 25cm

978-65-86522-48-8

Ensino Fundamental II!

Ensino Fundamental I!
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Salvando Chapeuzinho  
Vermelho

Iguais, mas nem tanto

O Lobo Mau voltou, agora mais mau 
do que nunca. Você gostaria de ajudar 
a salvar a Chapeuzinho Vermelho? 
Salvando Chapeuzinho Vermelho 
é um conto que traz um raio de 
luz na escuridão, mostrando que é 
possível encontrar um caminho para 
a liberdade, mesmo estando solitário 
e perdido no bosque sombrio e vazio, 
sempre haverá uma saída.

Joana e Marina são irmãs gêmeas, 
o que significa que dividiam tudo 
antes de nascer, dentro da barriga 
da mamãe. E, mesmo depois 
do nascimento, elas continuam 
compartilhando muita coisa! Venha 
descobrir nesse livro super divertido 
os segredos dessas duas gêmeas que 
juram ser iguaizinhas, mas talvez nem 
tanto assim...

Texto: 
Claudine Bernardes e 
Graziela Eskelsen

Ilustrações:  
Ana Paula Costa 
Barbosa

Indicação:  
Educação Infantil

Texto: 
Fernanda Graell 

Ilustrações:  
Danilo Taqueto 
Fernandes

Indicação:  
Ensino Fundamental II

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo;  
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia; Trabalho e Projeto de 
Vida. 

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Repertório Cultural; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de Vida; 
Comunicação. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura, Língua Portuguesa e 
História.

Conteúdo Disciplinar

Ciências, Biologia, Literatura, 
Língua Portuguesa e História.

Temas Transversais

Ética; Saúde; Educação Sexual; 
Sentimentos e Emoções; 
Cidadania e Civismo; 
Orientação; Pluralidade e 
Cultura.

Temas Transversais

Ética; Saúde; Educação 
sexual; Trabalho; Orientação; 
Sentimentos e Emoções; Vida 
Coletiva; Cidadania; Respeito 
Mútuo e Pluralidade. 

24 páginas

Letra Bastão

Brochura

20 x 28cm

978-85-54059-78-1

44 páginas

Letra de forma

Brochura

28 x 20cm

978-85-54059-70-5

ilustrações  
Danilo Taqueto Fernandes

Joana e Marina são irmãs gêmeas, o que 

significa que dividiam tudo antes de 

nascer, dentro da barriga da mamãe. 

E, mesmo depois do nascimento, elas 

continuam compartilhando muita 

coisa! Venha descobrir nesse livro super 

divertido os segredos dessas duas gêmeas 

que juram ser iguaizinhas, mas talvez 

nem tanto assim...

IGUAIS, MAS 
NEM TANTO

Fernanda Graell

Alguns segredos que todos os gêmeos têm

Salvando  Salvando  ChapeuzinhoChapeuzinho
VermelhoVermelho
Salvando  Salvando  

 Claudine Bernardes e Graziela Eskelsen Claudine Bernardes e Graziela Eskelsen

IlustraçõesIlustrações
Ana Paula Costa BarbosaAna Paula Costa Barbosa

O LOBO MAU VOLTOU, AGORA MAIS MAU DO 
QUE NUNCA. VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR A 

SALVAR A CHAPEUZINHO VERMELHO?

SALVANDO CHAPEUZINHO VERMELHO É 
UM CONTO QUE TRAZ UM RAIO DE LUZ 
NA ESCURIDÃO, MOSTRANDO QUE É 

POSSÍVEL ENCONTRAR UM CAMINHO PARA A 
LIBERDADE, MESMO ESTANDO SOLITÁRIO E 
PERDIDO NO BOSQUE SOMBRIO E VAZIO, 

SEMPRE HAVERÁ UMA SAÍDA. 

Educação Infantil!

Ensino Fundamental II!
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Como música 
para os ouvidos
Nicolas é uma criança amada pela família. 
Quando bebê, adorava brincar, mas 
se divertia sempre sozinho e não fazia 
questão de se enturmar. Quase sempre 
preferia se isolar. Até que foi diagnosticado 
com autismo. Com carinho dos pais 
e apoio de profissionais, o menino 
terminou a educação infantil sem nenhum 
problema. A mudança de cidade e de 
escola, no entanto, trouxe novos desafios. 
E Nicolas conseguiu superar seus medos 
de maneira surpreendente...

Texto: 
Isa Colli

Ilustrações:  
Cris Eich

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Repertório Cultural; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; 
Trabalho e Projeto de Vida; 
Comunicação. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Geografia e História. 

Temas Transversais

Saúde; Sentimentos e 
Emoções; Solidariedade; 
Empatia; Inclusão; Orientação; 
Ética; Trabalho; Vida Coletiva; 
Cidadania; Respeito Mútuo e 
Pluralidade. 

40 páginas

Letra Bastão

Brochura

21 x 28 cm

978-85-54059-80-4

Isa Colli

Ilustrações de
Cris Eich

Como

para os ouvidos

Id evelis nihiliquunt ut labore doluptasit 
quiaspe ribusant harunt et quae volorum inus 
volesequam, occus eos minis illande bitiiscia 
doluptam videlendam acid maio. Itatempor 
autem evenias pernatus, odignat iisciis et ut 
illiquo est que ex eum reicit, comnihi ciunt, 

quibus, offictu sandio expe optatem poruptati 
occulpa doluptatem aut apero qui ipienda 
volendigenim re, cor sus quodis rerores dus 

eicae. Utet quae dunt dolum est, soluptas nis 
pore invelent.

Minha história  
sobre o céu
As páginas desse livro tocam em um 
tema particularmente dolorido, que 
a autora soube narrar com muita 
delicadeza e sensibilidade a partir de sua 
própria vivência. Todos nós temos, ou 
um dia teremos, nossa “História sobre o 
Céu”, são perdas difíceis que nos deixam 
tristes e confusos, mas que com o passar 
do tempo se transformam nas mais belas 
lições de amor.

Texto: 
Angélica Peixoto

Ilustrações:  
Luana Chinaglia

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento 
Cientíco, Crítico e Criativo; 
Repertório Cultural; 
Responsabilidade e Cidadania; 
Empatia e Cooperação; Trabalho e 
Projeto de Vida; Comunicação. 

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa; 
Geografia e História. 

Temas Transversais

Saúde; Sentimentos e 
Emoções; Empatia; Orientação; 
Ética; Solidariedade; Vida 
Coletiva; Cidadania; Respeito 
Mútuo e Pluralidade.  

40 páginas

Letra Bastão

Brochura

20 x 28 cm

978-65-86522-48-8

Angelica Peixoto

Ilustrações
Luana Chinaglia

Ed molut utatem con renitate se con consequ idu-
sani con es ut erspitas dest parum, ut perum et 
ommolent aboreium eos elendis quaecto eos et 
voluptat quam quis exerfero et dolestibus a qui 
dendignatem. Ximus moluptam ium rem adigeni-
mos molores nulliqu oditiam vendips anditiist ped 
eribus mo vent omni rati ulparia nesci bea aut vo-
luptatet moluptas et eum volor repudis id maximpe 
liquae pratum at eum volupta turiamus dolum, sum 
lam es idendusant eos modit rerovid quia dolupta 
tisinverum qui Nequide llenimus eos dolupienim 
inctatem fugiae aut lab id quiducium adisitae oc-
cus llenimus eos dolupienim inctatem fugiae aut 
lab id quiducium.

Ensino Fundamental I!
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O vaga-lume Pirilampo

Pirilampo é um vaga-lume adolescente 
que vive feliz com sua família na 
Floresta Negra, um povoado pequeno 
e tranquilo. A vida do jovem inseto tem 
uma reviravolta quando seu pai fica 
doente e, de uma hora para outra, ele 
se vê diante da necessidade de ajudar 
a mãe no sustento da casa. Pirilampo 
dará conta dessa missão?

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Paula Kranz 

Indicação:  
Ensino Fundamental I

Competências BNCC

Conhecimento; Pensamento

Cientifíco, Crítico e Criativo;

Empatia e Cooperação;

Responsabilidade; Cidadania;

Trabalho e Projeto de Vida.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e

Ciências.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Vida Coletiva; 
Ciclo da Natureza; Empatia e 
Solidariedade.

40 páginas

Letra de Forma

Brochura

25 x 25cm

978-65-86522-72-3

O jardim da amizade

Este é um livro delicado, sensível e 
cheio de alegria. Ele conta a história 
de amizade entre Jô, uma jovem 
minhoca, e Beatriz, uma lagarta que 
se transformou em uma borboleta 
colorida e cheia de charme. Em um 
desfecho surpreendente, que acontece 
em Floriano, o jardim onde vivem, 
as amigas aprendem a importância 
de cada ser vivo para o equilíbrio da 
natureza.

Texto: 
Isa Colli 

Ilustrações:  
Alexandre Ostan

Indicação:  
Educação Infantil

Competências BNCC

Conhecimento; Empatia e 
Cooperação; Comunicação; 
Autoconhecimento e 
Autocuidado.

Conteúdo Disciplinar

Literatura; Língua Portuguesa e 
Ciências.

Temas Transversais

Meio Ambiente; Ciclo da 
Natureza; Vida Coletiva; Ética; 
Trabalho; Respeito Mútuo; 
Diálogo; Solidariedade e 
Pluralidade Cultural. 

36 páginas

Letra Bastão

Brochura

25 x 25cm

978-65-86522-86-0

ESTE É UM LIVRO DELICADO, SENSÍVEL E REPLETO DE 

ALEGRIA. ELE CONTA A HISTÓRIA DE AMIZADE ENTRE JÔ, 

UMA JOVEM MINHOCA, E BEATRIZ, UMA LAGARTA QUE SE 

TRANSFORMOU EM UMA BORBOLETA COLORIDA E CHEIA 

DE CHARME. EM UM DESFECHO SURPREENDENTE, QUE 

ACONTECE EM FLORIANO, O JARDIM ONDE VIVEM, AS 

AMIGAS APRENDEM A IMPORTÂNCIA DE CADA SER VIVO 

PARA O EQUILÍBRIO DA NATUREZA.

O Jardim da Amizade
Isa Colli

Ilustracoes: Ostan~,

Ensino Fundamental I!

Educação Infantil!
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Coleções
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Coleção Vivene e Florine

Coleção Luke

Títulos

Vivene e Florine em “O pirulito das 
abelhas”

Vivene e Florine no fundo do mar

Vivene e Florine e suas descobertas 
na Amazônia

Títulos

Luke, o macaco atleta

Luke e suas andanças pelo Brasil

Luke em Nova York
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Coleção o mundo de Jorginho

Títulos

O Natal de Jorginho

O menino que descobriu as cores
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