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— Seu avô me disse uma vez, acho que eu tinha 

a sua idade se não me engano, por aí... Ele falou: 

‘Invente uma coisa que seja útil... que ensine as 

pessoas a serem felizes’. Agora eu só preciso 

trocar uma palavrinha e outra, e tudo será 

resolvido, tenho certeza. — Ela ficou em silêncio 

por um momento. Depois continuou: — Acho 

que essa frase poderia ser mais ou menos assim: 

‘Invente histórias que façam as pessoas felizes’.

O manual da menina equilibrista,  
Tânia Alexandre Martinelli





ILUSTRAÇÃO DE 
WILLIAN SANTIAGO, 
DO LIVRO CUMARIM, 
A PIMENTA DO REINO. 

Apresentação

A FTD Educação apresenta neste catálogo, novas 
oportunidades para que os alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 
continuem no fantástico caminho para se 
tornarem leitores. São grandes lançamentos que 
proporcionam uma experiência dinâmica dentro 
e fora da sala de aula.





ILUSTRAÇÃO DE 
ANA MATSUSAKI, DO 
LIVRO NARIZINHO E O 
PRÍNCIPE ESCAMADO. 
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ILUSTRAÇÃO DE 
ANA MATSUSAKI, DO 
LIVRO NARIZINHO E O 
PRÍNCIPE ESCAMADO. 



Literatura

Caro(a) educador(a), 
 
Este catálogo marca um importante momento da literatura brasileira e 
da FTD Educação. A partir de agora, apresentamos coleções dos livros 
de Monteiro Lobato, autor cuja obra entrou em domínio público em 
janeiro de 2019. Para os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, a FTD Educação publica a coleção Meu Primeiro 
Lobato. Já a coleção Reinações de Narizinho traz 11 volumes avulsos, 
com ilustrações da talentosa Veridiana Scarpelli. O livro Lobato em 
Cena, aposta em uma inovação da editora: dedicada aos textos teatrais, 
promove o encontro de Monteiro Lobato com Flavio de Souza na obra  
O museu da Emília.     

Para a Educação Infantil o catálogo traz as coleções: Trompolina e 
Fubazim e Aqui e Acolá, que propõe histórias que tangenciam os 
fundamentos da matemática antes mesmo de as crianças terem contato 
formal com a disciplina. No campo da poesia, as duas novidades são 
Um gato especial particular privativo pessoal e só para mim, de Sandol 
Stoddard Warburg, e Poesia a gente inventa, de Fernando Paixão. O 
representante de um dos gêneros mais tradicionais da infância é Cadê o 
livro que estava aqui?, de Telma Guimarães, ideal para leitura mediada 
ou para o leitor iniciante, devido à letra bastão. 

Duas histórias marcantes sobre superação e vulnerabilidade marcam os 
lançamentos para o 2º ano. Esperando Timoun fala de adoção e espera 
e Nós cinco trata da temática de crianças especiais. Outro destaque é a 
parceria entre o Instituto Brincante e a FTD Educação. O primeiro livro da 
coleção Brincante Apresenta… é Cumarim, a pimenta do reino. Para o 4º 
ano, o livro Água, nos faz refletir sobre o impacto das ações (e ambições) 
humanas no meio ambiente. Já a história contada em O manual da 
menina equilibrista, leva o leitor a refletir sobre os sonhos infantis.





ILUSTRAÇÃO DE 
VERIDIANA SCARPELLI, 
DO LIVRO O TÚNEL. 

Educação Infantil
Na primeira fase da infância, é valorizado o 
desenvolvimento dos sentidos, com aspectos visuais, táteis 
e auditivos sendo fundamentais para aproximar a criança 
do livro. Quanto mais cedo a criança entra em contato 
com os livros, com mais facilidade ela desenvolverá as 
habilidades da leitura. Nessa relação inicial com a obra, 
identificando lugares, personagens e ações, já é realizado 
um ato de leitura. As obras indicadas para este momento, 
preservam histórias que atraem pelo formato, aspecto 
visual e personagens humanos ou animais. 
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  COLEÇÃO Aqui e Acolá

Valendo-se da multiplicidade de 
ideias que nos vêm à mente quando 
pensamos na palavra “túnel”, a autora 
e a ilustradora apresentam ao leitor 
uma história divertida que trata da 
noção de perspectiva e ponto de 
vista. Por meio da ação, crianças 
exploram conhecimentos espaciais 
e possibilidades visuais. O projeto 
gráfico e as ilustrações permitem a 
interação num jogo lúdico que testa o 
olhar dos leitores.

O túnel
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  COLEÇÃO Aqui e Acolá
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Logo no início da narrativa, vemos 
uma bonita balança que tem duas 
bandejas, nas quais são colocados 
brinquedos, frutas, bichos e outros 
objetos, introduzindo um conhecimento 
de forma lúdica: objetos podem 
pesar muito ou pouco. Assim, por 
meio da história, a criança é levada 
a compreender que a balança se 
movimenta de acordo com o peso dos 
elementos dispostos em cima dela. 

A balança
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  COLEÇÃO Trompolina e Fubazim

Em A caixa, os pintinhos Trompolina e 
Fubazim se deparam com uma caixa  
muito grande. Cada um decide  
transformar a sua caixa em uma bela  
casa, com portas e janelas. Conforme 
deixam a imaginação correr solta, 
caminham para a surpresa final:  
estavam brincando com a mesma  
caixa. A história apresenta o potencial 
lúdico de um simples objeto e a  
capacidade de a imaginação tornar 
qualquer atividade mais divertida. 

A caixa
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  COLEÇÃO Trompolina e Fubazim
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Em O Pesadelo, os pintinhos  
Trompolina e Fubazim dormem 
tranquilamente, acompanhados por 
seus brinquedos, quando Tão-Só  
Estrelo, um pesadelo muito arteiro, 
resolve invadir seus sonhos. A cada 
tentativa de atrapalhar a noite dos 
pintinhos, o desajeitado Estrelo vai  
ser surpreendido por obstáculos 
inesperados, como a Formiga-Tagarela  
e o Girassol-Naninha. 

O pesadelo
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  COLEÇÃO Meu Primeiro Lobato

Em A onça e o coelho, a turma do Sítio 
escuta uma fábula contada  
por Tia Nastácia e que, na opinião de 
Narizinho, é muito mais interessante  
do que histórias de príncipes e 
princesas. A narrativa, que traz 
belíssimas ilustrações do premiado 
artista Odilon Moraes, foi contada  
em Histórias de Tia Nastácia, livro  
em que Monteiro Lobato reconta  
alguns dos causos de Contos  
populares do Brasil, de Silvio Romero.

A onça e 
o coelho
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ILUSTRAÇÃO DE REMY 
CHARLIP, DO LIVRO UM 
GATO ESPECIAL, PARTICULAR, 
PRIVATIVO E SÓ PRA MIM



As obras indicadas para o 1º ano destacam a 
compreensão da narrativa linear, do encadeamento 
das ações e de personagens que possam ser facilmente 
identificados pelos leitores. Este é o momento do 
primeiro grande passo em direção ao descobrimento 
do universo da cultura. As histórias abordam questões 
pertinentes ao dia a dia da criança, com o intuito de 
formar leitores críticos e cidadãos conscientes. Narrativas 
simbólicas despertam a atenção para pequenas 
dificuldades e prazeres próprios desta fase da infância, 
apresentando situações que se repetem, muitas vezes, 
através da poesia.

1o ano



Texto: 

Ilustrações:

Tradução:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Poesia
Sandol Stoddard Warburg
Remy Charlip
Alípio Correia de Franca
56
20,5 cm × 23 cm

13300154

  SÉRIE  Acalanto

O livro aborda, por meio de um texto 
poético, marcado pela musicalidade  
e pelas rimas, sentimentos como  
posse, respeito e liberdade ao contar  
a história de um menino que manda e 
desmanda no seu gatinho de estimação. 
Primeiro, ele obriga o bichano a tirar  
uma soneca em seu colo. Depois, 
experimenta agasalhá-lo. Mas o animal 
resolve esclarecer a situação: ele quer  
ser dono do seu próprio nariz.
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Um gato especial 
particular privativo 

pessoal e só pra mim
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  SÉRIE  Acalanto

Ideal para leitura mediada ou para  
o leitor iniciante graças à letra bastão,  
ao ritmo, ao humor e à relação com os  
tradicionais gêneros infantis da adivinha  
e da parlenda, Cadê o livro que estava aqui? 
mistura brincadeira e literatura na medida 
certa. A cada virada de página, o pequeno 
leitor é convidado a procurar os bichos 
fujões e a descobrir onde o livro foi parar.

Li
te

ra
tu

ra
A 

pa
rt

ir 
do

 1
o  

An
o

21

Cadê o livro  
que estava aqui?



ILUSTRAÇÃO DE 
QUENTIN BLAKE, DO 
LIVRO NÓS CINCO



Neste momento, a maioria das crianças já está 
capacitada para encarar a leitura de maneira 
independente, sem necessitar da mediação de um adulto. 
Este é o período ideal para incorporar novas estratégias 
narrativas, com vocabulário e enredo mais complexos, 
estimulando o desenvolvimento da habilidade leitora.

2o ano



  COLEÇÃO Meu Primeiro Lobato
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Um pintinho anda triste pelo galinheiro. 
Ele é diferente dos outros pintinhos que 
vivem ali, porque não tem rabo. Cansado 
dessa vidinha sofrida, ele decide levar 
uma carta ao rei, encontrando pelo  
caminho uma raposa, um rio e um  
espinheiro. Esta história é uma excelente 
oportunidade para se trabalhar temáticas  
tão atuais como a diversidade, o respeito  
ao próximo e o bullying.
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Sura



  COLEÇÃO Meu Primeiro Lobato

O pinguim que andou de bonde é uma 
história verdadeira, ocorrida com  
Monteiro Lobato há mais de 100 anos.  
Em uma praia, ele encontra um pinguim 
de asa quebrada e quer levá-lo para casa, 
de bonde, mas o motorneiro implica com a 
situação. Para trazer a atmosfera da cidade 
de São Vicente de um século atrás para as 
páginas do livro, a FTD Educação convidou 
o premiado ilustrador Nelson Cruz.
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andou de bonde



Lúcia, ou Narizinho, seu apelido, é uma 
menina de 7 anos que tem uma boneca  
de pano inseparável, Emília, feita por  
Tia Nastácia. Na sua primeira reinação 
(ou travessura), Lúcia adormece junto ao 
ribeirão que passa pelo pomar do Sítio 
e é despertada por dois animaizinhos 
vestidos de gente: um peixinho e um 
besouro. As ilustrações de Ana Matsusaki 
dão vida, com novas cores e formatos, 
aos personagens do Sítio. 
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  COLEÇÃO Meu Primeiro Lobato
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  COLEÇÃO Meu Primeiro Lobato

Narizinho e Emília visitam o Reino 
das Águas Claras e lá conhecem o 
Príncipe Escamado, que logo  
se encanta com a menina do nariz 
arrebitado. Após o jantar, Narizinho 
recebe a notícia de que o Príncipe 
dará uma grande festa em sua 
homenagem. Para ir à festa, a menina 
ganha um vestido lindo feito pela 
famosa costureira das fadas, uma 
talentosa aranha nascida em Paris que 
teceu o vestido de baile da Cinderela. 

A costureira 
das fadas
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  SÉRIE  Arca de Noé

Às vezes, é difícil explicar para uma  
criança pequena o processo de adoção  
de um filho. Esperando Timoun narra, de 
forma comovente, a espera de uma mãe 
crocodilo pela chegada de seu bebê.  
Assim como na gestação de um filho 
biológico, a espera é longa. Será que  
o dia de segurar o pequeno crocodilo  
nos braços nunca chegará? Mas esse  
dia chega. E, nesse momento, a aventura  
da nova família está apenas começando.
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Esperando 
Timoun



  SÉRIE  Arca de Noé

Nós cinco, cativante conto de aventura, 
amizade e trabalho em equipe,  
apresenta cinco amigos, cada um com uma 
habilidade incomum. Durante um passeio, 
a turma enfrenta uma situação de perigo, 
mas, trabalhando juntos, eles salvam o dia. 
Repleto de senso de humor, o livro é 
também um poderoso lembrete de que 
o mundo é um lugar melhor quando nos 
concentramos no que podemos fazer, 
apesar de nossas limitações.
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ILUSTRAÇÃO DE JACA, 
DO LIVRO POESIA A 
GENTE INVENTA



No 3º ano, a criança já domina as estratégias de leitura, 
sendo capaz de relacionar essa atividade ao encontro  
do subjetivismo. É quando a literatura torna-se uma  
porta para a criança acessar sentimentos, desejos e 
medos. Este é o momento ideal para apresentar obra  
que relate conflito, desafio e situações inesperadas, por 
meio de fábula elaborada e poesia ilustrada. 

3o ano
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  SÉRIE  Arco-íris

A FTD Educação relança um dos livros  
de poesia para crianças mais vendidos  
e premiados da década de 1990. Com  
novas ilustrações e cinco poemas inéditos,  
Poesia a gente inventa reúne versos que  
trabalham a linguagem figurada, jogos  
de palavras e palavras com sonoridades  
parecidas. Os poemas abordam diferentes  
temas, entre eles o próprio fazer poético, 
elementos da natureza, o universo da  
infância e da ludicidade.

Poesia 
a gente inventa
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ILUSTRAÇÃO DE JACA, 
DO LIVRO POESIA A 
GENTE INVENTA
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ILUSTRAÇÃO DE VERIDIANA 
SCARPELLI, DO LIVRO 
AVENTURAS DO PRÍNCIPE 



Nesta fase, na formação da criança como indivíduo  
do mundo, o protagonismo ainda é dos universos  
da escola e da família. Porém, neste momento 
o leitor questiona seu entorno de maneira mais 
crítica, desejando expandir desses núcleos para 
maiores descobertas. 

4o ano
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  COLEÇÃO  Lobato em Cena

Dona Benta e toda a turma recebem duas 
visitas inesperadas. A primeira delas é uma 
hóspede muito agradável, porém em fuga: 
Chapeuzinho Vermelho. A segunda é uma 
criatura assustadora, pronta para acabar  
com o sossego dos moradores do Sítio. E 
agora? O que farão para se verem livres  
do Lobo? Com seu estilo único e criativo, o 
artista Carlo Giovani deixa a narrativa mais 
próxima da realidade de uma peça de teatro.

O museu 
da Emília
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  COLEÇÃO  Reinações de Narizinho

Neste livro, o leitor descobre como o 
porquinho Marquês de Rabicó escapa  
de ser assado no forno de Tia Nastácia  
e se torna o animal de estimação de 
Narizinho. Na história, a boneca Emília 
ainda se casa com Rabicó, após  
Narizinho convencê-la de que o leitão 
é um marquês e de que esse arranjo 
realizaria seu sonho de se tornar princesa. 

O Marquês 
de Rabicó
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Em O Gato Félix, a turma do Sítio está  
ansiosa para ouvir as aventuras desse  
gato que parece ter vivido muitas vidas.  
Mas, em meio às muitas histórias narradas, 
algo misterioso acontece no Sítio: pintinhos 
estão sumindo do galinheiro. E caberá ao 
Visconde de Sabugosa investigar o caso e 
desmascarar o ladrão com uma estratégia 
digna de Sherlock Holmes.

  COLEÇÃO  Reinações de Narizinho
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O Gato Félix



O casamento de Narizinho é o quarto episódio 
do livro Reinações de Narizinho. Neste livro o 
leitor viaja junto da imaginação de Narizinho 
e acompanha uma bela história de contos 
de fadas ilustrada pelo traço de Veridiana 
Scarpelli, que deu cara nova aos personagens 
do Sítio. Com riqueza de detalhes, a artista 
se preocupou com o cenário do famoso Sítio, 
com as cores e a roupa dos personagens.

  COLEÇÃO  Reinações de Narizinho
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O casamento 
de Narizinho



  COLEÇÃO  Reinações de Narizinho

Na história, Narizinho e Emília ficam 
sabendo que, desde que voltaram 
do Reino das Águas Claras, o Príncipe 
Escamado está morrendo de saudades 
da menina com quem se casou.  
Eis que ele e sua corte decidem viajar 
para o sítio de Dona Benta causando 
confusão, mas enfim conhecem a 
família de Narizinho. Esta é uma ótima 
história para trabalhar a temática  
do encontro com o diferente. 
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As aventuras
do Príncipe



  COLEÇÃO  Reinações de Narizinho

Narizinho e Emília, depois de 
retornarem do Reino das Águas  
Claras, não se cansam de conversar 
sobre as criaturas que conheceram  
por lá. Ao mesmo tempo que  
lembram o que viveram, elas  
esperam por Pedrinho, que chegará 
em breve ao Sítio. Nessa história, 
os três vivem novas aventuras, 
como o encontro com Tom Mix e a 
Quadrilha Chupa-Ovo e a viagem 
para conhecer o Reino das Abelhas.
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  COLEÇÃO  Instituto Brincante Apresenta...

O livro apresenta a história de Cumarim, 
uma menina brincalhona e curiosa. A 
história de Cumarim é entremeada com 
as mais diversas brincadeiras da cultura 
brasileira. São brincadeiras de rua, de  
roda e de palavras passadas de geração 
em geração. As cantigas, sextilhas,  
trava-línguas e adivinhas presentes no 
texto tornam a leitura ainda mais lúdica.
Além do conteúdo do livro, o leitor tem 
acesso a vídeos exclusivos que mostram 
como praticar as brincadeiras descritas.
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  SÉRIE   Isto e Aquilo

No arborizado vilarejo indiano onde 
Subhash Vyam cresceu, o problema 
era a falta de água. Na cidade para  
a qual migrou, muitas vezes, a água 
também sumia da torneira.  
A construção de uma barragem que 
pode inundar seu antigo povoado o 
faz se recordar de uma fábula que  
nos leva a refletir sobre o impacto  
das ações humanas e nos dá o 
recado: a generosidade da natureza 
conosco depende da forma como 
lidamos com ela.
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  SÉRIE   Isto e Aquilo

Neste livro ilustrado por Sandra Jávera, 
com cores que remetem ao clima circense, 
o texto de Tânia Alexandre Martinelli 
leva o leitor a refletir sobre os sonhos 
infantis, o desejo de controle sobre os 
filhos para garantir a segurança deles e a 
impossibilidade de fazer isso, mostrando 
que a liberdade e o encantamento são 
as melhores maneiras de viver uma vida 
plena — mesmo que imprevisível.
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ILUSTRAÇÃO DE 
VALENTINA FRAIZ, 
DO LIVRO O ABC DA 
SOLIDARIEDADE



Paradidáticos   
O livro desta seção promove o estímulo  
da reflexão sobre relevantes questões didáticas  
e éticas na formação de cidadãos críticos e  
protagonistas. A obra trata também de temas 
importantes para o desenvolvimento de uma sociedade  
mais justa. 



  SÉRIE   Fraternidade e Solidariedade

Lívia é uma menina de 9 anos que  
todas as manhãs vai para a escola  
na companhia de seu irmão mais velho. 
Certo dia eles encontram um cachorrinho 
abandonado na rua, e a menina decide 
ajudá-lo. Sem saber, coloca em prática 
valores que vai aprender com o Projeto 
ABC que a professora propôs: amor,  
bondade e compaixão. 
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ILUSTRAÇÃO DE CARLO 
GIOVANI, DO LIVRO O 
MUSEU DA EMÍLIA 



Temas e  
datas especiais   

TABELA DE TEMAS52

DATAS ESPECIAIS54



1º ANO

Um gato especial particular
privativo pessoal e só pra mim 
SANDOL STODDARD WARBURG
pág. 20

Animais, autoconhecimento, 
literatura e linguagem

EDUCAÇÃO INFANTIL

caixa, A 
CLAUDE PONTI
pág. 14

túnel, O
RENATA BUENO
pág. 12

Animais, brinquedos e 
brincadeiras, matemática

Cadê o livro que estava aqui? 
TELMA GUIMARÃES
pág. 21

Animais, autoconhecimento, 
literatura e linguagem

2º ANO

Esperando Timoun 
GENEVIÈVE CASTERMAN
pág. 28

Animais, autoconhecimento, 
literatura e linguagem

Nós cinco 
QUENTIN BLAKE
pág. 29

Animais, autoconhecimento, 
literatura e linguagem

pinguim que andou de bonde, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 25

pintinho sura, O 
MONTEIRO LOBATO
pág. 24 

Amizade, bullying e preconceito, 
folclore e cultura popular

Narizinho e o príncipe escamado 
MONTEIRO LOBATO
pág. 26

Amizade, animais, comportamento 
(esperteza)

Amizade, aventura, costumes, meio ambiente 

costureira das fadas, A 
MONTEIRO LOBATO
pág. 27

Alteridade e diferença, amizade, 
aventura, ciência e tecnologia, 
folclore e cultura popular

pesadelo, O 
CLAUDE PONTI
pág. 15   

Medo, animais

onça e o coelho, A 
MONTEIRO LOBATO
pág. 16   

Amizade, animais, comportamento (esperteza)

balança, A
RENATA BUENO
pág. 13

Animais, brinquedos e brincadeiras, 
ciência e tecnologia, diversidade, 
humor, matemática 

Brinquedos e brincadeiras, amizade e animais
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Poesia a gente inventa
FERNANDO PAIXÃO
pág. 32

Animais, comportamento, literatura 
e linguagem, meio ambiente

3º ANO

ABC da solidariedade, O
FERNANDO CARRARO
pág. 48

Solidariedade, Cidadania, Protagonismo 
Infantil, Animais

PARADIDÁTICOS

4º ANO

Marquês de Rabicó, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 37

Animais, aventura, comportamento, 
família, humor

casamento de Narizinho, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 39

Animais, aventura, comportamento, 
família, humor

Aventuras no Sítio
MONTEIRO LOBATO
pág. 41

Animais, aventura, comportamento, 
família, humor

museu da Emília, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 36    

Amizade, aventura, coragem, 
medo, meio ambiente

Gato Félix, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 38

Alteridade e diferença, animais, aventura, 
comportamento, diversidade, família, humor

Aventuras do príncipe 
MONTEIRO LOBATO
pág. 40

Alteridade e diferença, animais, aventura, 
comportamento, diversidade, família, humor

Cumarim, a pimenta do reino
ROSANE ALMEIDA
pág. 42

Alteridade e diferença, amizade, 
autoconhecimento, brinquedos e 
brincadeiras, família, folclore e 
cultura popular, literatura e linguagem

Água
SUBHASH VYAM E GITA WOLF
PÁG. 43

Processos migratórios, meio ambiente, 
lenda indiana

manual da menina equilibrista, O 
Tânia Alexandre Martinelli
pág. 44

Família, amizade, circo
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FEVEREIRO

14 - DIA INTERNACIONAL DO AMOR
Esperando Timoun 28

20

MARÇO 

14 - DIA NACIONAL DOS ANIMAIS 
Um gato especial particular privativo 
pessoal e só pra mim

22 - DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Água 43

27 - DIA DO CIRCO
O manual da menina equilibrista 44

02 - DIA INTERNACIONAL 
DO LIVRO INFANTIL
Cadê o livro que estava aqui? 21

Água
A balança
A costureira das fadas
A onça e o coelho
Aventuras do príncipe
Aventuras no sítio
Cadê o livro que estava aqui?
Narizinho e o príncipe escamado
O casamento de Narizinho
O Gato Félix
O Marquês de Rabicó
O museu da Emília
O pinguim que andou de bonde
O pintinho sura
O túnel

18 - DIA NACIONAL 
DO LIVRO INFANTIL

43
13 
27
16
40
41
21
26
39
38
37
36
25
24
12

ABRIL

25 - DIA NACIONAL DA ADOÇÃO
Esperando Timoun 28

28 - DIA INTERNACIONAL DO BRINCAR
Cumarim, a pimenta do reino 42

SEGUNDO DOMINGO - DIA DAS MÃES
Esperando Timoun
O manual da menina equilibrista

28
44

MAIO

05 - DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE E DA ECOLOGIA
Água 43

Água
25 - DIA DO IMIGRANTE

43

JUNHO

19 - DIA DO ATOR DE TEATRO
O museu da Emília 36

AGOSTO

04 - DIA MUNDIAL DOS ANIMAIS

O ABC da solidariedade 48
O pesadelo 15

A caixa 14

12 - DIA DAS CRIANÇAS
A caixa 14

01 - DIA MUNDIAL DA MÚSICA
Cumarim, a pimenta do reino 42

31 - DIA NACIONAL DA POESIA
Cumarim, a pimenta do reino 42

05 - DIA DA AVE

O pesadelo 15
A caixa 14

OUTUBRO

20 - DIA INTERNACIONAL DA 
SOLIDARIEDADE HUMANA
O ABC da solidariedade 48

10 - DIA INTERNACIONAL
DOS DIREITOS ANIMAIS
Um gato especial particular
privativo pessoal e só pra mim 24

DEZEMBRO

26 - DIA DOS AVÓS
Cadê o livro que estava aqui? 21

25 - DIA NACIONAL DA ADOÇÃO
Esperando Timoun
O manual da menina equilibrista

28
44

JULHO 

20 - DIA DO AMIGO 
Esperando Timoun 28

44O manual da menina equilibrista
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LANÇAMENTOS 

INFANTIS
Literatura e Paradidáticos

A ARTE DA CAPA DESTE CATÁLOGO 
FOI BASEADA NAS ILUSTRAÇÕES 
DE WILLIAN SANTIAGO, DO LIVRO 
CUMARIM, A PIMENTA DO REINO.
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