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Fantasiar não é fugir da realidade. A 

realidade é apenas um tipo de fantasia 

no qual entramos para partilhar o senso 

comum. Realidade é uma casa em que 

moramos por toda a vida, por hábito, 

praticidade, conforto e medo. Até que 

um sujeito como Monteiro Lobato abra 

a porta e nos leve para passear.

O menino da bengala, 
de Ivan Jaf





Apresentação

A FTD Educação apresenta neste catálogo 
novas oportunidades para que os alunos  
do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio 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 FIDO NESTI, DO 
LIVRO A REFORMA DA NATUREZA.



ILUSTRAÇÃO DE ZÉ VICENTE, DO LIVRO 
O HIPNÓTICO BERLIOZ E O MISTERIOSO 
REBULIÇO EM PIRAMBEIRAS.
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ILUSTRAÇÃO DE FLÁVIO GRÃO, 
DO LIVRO FRANKENSTEIN



Literatura
Caro(a) educador(a),

É com orgulho que a equipe editorial de literatura apresenta  
os livros que vão contribuir para o seu trabalho de desenvolver 
o gosto pela leitura. Todas as obras foram pensadas e editadas 
de maneira a incentivar a formação literária do aluno, além de 
proporcionar discussões sobre cidadania, ética e valores. Um 
exemplo desse potencial transformador da literatura é A teoria 
do iceberg, que conta a história de Noé, um menino de 16 anos 
que sofre um acidente no mar e precisa superar um trauma. 
Outro destaque do ano é Piratas à vista!, de Samir Machado de 
Machado. Celebramos também mais um lançamento do autor 
Dionisio Jacob: O hipnótico Berlioz e o misterioso rebuliço em 
Pirambeiras. Já o livro Peso de papel, de Meg Haston, traduzido 
por Luísa Geisler, fala de temas delicados como transtornos 
alimentares e suicídio.

Este ano apresentamos três títulos da coleção Maravilhas de 
Lobato: O Saci, O Picapau Amarelo e A reforma da natureza. Além 
dessas maravilhas, na coleção Almanaque dos Clássicos  
da Literatura Brasileira, temos O comprador de fazendas e outros 
contos, que traz uma seleção de contos de Monteiro Lobato, 
selecionada por Hélio Guimarães.

Vale destacar ainda Frankenstein, obra-prima de Mary Shelley, 
traduzida e adaptada por Rodrigo Machado para a coleção 
Almanaque dos Clássicos da Literatura Universal. Outro clássico 
renovado nesta coleção é Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, 
traduzido e adaptado por Marcia Kupstas.





O 6º ano representa mudança de fase, um 
grande momento na vida escolar do aluno. 
Com o repertório conquistado até aqui, o leitor 
está pronto para novos voos. Neste momento, é 
comum que o gosto pela leitura de fantasia mude 
para a de aventura, de personagens animais 
para humanos e das situações fantásticas para o 
realismo. É hora de aprofundar o conhecimento 
sobre o outro e o autoconhecimento também. 

6o ano

ILUSTRAÇÃO DE PEDRO COBIACO, 
DO LIVRO ROBINSON CRUSOÉ



O Leão da Nemeia é o primeiro 
dos famosos doze trabalhos de 
Hércules. Nele, o herói enfrenta um 
leão invulnerável criado na Lua e 
assombrava a região da Nemeia, 
na Grécia. Mas, ao contrário das 
narrativas mitológicas, na versão de 
Monteiro Lobato o herói não conta 
apenas com sua força hercúlea, ele 
tem a colaboração de um trio de 
picapauzinhos: Pedrinho, Emília e o 
Visconde de Sabugosa. 

O leão da 
Nemeia

  COLEÇÃO Os doze trabalhos de Hércules

Texto: 

Ilustrações: 

Biografia:

Apresentação: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Daniloz
Fernando Paixão
Adriane da Silva Duarte
80
21 cm × 26 cm

13300164
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Neste, que é o segundo de seus doze  
trabalhos, Hércules recebe do rei a 
incumbência de enfrentar a Hidra de  
Lerna, um monstro de nove cabeças.  
Antes disso, porém, o herói deve  
cumprir outra nobre missão: capturar  
um centauro para servir de montaria  
a Pedrinho. Na versão de Monteiro  
Lobato, os personagens clássicos do  
mundo da mitologia grega se encontram  
com os personagens do Sítio. 

A Hidra 
de Lerna

Texto: 

Ilustrações: 

Apresentação: 

Biografia:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Daniloz
Adriane da Silva Duarte
Fernando Paixão
88
21 cm × 26 cm

13300165

  COLEÇÃO Os doze trabalhos de Hércules
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  COLEÇÃO Maravilhas de Lobato

Em O Picapau Amarelo, Dona Benta 
recebe uma carta do Pequeno Polegar 
avisando que os personagens do Mundo 
da Fábula estão de mudança para o Sítio. 
O Mundo da Fábula é onde vivem os 
anões e os gigantes, as fadas e os sacis, 
os piratas, como Capitão Gancho, e os 
anjinhos, como Flor das Alturas. E logo 
o Picapau Amarelo se torna o ponto de 
encontro desses personagens, que nunca 
tinham se encontrado antes. 

O Picapau
Amarelo

Texto: 

Ilustrações: 

Biografia: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Zansky
Fernando Paixão
240
16 cm × 21 cm

13400146
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  COLEÇÃO Maravilhas de Lobato
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A reforma 
da natureza

Dona Benta e Tia Nastácia são 
convidadas para viajar à Europa e falar 
durante a Conferência de Paz de 1945. 
Dona Benta decide então viajar e levar 
todos os picapauzinhos com ela, porém 
Emília se nega a ir, já que vê nessa 
viagem uma oportunidade de colocar 
seu plano em prática: ficar sozinha 
no Sítio e reformar a natureza. O livro 
tem duas versões: a do aluno e a do 
professor, que apresenta 16 páginas 
dedicadas ao trabalho em sala de aula.

Texto: 

Ilustrações: 

Biografia:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Fido Nesti
Fernando Paixão
148
16 cm × 21 cm

9010303000017
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  COLEÇÃO Maravilhas de Lobato

Tudo começa com a curiosidade do 
menino Pedrinho em conhecer um dos 
personagens mais encantadores da 
nossa tradição: o Saci. O personagem, 
que tem uma perna só, desperta o 
aventureiro que o menino tem dentro de 
si. Nesta edição, o leitor tem a chance 
de ver as representações inéditas do 
Saci e de outros personagens do folclore 
nacional nas ilustrações de Silvia 
Amstalden, que as criou com aquarela.

O Saci

Texto: 

Ilustrações: 

Biografia: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Silvia Amstalden
Fernando Paixão
168
16 cm × 21 cm

134001045
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Mesmo quem nunca leu Robinson Crusoé 
já deve alguma vez ter sonhado viver a 
aventura do náufrago solitário que, graças 
às suas virtudes morais, praticamente 
recriou o Paraíso. Uma história fascinante 
não só pelas descrições, mas também 
pelo modo engenhoso e imaginativo como 
Robinson encarou seus anos solitários numa 
ilha e como construiu sua relação com um 
nativo, batizado por ele de Sexta-Feira. 

Robinson 
Crusoé

Texto: 

Tradução 

e adaptação:

Ilustrações: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Aventura
Daniel Defoe

Marcia Kupstas
Pedro Cobiaco
128
16 cm × 23 cm

9010303000021

  COLEÇÃO Almanaque dos Clássicos da Literatura Universal
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  COLEÇÃO Almanaque dos Clássicos da Literatura Universal

Para o jovem cientista Victor Frankenstein, 
o mundo é um grande segredo a ser 
revelado. A curiosidade infinita, a vontade 
de aprender como funcionam as leis da 
natureza e o êxtase sentido durante todo 
o processo de estudo e criação são os 
motivos que o levam a conceber uma 
estranha criatura. Porém, o resultado 
desse ambicioso projeto deixa o jovem 
transtornado, e sua vida começa a sofrer 
graves reveses. 

Texto: 

Tradução e Adaptação: 

Biografia:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance
Mary Shelley
Rodrigo Machado
Flávio Grão
224
16 cm × 23 cm

9010303000016

Frankenstein
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Depois de observarem o céu, da varanda 
do Sítio, e ouvirem as explicações de Dona 
Benta sobre as estrelas e os astrônomos, 
Narizinho, Pedrinho, Emília, o Visconde, 
Tia Nastácia e o Burro Falante, com ajuda 
do pó de pirlimpimpim, partem por uma 
aventura pelo espaço. Viagem ao céu, livro 
de 1932, é uma das primeiras aventuras da 
turma do Sítio depois da saga de Reinações 
de Narizinho, de 1931.

Viagem 
ao céu

Texto: 

Ilustrações:

Biografia: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto 
Monteiro Lobato
Jan Limpens
Fernando Paixão
208
16 cm × 21 cm

9010303000040

  COLEÇÃO Maravilhas de Lobato
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ILUSTRAÇÃO DE RAFAEL COUTINHO, 
DO LIVRO PIRATAS À VISTA!

O leitor do 7º ano necessita de um estímulo com 
novas referências culturais e textos desafiadores 
que promovam o contínuo despertar pela 
leitura. Por isso, neste momento, são indicados 
textos do teatro Shakespeariano e obras que 
misturam fatos históricos e ficção. 

7o ano



  COLEÇÃO Shakespeare em Cena

A comédia dos erros é uma das primeiras 
peças do mais famoso e prestigiado 
dramaturgo da história, William Shakespeare. 
A história é a mais engraçada de suas 
comédias. Esta adaptação inclui novas 
frases, ações e cenas que tornam menos 
descabelada, mas não menos maluca, a 
história de dois pares de gêmeos idênticos 
que se confundem entre si e a todos que 
encontram, criando involuntariamente 
situações cada vez mais hilariantes.

Texto: 

Tradução e adaptação: 

Ilustrações: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Peça de teatro
William Shakespeare
Flavio de Souza
Daniel Bueno
168
17 cm × 24 cm

9010303000019
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Ao costurar fatos históricos e ficção,  
Samir Machado cria uma narrativa de  
piratas diferente de todas que você já leu: uma 
aventura inspirada nos clássicos, mas com 
elementos da cultura brasileira. As ilustrações 
adicionam ainda mais beleza a essa incrível 
trama dos piratas que são forçados a invadir o 
Rio de Janeiro por terra e dos três jovens que, 
revelando-se bravos heróis, precisam impedir 
que o plano se concretize.

Texto: 

Ilustrações: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance
Samir Machado de Machado
Rafael Coutinho
192
17 cm × 24 cm

9010303000020

  SÉRIE  No meio do caminho

Piratas 
à vista!
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ILUSTRAÇÃO DE ADRIANO 
CATENZARO, DO LIVRO 
CALEIDOSCÓPIO DE VIDAS



Nesta etapa, o aluno questiona a literatura 
de maneira crítica. É mais seletivo com suas 
escolhas, raciocina sobre os textos que lê e  
tem opinião sobre as abordagens. É o momento 
perfeito para aprofundar o conhecimento  
e inserir a leitura de narrativas que expõem 
experiências de vida.

8o ano



  COLEÇÃO Looping

Um roubo aparentemente perfeito em 
uma joalheria não deixa rastros. Um 
dos ladrões, Paul, desconfia de que o 
homem que os contratou vai passá-los 
para trás e fugir com todas as joias. Por 
isso, decide escondê-las em seu casaco 
e entregar um estojo vazio para o líder 
do bando. O que nenhum deles pode 
imaginar, porém, é que uma sucessão 
de erros vai bagunçar o roubo perfeito.

Texto: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance policial
Stella Carr
112
14 cm × 21 cm
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Os criminosos 
vieram para 

o chá



Em Caleidoscópio de vidas, três histórias  
se conectam pelos laços do afeto na paisagem 
igualmente bela e triste do Rio de Janeiro. 
De maneira delicada, o autor apresenta ao 
jovem leitor o olhar de três gerações sobre as 
dificuldades e as belezas de uma vida comum. 
Além de trajetórias tão diferentes, sempre 
unidas pela esperança, o caleidoscópio remete  
à paisagem do Rio de Janeiro e seus elementos 
tão diversos e complexos. Além do conteúdo do 
livro, o leitor tem acesso a uma animação que 
dá vida aos elementos da capa.

Texto: 

Ilustrações:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto
João Anzanello Carrascoza
Adriano Catenzaro
72
14 cm × 23 cm

9010303000022

  SÉRIE Espelhos
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Caleidoscópio 
de vidas



  SÉRIE Espelhos

Em uma pequena cidade do interior, à época da 
Primeira República, um lugar perdido entre serras 
azuis, pastagens monótonas e dominado por um 
coronel politiqueiro, surge misteriosamente um 
homenzinho cujo talento para a hipnose havia 
alcançado um nível prodigioso. Ele parece estar 
fugindo de alguma coisa, mas ninguém sabe bem 
do quê. O certo é que a sua presença na cidade 
acaba gerando os acontecimentos mais fabulosos.

Texto: 

Ilustrações:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance 
Dionisio Jacob
Zé Vicente
144
15 cm × 24 cm

13408012
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O hipnótico Berlioz e 
o misterioso rebuliço 

em Pirambeiras
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ILUSTRAÇÃO DE ZÉ VICENTE, 
DO LIVRO O HIPNÓTICO 
BERLIOZ E O MISTERIOSO 
REBULIÇO EM PIRAMBEIRAS.



No 9º ano, o leitor crítico já é capaz de ler, 
na versão integral, textos relevantes para 
a historiografia literária. Nesta idade, suas 
habilidades de leitura estão completas e 
os questionamentos ficam mais profundos. 

9o ano



As férias se aproximam, mas Noé não  
poderá surfar. No verão passado, ele sofreu 
um acidente no mar, e dessa experiência 
ficou uma gagueira, que o fez se isolar ainda 
mais. Para ajudar na recuperação, ele aceita 
um emprego na biblioteca, que trará à tona 
o seu talento com a escrita. O que Noé não 
previa é que aquele verão revelaria o que 
estava oculto dentro dele, como a parte 
submersa de um iceberg que todos nós 
sempre tentamos esconder.

A teoria 
do iceberg

Texto: 

Tradução:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance 
Christopher Bouix
Claudio Fragata
176
15 cm × 24 cm

9010303000041
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  SÉRIE Estação Jovem



Stevie é uma garota de 17 anos, enviada a um 
centro de tratamento em razão do agravamento 
de seu distúrbio alimentar. É através de um diário 
que a garota conta como desenvolveu a doença 
depois que a mãe abandonou a família. Com a 
evolução do tratamento, as frequentes sessões 
com a psicóloga Anna e o surgimento de novas 
amizades, porém, ela amadurece e percebe 
transformações positivas na mente e no corpo. 

Peso 
de papel

Texto: 

Tradução:

Posfácio:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Romance 
Meg Haston
Luisa Geisler
Christian Dunker
272
15 cm × 23,5 cm

9010303000042

  SÉRIE Estação Jovem
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  COLEÇÃO Lobato Universo Infinito

Um escritor viaja em busca de inspiração 
para a sua história. A única certeza que tem 
é a de que o livro deve falar de um autor que 
marcou a sua infância. Inquieto, ele visita as 
duas fazendas onde Monteiro Lobato morou. 
Ele então é surpreendido com curiosidades da 
vida de Lobato, e essas informações o levam 
a uma viagem pelas histórias de Reinações de 
Narizinho, O Saci, O Picapau Amarelo e outros 
clássicos do autor.

O menino
da bengala

Texto: 

Ilustrações:

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto
Ivan Jaf
Juliana Russo
240
15,5 cm × 24 cm

9010303000018
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Nos vinte contos selecionados por Hélio 
Guimarães, professor de Literatura da 
Universidade de São Paulo, Monteiro 
Lobato retrata uma época marcada pelos 
efeitos da escravidão e da abolição, bem 
como do declínio da cultura do café. Os 
contos compõem um quadro amplo e 
crítico dos processos de modernização 
no Brasil, marcados pela resistência às 
mudanças por parte dos guardiões das 
estruturas e atitudes arcaicas. 

O comprador  
de fazendas e 
outros contos

Texto: 

Selação e notas:

Convite à leitura: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Conto
Monteiro Lobato
Hélio Guimarães 
João Anzanello Carrascoza
240
16 cm × 23 cm

13400148

  COLEÇÃO  Almanaque dos Clássicos da Literatura Brasileira
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ILUSTRAÇÃO DE VALENTINA FRAIZ, DO 
LIVRO COMPROMISSO COM O BEM

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.

Paradidáticos   



  COLEÇÃO 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. 

Texto: 

Ilustrações: 

Páginas: 

Formato: 

Código: 

Multidisciplinar
Fernando Carraro
Valentina Fraiz
48
17 cm × 24 cm

9010403000015
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Compromisso 
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ILUSTRAÇÃO DE DANIEL BUENO, 
DO LIVRO A COMÉDIA DOS ERROS 

Temas e
datas especiais   

TABELA DE TEMAS44

DATAS ESPECIAIS46



7º ANO

Piratas à vista!  
SAMIR MACHADO DE MACHADO
pág. 25

História, alteridade e diferença, 
amizade, aventura, família, humor, 
literatura e linguagem, mistério

6º ANO

   

Saci, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 18

reforma da natureza, A 
MONTEIRO LOBATO
pág. 16

Viagem ao céu 
MONTEIRO LOBATO
pág. 21

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

Robinson Crusoé 
DANIEL DEFOE
pág. 19  

Aventura, solidão, medo, fé, mistério, 
morte, diversidade

leão da Nemeia, O 
MONTEIRO LOBATO
pág. 12

hidra de Lerna, A
MONTEIRO LOBATO
pág. 13

Aventura, mitologia

Franskentein 
MARY SHELLEY
pág. 20

Alteridade e diferença, aventura, 
ciência e tecnologia, ficção científica, 
mistério, morte

Picapau amarelo, O 
MONTEIRO LOBATO
pág. 14   

Amizade, aventura, coragem, diversidade, 
meio ambiente, literatura e linguagem 

A comédia dos erros 
WILLIAM SHAKESPEARE
pág. 24

Alteridade e diferença, 
comportamento, costumes

Amizade, aventura, cidadania, ciência e 
tecnologia, diversidade, meio ambiente e politica 

Aventura, mitologia

Amizade, aventura, coragem, folclore
e cultura popular, medo, meio ambiente
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8º ANO

Caledoscópios de vidas 
JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA
pág. 29

hipnótico Berlioz e o misterioso
rebuliço em Pirambeiras, O 
DIONÍSIO JACOB
pág. 30

Família, crítica social

História brasileira, aventura, 
urbanização, democracia

criminosos vieram para o chá, Os 
STELLA CARR
pág. 28

Humor, mistério, velhice

Compromisso com o bem
FERNANDO CARRARO
pág. 40

Solidariedade, cidadania, protagonismo 
juvenil, inclusão social

PARADIDÁTICOS

teoria do iceberg, A
CHRISTOPHER BOUIX
pág. 34

Traumas, superação, formação, 
literatura, amizade

Peso de papel 
MEG HASTON
pág. 35

Alimentação, amizade, família, morte

menino da bengala, O 
IVAN JAF
pág. 36

Alteridade e diferença, amizade, aventura, 
família, folclore e cultura popular, humor

comprador de fazendas e 
outros contos, O
MONTEIRO LOBATO
pág. 37

Crítica social, política
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JANEIRO

01 - DIA MUNDIAL DA PAZ
Caleidoscópio de vidas 29

MARÇO

27 - DIA MUNDIAL DO TEATRO 
A comédia dos erros 24

31 - DIA DA SAÚDE E DA NUTRIÇÃO
Peso de papel 35

JULHO

26 - DIA DOS AVÔS E AVÓS
Caleidoscópio de vidas 29

JUNHO

08 - DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
Piratas à vista! 25

12 - DIA MUNDIAL DO COMBATE 
AO TRABALHO INFANTIL
Caleidoscópio de vidas 29

25 - 300 ANOS DA PUBLICAÇÃO 
DE ROBINSON CRUSOÉ 
Robinson Crusoé 19

36
37 
25

ABRIL

23 - DIA DO LIVRO
A teoria do iceberg 34

18 - DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL
O leão da Nemeia
A Hidra de Lerna
O Picapau Amarelo
A reforma da natureza
O Saci
Viagem ao céu
O menino da bengala
O comprador de fazendas e outros contos
Piratas à vista!  

12
13
14
17
18
21

DEZEMBRO

05 - DIA INTERNACIONAL 
DO VOLUNTARIADO
Compromisso com o bem 40

Compromisso com o bem 40

10 - DIA NACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS

Peso de papel 35
08 - DIA DA FAMÍLIA

Compromisso com o bem 40

20 - DIA INTERNACIONAL DA 
SOLIDARIEDADE HUMANA

SETEMBRO

21 - DIA INTERNACIONAL DA PAZ 
A reforma da natureza 17

12 - DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
Peso de papel 35

AGOSTO

22 - DIA DO FOLCLORE
O Saci 18

04 - DIA DO INVENTOR
Frankenstein 20

15 - PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA DO BRASIL
O hipnótico Berlioz e o misterioso  
rebuliço em Pirambeiras 30

NOVEMBRO 

OUTUBRO

01 - DIA INTERNACIONAL 
DA TERCEIRA IDADE
Os criminosos vieram para o chá 28

05 - DIA NACIONAL DA CIDADANIA
Caleidoscópio de vidas
Compromisso com o bem

29
40





LANÇAMENTOS 

JUVENIS
Literatura e Paradidáticos
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A ARTE NA CAPA DESTE CATÁLOGO FOI 
BASEADA NAS ILUSTRAÇÕES DE JAN 
LIMPENS, DO LIVRO VIAGEM AO CÉU. 


