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Dar a crianças e adolescentes a oportunidade de experimentar a 

leitura contribui para que sejam capazes de pensar a respeito 

de seus sentimentos, certezas e incertezas, amores e medos.  

E é para apoiar esse processo que a HarperCollins chega às escolas. 

As boas histórias e os grandes autores estão na origem do grupo nascido 

da união entre a editora americana Harper, criada em 1817, e a inglesa 

Collins, inaugurada em 1819. Mais de duzentos anos depois, a HarperCollins 

é a segunda maior editora de livros de interesse geral do mundo e está pre-

sente em dezessete países. 

No Brasil desde 2015 – e com o selo infantil HarperKids desde 2020 –, 

possui um catálogo rico em autores clássicos, como Agatha Christie, 

J.R.R. Tolkien, Madeleine L’Engle, Judith Kerr e Antoine de Saint-Exupéry. 

Na mesma medida, está atenta às produções atuais, buscando sensibi-

lidade e qualidade em autores como Guilherme Karsten, Irena Freitas, 

Luciana Savaget, Jory John e Rob Biddulph.

Neste catálogo, os livros estão divididos em grupos que vão da Educação 

Infantil para bebês e crianças pequenas a Ensino Fundamental 2 e pri-

meiros anos do Ensino Médio. Vale ressaltar que, apesar da classificação 

indicativa apresentada aqui, ninguém conhece mais as especificidades 

de suas salas de aula do que o(a) próprio(a) professor(a).

O catálogo destaca também títulos ainda não lançados pela HarperCollins 

– que podem vir a ser impressos sob demanda em caso de interesse –  

e informa quais títulos têm materiais de apoio, disponíveis no site da 

HarperCollins, para uso em sala de aula.

Boas leituras!



Educação Infantil
B E B Ê S  E  C R I A N Ç AS  B E M  P E Q U E N AS



Que som faz a girafa?
PÁGINAS 34 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA

ESCRITO E ILUSTRADO POR CRAIG MACLEAN • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

O livro tenta desvendar que som uma girafa faz, e, até o leitor 
descobrir, ele vai conhecendo os sons de outros animais, começando 
pela vaca e pelo gato e passando por muitos outros bichos, como 
a ovelha e o leão. Uma obra do talentoso autor e ilustrador Craig 
MacLean, que vai divertir crianças enquanto tentam conhecer o som 
da girafa.

TEMAS: primeira infância, brincadeira, amizade, autonomia

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil - Bebês e Crianças bem pequenas • Pré-leitor

Primeiro passo
PÁGINAS 34 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA

ESCRITO POR JEN STORER • ILUSTRADO POR LISA STEWART • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

Dois bebês explorando o mundo ao seu redor. O livro retrata um dos 
grandes marcos da primeira infância: os primeiros passos dos bebês. 
Com ilustrações delicadas e um texto ritmado, é perfeito para leitura 
em voz alta, tanto para crianças mais novas quanto para os maiores, 
que gostam de ouvir histórias de sua infância.

TEMAS: primeira infância, brincadeira, amizade, autonomia

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil - Bebês e Crianças bem pequenas • Pré-leitor

Goodnight Moon
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO POR MARGARET WISE BROWN • ILUSTRADO POR CLEMENT HURD

Um coelhinho se prepara para dormir e, enquanto a noite chega e seu 
quarto vai ficando mais escuro, ele dá “boa noite” a tudo ao seu redor. 
Boa noite, meias! Boa noite, estrelas! Com uma cena típica da “hora 
de dormir” de muitas famílias, as crianças vão se identificar e querer 
dizer “boa noite, coelhinho!”.

TEMAS: cotidiano, comportamento infantil, afeto, imaginação

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil - Bebês e Crianças bem pequenas • Pré-leitor
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Educação Infantil
C R I A N Ç AS  P E Q U E N AS



Coisas melequentas
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-85-9508-332-5

ESCRITO POR ILAN BRENMAN • ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

Neste livro, o premiado autor Ilan Brenman apresenta sua lista de 
coisas melequentas. Será que o leitor ficará com nojo? Conseguirá 
continuar a lista? Com ilustrações de Guilherme Karsten, o livro traz 
situações inusitadas, bem-humoradas e ricas em detalhes, cativando 
os pequenos leitores.

TEMAS: sensações, imaginação, humor, sentidos

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

Coisas arrepiantes
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-85-9508-331-8

ESCRITO POR ILAN BRENMAN • ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

Do que você tem medo? Medo e imaginação convivem nas diferentes 
fases do desenvolvimento infantil. Neste livro, o conhecido autor Ilan 
Brenman apresenta sua seleção de coisas arrepiantes, convidando 
o leitor a continuar a lista. Com ilustrações bem-humoradas de 
Guilherme Karsten, o livro trata o assunto de forma descontraída, 
provocando boas risadas.

TEMAS: medo, fantasia, imaginação, humor, seres imaginários

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

O dia que a árvore do meu quintal falou comigo
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5

ESCRITO POR PAULO VIEIRA • ILUSTRADO POR ELDER GALVÃO

Sentado ao pé de uma árvore, um menino se distrai criando histórias 
com suas lágrimas, até que é surpreendido por um acontecimento 
inusitado: a árvore começa a se mexer e a falar! É então que tem início 
um diálogo sensível e divertido, o qual junto com um rompante de 
coragem, mostrará que nenhum obstáculo pode ser maior que nosso 
desejo de liberdade.

TEMAS: liberdade, imaginação, infância, sentimentos e emoções

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • EF I – 1o e 2o anos • Leitor iniciante • Leitor 
ouvinte
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O gato Pete: eu amo meu tênis branquinho
PÁGINAS 40 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-511-066-1

ESCRITO POR ERIC LITWIN • ILUSTRADO POR JAMES DEAN • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

Ao longo do caminho, o tênis branquinho do gato Pete vai mudando 
de cor conforme ele pisa em morangos, mirtilos e outras coisas! Mas 
não importa a cor do tênis, Pete continua dançando e cantando sua 
canção. Com um enredo que se repete e é fácil de memorizar, o livro é 
ótimo para ser lido em voz alta com a participação dos leitores.

TEMAS: cores, alegria, musicalidade, resiliência

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

O gato Pete quer dormir
PÁGINAS 42 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-004-9

ESCRITO POR JAMES DEAN E KIMBERLY DEAN • ILUSTRADO POR JAMES DEAN •  

TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

Depois de um dia muito legal na praia com seus amigos, o gato Pete 
decide convidá-los para uma festa do pijama em sua casa. Quando 
finalmente chega a hora de dormir, nenhum dos colegas de Pete 
quer descansar. E agora? Com um texto cheio de sonoridade e uma 
linguagem descontraída, o livro traz uma situação típica da infância: 
não querer dormir!

TEMAS: diversão, amizade, convivência, sono, descanso

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

Qué mamá! É hora do leitinho
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-65-5511-323-5

ESCRITO POR LALAU • ILUSTRADO POR LAURABEATRIZ

Os poemas trazem informações e curiosidades sobre a maneira 
como cada animal é amamentado, ampliando também o repertório 
linguístico dos leitores. Com ilustrações atrativas, o texto estimula a 
leitura compartilhada, permitindo que o professor aprofunde o tema e 
que as crianças atribuam diferentes sentidos ao texto.

TEMAS: poesia, natureza, animais, amamentação, mamíferos, alimentação

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • EF I – 1o ano • Leitor iniciante • Leitor 
ouvinte

O gato Pete
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Coelhinho tem que ajudar
PÁGINAS 34 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-009-4

ESCRITO E ILUSTRADO POR JOHN BOND • TRADUZIDO POR GIU ALONSO

Coelhinho é curioso, teimoso e se distrai com facilidade, mas está 
determinado a postar a carta de sua mãe para Vovó Coelha. Será que 
ele vai conseguir entregar a carta muito importante a tempo? É o  
que o leitor descobrirá nessa aventura cheia de contratempos,  
contada de forma engenhosa e lindamente ilustrada pelo autor  
e ilustrador John Bond.

TEMAS: família, responsabilidade, autonomia, aventura, gentileza

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

Coelhinho não está perdido
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO E ILUSTRADO POR JOHN BOND • TRADUZIDO POR GIU ALONSO

Coelhinho e Mamãe Coelha estão fazendo um bolo, mas acabaram as 
amoras. Coelhinho adora bolo e enfrentará qualquer obstáculo para 
conseguir suas amoras. De forma divertida e graciosa, o livro mostra 
o quanto as crianças pequenas são obstinadas e como seus desejos 
cotidianos podem se transformar em verdadeiras missões! 

TEMAS: persistência, aventura, desejo, comportamento

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

What If, Pig?
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO E ILUSTRADO POR LINZIE HUNTER

Porco é gentil, atencioso e muito divertido, mas também tem um 
segredo... ele é extremamente preocupado! Quando Porco tem a 
brilhante ideia de dar uma festa para Rato, ele não consegue deixar de 
pensar em tudo que poderia dar errado. Um livro atrativo e gracioso, 
perfeito para conversar com as crianças sobre ansiedade e excesso de 
preocupação.

TEMAS: amizade, preocupação, ansiedade, comportamento, otimismo

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

Coelhinho tem que ajudar
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Paddington

Paddington (original)
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO 25×25 BROCHURA

ESCRITO POR MICHAEL BOND • ILUSTRADO POR R.W. ALLEY • TRADUZIDO POR STEFANO VOLP

Uma história clássica e encantadora sobre um urso muito incomum 
e aventureiro. Depois de viajar desde o Distante Peru com apenas um 
pote de geleia, uma mala e uma etiqueta que dizia “por favor, cuide 
desse urso”, Paddington conhece a família Brown em uma estação 
ferroviária e é prontamente acolhido por eles. 

TEMAS: fantasia, relações familiares, sentimentos e emoções, empatia

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante

Paddington precisa ir ao hospital
PÁGINAS 32 FORMATO 25×25 BROCHURA ISBN 978-655-980-018-6

ESCRITO POR MICHAEL BOND E KAREN JANKEL • ILUSTRADO POR R.W. ALLEY •  

TRADUZIDO POR STEFANO VOLP

O que acontece dentro de um hospital? Depois de um incidente com 
seu presente de aniversário, Paddington embarca em uma aventura 
bem-humorada e atrapalhada. É a primeira vez deste adorável ursinho 
no hospital e os médicos e enfermeiros logo descobrem que ele é um 
paciente bastante incomum!

TEMAS: comportamento, humor, primeiros-socorros, 

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • EF I - 1o e 2o anos • Leitor iniciante

Pingo em busca do ouro
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO POR JONATHAN VAN NESS • ILUSTRADO POR GILLIAN REID •  

TRADUZIDO POR STEFANO VOLP

Com sua maneira única de fazer as coisas, Peanut dá um toque 
especial a tudo. Seja dando cambalhotas no treino de basquete, 
cortando o próprio cabelo ou se dedicando a treinar ginástica rítmica, 
sempre consegue enxergar o lado bom e as oportunidades de se 
divertir... até mesmo quando seu cadarço está desamarrado!

TEMAS: comportamento, persistência, otimismo, criatividade, ginástica rítmica

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte
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Feijão maneiro

O feijão maneiro
PÁGINAS 40 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-014-8

ESCRITO POR JORY JOHN • ILUSTRADO POR PETE OSWALD •  

TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO

Sempre excluído, um feijão faz de tudo para se tornar tão maneiro 
quanto seus colegas. Ele admira os outros feijões e tenta se enturmar, 
mas sem sucesso. Até que um dia os feijões maneiros mostram para ele 
como as coisas funcionam. Com humor, inteligência e simpatia, essa é 
uma história para nos lembrarmos de que maneiro mesmo é ser gentil.

TEMAS: empatia, sentimentos e emoções, amizade, comportamento

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

The Bad Seed
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA

ESCRITO POR JORY JOHN • ILUSTRADO POR PETE OSWALD

O que acontece quando uma sementinha ruim muda de ideia sobre si 
e decide ser feliz? Esta é a história de uma semente ruim, malvada e 
mal-humorada, que nunca lava as mãos (nem os pés!) e está sempre 
atrasada para tudo. Encantador e divertido, este livro nos lembra do 
poder transformador da força de vontade e da aceitação. 

TEMAS: comportamento, mudança, força de vontade, emoções e sentimentos, 
identidade, autoconhecimento

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

The Good Egg
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA

ESCRITO POR JORY JOHN • ILUSTRADO POR PETE OSWALD

Será que ser bom demais não dá certo? Nesta sensível e divertida 
história, um ovo de comportamento exemplar e sempre pronto para 
ajudar fica exausto por causa do mau comportamento de seus amigos. 
Quando finalmente percebe que pode cuidar de si, ele entende que os 
outros não são perfeitos, e que ele também não precisa ser. 

TEMAS: comportamento, identidade, autoconhecimento, benevolência, amizade

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte
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Two Dogs
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO E ILUSTRADO POR IAN FALCONER

Augie e Perry são dois cães dachshund, os famosos “cães salsicha”, que 
vivem na mesma casa e estão sempre se desentendendo. Mas o que 
será que esses dois cães tão adoráveis serão capazes de fazer quando 
conseguirem escapar para o quintal enquanto sua família estiver fora? 

TEMAS: comportamento, amizade, convivência, cachorros, confiança, diversão

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

O Pequeno Príncipe (adaptação para crianças pequenas)
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO POR LOUISE GREC • ADAPTADO DO LIVRO DE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY •  

ILUSTRADO POR SARAH MASSINI

Esta bela adaptação do clássico de Antoine de Saint-Exupéry, 
totalmente ilustrada, dá ainda mais vida à história do aviador que 
encontra o Pequeno Príncipe quando cai com seu avião no deserto 
do Saara. O livro, assim como seu original, é uma verdadeira jornada 
filosófica e poética através de planetas e sentimentos humanos.

TEMAS: amizade, emoções e sentimentos, sentido da vida, respeito, 
convivência

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil e EF I • Leitor ouvinte • Leitor iniciante •  
Leitor em processo

Aaahhh!
PÁGINAS 40 FORMATO 20,5×25 CAPA DURA ISBN 978-8595-084-67-4

ESCRITO E ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

De onde vem esse Aaahhh? Um grito percorre todas as páginas do 
livro, provocando os mais inusitados estragos e teorias pelo mundo 
afora, até chegar à sala da casa do dono do grito. Por que esse menino 
grita tanto? Um livro que prende a atenção do leitor, estimulando a 
imaginação, com ilustrações que valem ser observadas sem demora e 
um final surpreendente.

TEMAS: mistério, sons, curiosidades, imaginação, transformação, perspectivas, 
impactos, humor

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

 PRÊMIOS: Prêmio Golden Pinwheel (China) e BIB Plaque (Eslováquia)

Guilherme Karsten

CAPA EM
DESENVOLVIMENTO
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A caçada
PÁGINAS 36 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-6555-110-37-1

ESCRITO E ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

O livro joga com a realidade da selva e uma brincadeira de 
criança. Texto e imagem interagem com o leitor, levando-o a 
pensar que os animais estão se escondendo para não virarem 
uma presa fácil de alguma caçada. Mas o final é inusitado: 
na realidade, os animais da floresta estão é brincando de 
esconde-esconde.

TEMAS: suspense, animais, brincadeiras, medo, imaginação, interação 
com o leitor

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte

 PRÊMIOS: Altamente Recomendável FNLIJ 2021; Seleção Cátedra 2020; 
Prêmio Sylvia Orthof de Literatura Infantil – Biblioteca Nacional; 30 melhores 
livros do ano Revista Crescer – 2021

Você é um monstro?
PÁGINAS 40 FORMATO 24×24 BROCHURA ISBN 978-65-5511-328-0

ESCRITO E ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

Um monstrinho forte, brabo e corajoso, que está à procura de um 
parceiro para fazer bagunças assustadoras, vai descrevendo todas as 
caraterísticas que acredita serem necessárias para ser um monstro 
como ele... Até que encontra alguém ainda mais assustador!

TEMAS: medo, brincadeira, emoções, autoconhecimento, fantasia

FAIXA ETÁRIA: Educação Infantil • Leitor iniciante • Leitor ouvinte
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Ensino
Fundamental I



Uma canção
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-8595-086-47-0

ESCRITO E ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

Uma viagem de metrô transforma-se em uma viagem musical! Enquanto 
pai e filho fazem o que mais adoram – escutar música e passar um 
tempo juntos – o leitor é levado ao mundo da imaginação por meio de 
ilustrações cheias de referências musicais. Para completar, no final do 
livro o autor explica as homenagens “escondidas” pelo livro.

TEMAS: convivência, cotidiano, criatividade, música, tempo, sentimentos e 
emoções, viagem, transportes

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, artes, história e música

FAIXA ETÁRIA: EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo

Ramon Fellini, o cão detetive
PÁGINAS 40 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA

ESCRITO E ILUSTRADO POR GUILHERME KARSTEN

Um cão que diz estar disfarçado de gato aparece no meio da noite 
para ajudar a solucionar o caso do aquário quebrado. Nessa história, 
em que a vítima é um peixe e o detetive também é suspeito, o leitor 
ficará intrigado com dois mistérios. Quem quebrou o aquário do peixe 
amarelo? Quem é Ramon Fellini?

TEMAS: mistério, animais, cadeia alimentar, confiança, imaginação, 
cooperação, honestidade

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ética, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo

O que eu vou ser quando crescer
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-85-9508-491-9

ESCRITO POR LETÍCIA BRAGA • ILUSTRADO POR CARLA IRUSTA

O que você quer ser quando crescer? Entrando no mundo da 
imaginação, a atriz mirim Letícia Braga leva o leitor a pensar na 
resposta para essa pergunta tão habitual. O leitor percebe que nas 
brincadeiras é possível experimentar e ser tudo o que quiser. Um livro 
interessante para explorar as profissões e estimular a imaginação.

TEMAS: profissões, imaginação, brincadeira, crescimento, sonhos

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, teatro

FAIXA ETÁRIA: EF I - 2o, 3o e 4o anos • Leitor em processo

Guilherme Karsten
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Nosso planeta: o único lar que temos
PÁGINAS 96 FORMATO 24×36 CAPA DURA ISBN 978-859-508-613-5

ESCRITO POR MATT WHYMAN • ILUSTRADO POR RICHARD JONES •  

TRADUZIDO POR FLORA PINHEIRO

Um livro que combina as fotografias extraordinárias da série de TV 
com belíssimas ilustrações, que trazem animais e plantas da terra e 
da água à vida de maneira envolvente e única. Descubra paisagens 
congeladas, florestas densas e oceanos vastos, e veja como esses 
biomas fascinantes se conectam para criar o único lugar que podemos 
chamar de casa – o nosso planeta.

TEMAS: natureza, meio ambiente, ecologia, animais, equilíbrio ecológico

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências, biologia, geografia,  
artes visuais

FAIXA ETÁRIA: EF I - 5o ano • EF II - 6o e 7o anos • Leitor fluente

Traça-Letra e Traça-Tudo
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×25 BROCHURA ISBN 978-8566-997-78-1

ESCRITO POR LUCIANA SAVAGET • ILUSTRADO POR SIMONE MATIAS

As amigas Traça-Letra e Traça-Tudo vivem em uma velha e 
empoeirada biblioteca cercadas de livros por todos os lados. Enquanto 
Traça-Letra é seletiva na hora de comer, Traça-Tudo abocanha 
qualquer coisa que vê pela frente: substantivos, adjetivos, advérbios 
e interjeições! O que será que Traça-Tudo comeu dessa vez para ficar 
com essa tremenda dor de barriga?

TEMAS: amizade, letras, dicionário, leitura, livro, linguagem, comportamento

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I - 2o, 3o e 4o anos • Leitor em processo

Vovó tem cada história
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-65-5980-011-7

ESCRITO E ILUSTRADO POR IRENA FREITAS

Um rio que se transforma em moço dançarino, um passarinho que canta 
o amor perdido e uma sereia solitária querendo compartilhar tesouros 
subaquáticos são algumas das histórias da vovó. Numa casa cercada por 
rios e árvores muito altas, desenvolve-se uma relação ancestral em que 
avó e neta resgatam livremente narrativas do folclore brasileiro. 

TEMAS: ancestralidade, família, folclore, oralidade, sabedoria popular, 
diversidade cultural

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo
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Judith Kerr

O tigre que veio para o chá da tarde
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-511-079-1

ESCRITO E ILUSTRADO POR JUDITH KERR • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS 

A campainha tocou bem na hora em que Sofia e sua mamãe iam tomar 
o chá da tarde. Quem poderia ser? Elas com certeza não esperavam ver 
à porta um tigre grande, peludo e listrado! Publicado pela primeira vez 
em 1968, é um dos livros infantis mais vendidos de todos os tempos. 
Essa narrativa inusitada é um convite a mergulhar na imaginação. 

TEMAS: imaginação, convivência, fantasia, alimentação

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I – 1o e 2o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo

Mog - A gata esquecida
PÁGINAS 40 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-000-1

ESCRITO E ILUSTRADO POR JUDITH KERR • TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO 

Mog sempre se mete em confusão, ela se esquece da sua portinha que leva 
ao jardim, esquece que já comeu... e está sempre ouvindo “gata danada!”. 
Mas, certa noite, depois de pensar que ninguém mais gostava dela e de se 
sentir muito triste, o esquecimento de Mog salvou a todos do perigo.

TEMAS: pontos de vista, coragem, sentimentos e emoções, relações familiares

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I - 2o, 3o e 4o anos • Leitor em processo

Chegou alguém novo
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-013-1

ESCRITO POR JILL TWISS • ILUSTRADO POR EG KELLER • TRADUZIDO POR GIU ALONSO

Quando o caracol Pudim perde sua casa em uma enchente e se 
muda para a floresta, Arisca, uma esquila metódica e com medo de 
mudanças, aprende a superar seu medo com a ajuda de seus amigos 
animais. Todos seremos novos em algum lugar em algum momento, e 
tudo pode ser mais fácil se houver amigos e gentileza pelo caminho.

TEMAS: amizade, autoconfiança, gentileza, medo, mudança, solidariedade

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências, ética, cidadania

FAIXA ETÁRIA: EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo
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Um dia de cão
PÁGINAS 32 FORMATO 20,5×27,5 BROCHURA ISBN 978-655-980-001-8

ESCRITO E ILUSTRADO POR ROB BIDDULPH • TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO

Todo cachorro tem o seu humano de estimação, mas, em um passeio 
pelo parque, o adorável cãozinho Teddy perde o seu! Agora ele precisa 
voltar para casa antes que o terrível monstro do parque o encontre. 
Uma história divertida em que os papéis se invertem, e o narrador 
é um cão que tem um humano para cuidar. Será que Teddy vai 
conseguir achar seu humano a tempo?

TEMAS: amizade, animal de estimação, aventura, medo

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências, redação

FAIXA ETÁRIA: EF I - 1o, 2o e 3o anos • Leitor iniciante • Leitor em processo

Roverando
PÁGINAS 160 FORMATO 11×15 CM CAPA DURA ISBN 978-65-5511-093-7

ESCRITO E ILUSTRADO POR J.R.R. TOLKIEN • TRADUZIDO POR ROSANA RIOS

Em mais uma narrativa fantástica escrita, originalmente, para um de seus 
filhos, J. R. R. Tolkien conta a história de Rover, um cão em busca do mago 
que o transformou em um brinquedo. Intensa e inteligente, Roverando é 
uma história com o DNA imagético do autor de O Senhos dos Anéis.

TEMAS: aventura, fantasia, magia, transformação, memória, imaginação, emoções

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I – 5o ano, Ensino Fundamental II – 6o ano • Leitor fluente

Ferreiro do Bosque Maior
PÁGINAS 96 FORMATO 11×15 CM CAPA DURA ISBN 978-65-5511-129-3

ESCRITO POR J.R.R. TOLKIEN • ILUSTRADO POR PAULINE BAYNES •  

TRADUZIDO POR CRISTINA CASAGRANDE

Ferreirinha é uma das crianças convidadas para a maior festividade 
de Bosque Maior, vila muito conhecida por sua culinária e que, a cada 
24 anos, faz um bolo com 24 pedaços para 24 crianças. Sem saber, 
o jovem é premiado com uma estrela mágica, um passaporte para o 
Reino das Fadas, Feéria, um lugar tão maravilhoso quanto perigoso.

TEMAS: fantasia, magia, identidade, ofício, sabedoria, persistência, sentimentos 
e emoções

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I – 4o e 5o anos, EF II – 6o ano • Leitor fluente

J.R.R. Tolkien
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Mestre Giles d’Aldeia
PÁGINAS 144 FORMATO 11×15 CM CAPA DURA ISBN 978-65-5511-125-5

ESCRITO POR J.R.R. TOLKIEN • ILUSTRADO POR PAULINE BAYNES •  

TRADUZIDO POR ROSANA RIOS

Quando mestre Giles começa a desfrutar do prestígio um tanto 
ocasional por ter expulsado um gigante de sua Aldeia, um novo e 
inesperado desafio se coloca à sua frente. Para o azar do herói, ou 
melhor, do fazendeiro, o dragão Crisofílax decide atacar o reino; 
adivinhe quem terá de combater essa ameaça?

TEMAS: heroísmo, fantasia, coragem, sociedade, aventura

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I – 5o ano, Ensino Fundamental II – 6o ano • Leitor fluente

Cartas do Papai Noel
PÁGINAS 176 FORMATO 20,5×27,5 CM CAPA DURA ISBN 978-85-9508-567-1

ESCRITO E ILUSTRADO POR J.R.R. TOLKIEN • TRADUZIDO POR CRISTINA CASAGRANDE

Uma coletânea das cartas escritas durante mais de vinte anos pelo 
aclamado autor de fantasia, J.R.R. Tolkien, aos seus filhos na época 
do Natal. Além de escrevê-las assumindo a autoria de Papai Noel, o 
pai-autor se esmerava em fazer belos desenhos e uma letra especial 
para cada um dos principais personagens: Papai Noel, seu ajudante 
atrapalhado, Urso Polar do Norte, e, mais tarde, o elfo-secretário, Ilbereth.

TEMAS: Natal, fantasia, emoções e sentimentos, correspondência, relações familiares

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, artes

FAIXA ETÁRIA: ---

Sr. Boaventura
PÁGINAS 112 FORMATO 27,5×20,5 CM CAPA DURA ISBN 978-85-9508-568-8

ESCRITO E ILUSTRADO POR J.R.R. TOLKIEN • TRADUZIDO POR CRISTINA CASAGRANDE

Sr. Boaventura é um sujeito metódico, acostumado a uma vida pacata na 
companhia de Girafoelho, seu excêntrico bicho de estimação. Um dia, Sr. 
Boaventura decide comprar um carro e visitar seus amigos, os Broncos. 
A partir de então, ele se mete em grandes enrascadas, envolvendo seus 
amigos e conhecidos nelas. O resultado é uma divertida história, cheia de 
ação e peripécias que garantem boas risadas a crianças e adultos.

TEMAS: imaginação, responsabilidade, comportamento, animais, humor

FAIXA ETÁRIA: EF II - 6o, 7o e 8o anos • Leitor fluente

VÍDEO – CONTADORA DE HISTÓRIAS: youtu.be/uwuiyokAl8g
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Ensino
Fundamental II



As regras da princesa
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO POR PHILIPPA GREGORY • TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO •  

ILUSTRADO POR CHRIS CHATTERTON

Era uma vez uma princesa que teve a coragem de quebrar todas as re-
gras! A princesa Florizella não é uma princesa como as outras. Corajosa, 
destemida e divertida, ela vai desafiar as regras e provar que todos têm 
o direito de traçar o seu próprio destino. Um livro de aventuras com 
três histórias, perfeito para os leitores que estão ganhando confiança.

TEMAS: coragem, diversidade, sociedade, comportamento

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF I – 4o e 5o anos • EF II – 6o e 7o anos • Leitor fluente

Irmão do Jorel: livro fenomenal
PÁGINAS 192 FORMATO 15,5×23 CAPA DURA ISBN 978-65-5511-063-0

ESCRITO POR ELENA ALTHEMAN, JULIANO ENRICO E LUCAS PELEGRINETI •  

ILUSTRADO POR LUCAS PELEGRINETI

Livro, diário ou caderno de anotações e desenhos? Regado com muito 
humor, um caderno reaproveitado se transformou neste divertido livro – 
fenomenal, cativante e uma ótima sugestão para aqueles que começam 
a se aventurar em leituras mais longas ou pensam como seria para uma 
criança escrever um livro, já que é o que o protagonista faz..

TEMAS: cotidiano, relações familiares, humor, escola, convivência, escrita

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, artes, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I - 4o e 5o anos • EF II - 6o e 7o anos • Leitor em processo

Todos de pé para Perry Cook
PÁGINAS 288 FORMATO 15,4×22,8 BROCHURA ISBN 978-859-508-030-0

ESCRITO POR LESLIE CONNOR • TRADUZIDO POR REGINA WINARSKI

Perry Cook, aos 11 anos, só conheceu uma casa: o Instituto Penal 
Misto Blue River. E ele não deseja viver em nenhum outro lugar. Porém, 
quando o novo promotor descobre a permanência irregular de Perry em 
Blue River, decide libertá-lo. Para tentar se reunir com a mãe, Perry vai 
mergulhar não só em uma investigação sobre o crime que a levou à 
prisão, mas também em uma jornada emocionante e divertida.

TEMAS: amizade, aventura, infância, família, sistema prisional, sociedade, 
solidariedade

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico
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Como cuidar do seu dinheiro
PÁGINAS 96 FORMATO 13,5×20 BROCHURA ISBN 978-6555-110-60-9

ESCRITO POR THIAGO NIGRO • ILUSTRADO POR MAURICIO DE SOUSA

Mauricio de Sousa e Thiago Nigro, o Primo Rico, unem-se para uma 
difícil empreitada: ensinar aos pequenos como lidar com dinheiro. Com 
uma linguagem simples e divertida, o leitor é incentivado a questionar 
e refletir sobre diversos assuntos ligados ao uso do dinheiro, como 
comportamento consumista, inflação, juros e compra por impulso.

TEMAS: educação financeira, finanças pessoais, economia para crianças, 
matemática aplicada

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, matemática, finanças e economia

FAIXA ETÁRIA: EF I – 4o e 5o anos • EF II – 6o e 7o anos • Leitor em 
processo • Leitor fluente

Aventuras estranhas: a noite do meteoro 
PÁGINAS 192 FORMATO 13,5×20,8 BROCHURA ISBN 978-6559-800-10-0

ESCRITO POR CLEPTON • ILUSTRADO POR BRUNO ROMÃO

Nicolas é um aluno do sétimo ano que está ansioso para mudar 
de sua cidade natal, Dois Lados, por ser muito pequena e não ter a 
infraestrutura necessária para ele realizar o seu grande sonho: ser um 
jogador profissional de videogame. O que ele jamais imaginaria é que 
um meteoro mudaria completamente seus planos!

TEMAS: família, amigos e escola, mistério, fantasia, aventura, empatia, 
cooperação, ficção cientifica

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências, astronomia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 6o e 7o anos • Leitor fluente
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Minhas histórias são suas histórias:  
o que sentimos com o isolamento
PÁGINAS 96 FORMATO 13,5×20,8 CAPA DURA ISBN 978-65-5511-161-3

ESCRITO POR LUCIANA SAVAGET • ILUSTRADO POR OLGA CUÉLLAR

Interessada em entender como as crianças se sentiam e com o que 
sonhavam durante a pandemia de Covid-19, Luciana Savaget reuniu 
38 relatos de meninos e meninas, dos 4 aos 13 anos, dos mais diversos 
países. São relatos doces, ingênuos, fantasiosos ou mesmo de uma 
lucidez surpreendente. Nos fazem rir e chorar, nos emocionam e nos 
mostram as verdadeiras e mais pungentes inquietações da nova geração.

TEMAS: coronavírus, distanciamento social, infância, isolamento, pandemia

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF I – 4o e 5o anos • EF II – 6o e 7o anos • Leitor fluente

Blackbird Fly – aprendendo a voar
PÁGINAS 240 FORMATO 13,5×20,8 BROCHURA ISBN 978-655-511-088-3

ESCRITO POR ERIN ENTRADA KELLY • TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO

Quando Apple é eleita a terceira menina mais feia da escola, sua vida 
começa a virar de cabeça para baixo bem rápido. Mas, aos poucos, 
a música, os Beatles, o sr. Z (o professor de música superlegal da 
escola) e, principalmente, seus dois novos e inesperados amigos 
mostram a Apple que, às vezes, ir contra a multidão é melhor do que 
se perder nela.

TEMAS: amizade, adolescência, música, padrão estético, ética, diversidade

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, artes, música

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico

Cordialmente cruel
PÁGINAS 320 FORMATO 15,5×23 BROCHURA ISBN 978-859-508-449-0

ESCRITO POR MAUREEN JOHNSON • TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO

Stevie Bell, aluna e detetive amadora, vai começar seu primeiro 
ano no Instituto Ellingham, e tem um plano ambicioso: solucionar 
um antigo caso de sequestro ocorrido no colégio. Isto é, depois de 
lidar com sua exigente vida escolar, seus deveres de casa e seus 
excêntricos colegas de classe. Será que ela e seus amigos vão 
conseguir desvendar esse caso?

TEMAS: amizade, crime, escola, mistério, literatura policial

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, ciências

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico
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Super-heróis da ciência - 52 brasileiros e  
suas pesquisas transformadoras
PÁGINAS 160 FORMATO 20,5×25,5 BROCHURA ISBN 978-6555-111-33-0

ESCRITO POR ANA BONASSA, LAURA DE FREITAS E RENAN DE ARAÚJO •  
ILUSTRADO POR BIANCA NAZARI

Em textos descontraídos e ilustrados, o leitor conhecerá a história por 
trás de grandes descobertas, como tratamentos para doenças, soro 
contra venenos de cobras e medidas para preservar o meio ambiente, 
além de conhecer a trajetória de alguns cientistas brasileiros, suas 
descobertas incríveis e seus trabalhos pra lá de inovadores. E ainda vai 
aprender, com um passo a passo detalhado, como se tornar um cientista!

TEMAS: ciência, ciência brasileira, descoberta, divulgação científica, história, 
método científico, pandemia, pesquisa, saúde, tecnologia, teoria

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, ciências, história

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente

Little Leaders
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO E ILUSTRADO POR VASHTI HARRISON • TRADUZIDO POR CAROLINA CANDIDO 

Combinando texto e ilustrações cativantes, a autora apresenta 40 
mulheres negras pioneiras na história do mundo. É um livro educativo 
e inspirador, que relata histórias reais de cientistas, ativistas, artistas 
e muitas outras mulheres que romperam barreiras e superaram todas 
as expectativas.

TEMAS: biografias, personalidades, representatividade negra e feminina, 
pluralidade cultural

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, artes, geografia, sociologia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 6o, 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente

Relógio de estrelas 
PÁGINAS 416 FORMATO 15,5×23 BROCHURA ISBN 978-655-511-173-6

ESCRITO POR FRANCESCA GIBBONS • ILUSTRADO POR CHRIS RIDDELL •  
TRADUZIDO POR PAULA DI CARVALHO

Imogen adora aventuras. Mas sua irmã mais nova, Marie, sempre encontra 
um jeito de estragar tudo. Um dia, durante uma brincadeira, elas seguem 
uma mariposa que as leva até uma porta secreta no tronco de uma 
árvore… e a um reino mágico, repleto de criaturas da floresta, monstros e 
ursos dançantes. Mas nem tudo é tão fantástico quanto parece.

TEMAS: fantasia, heroísmo, medo, amizade, disputa, magia

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, ciências 

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico
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La Dansarina
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR ISBN 978-65-5511-319-8

ESCRITO POR LILLO PARRA • ILUSTRADO POR JEFFERSON COSTA 

Em 1918, durante o surto de gripe espanhola que matou milhões em 
todo o mundo, Petro, um jovem filho de imigrantes, contrai a doença 
e fica acamado durante semanas. Quando acorda, descobre que sua 
mãe foi mais uma vítima fatal. La Dansarina é uma fábula impressionante 
sobre um dos piores episódios da história da humanidade. Aclamado pelo 
público e pela crítica, o livro recebeu o Troféu HQMIX, principal premiação 
dos quadrinhos brasileiros, na categoria Edição Especial Nacional.

TEMAS: morte, histórias em quadrinhos, crítica social, memória, história

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, ciências, biologia, artes

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico

 PRÊMIO: Troféu HQMIX 2015

Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO E ILUSTRADO POR JUDITH KERR • TRADUZIDO POR LAURA FOLGUEIRA

Judith Kerr escreveu este livro baseando-se em sua própria jornada, para 
que seus filhos soubessem de onde ela veio e até que ponto os pais dela 
chegaram para manter ela e o irmão seguros. O livro traz à tona uma faceta 
do século XX que não pode ser esquecida nem repetida. A narrativa, de forma 
perspicaz, captura a verdadeira intenção e potência nazista e as tristes 
consequências dela. É leitura obrigatória para crianças em todo o mundo.

TEMAS: história, nazismo, relações de poder, guerra, relações familiares

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, ciências sociais

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico

O Pequeno Príncipe
PÁGINAS 96 FORMATO 15×22,6 BROCHURA ISBN 978-859-508-151-2

ESCRITO E ILUSTRADO POR ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY •  
TRADUZIDO POR DOM MARCOS BARBOSA

O livro narra o encontro inesperado entre o Pequeno Príncipe do 
planeta B612 e um aviador adulto que fez um pouso forçado no 
deserto. Durante o conserto do avião, há um diálogo terno e profundo 
que, nos adultos, resgata a criança perdida, mas que também prepara 
os pequenos para uma maturidade sensível, simples e feliz.

TEMAS: amizade, emoções e sentimentos, sentido da vida, respeito, convivência

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 6o, 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente
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Agatha Christie

Assassinato no Expresso do Oriente
PÁGINAS 240 FORMATO 13,5×20,8 CAPA DURA ISBN 978-859-508-678-4

ESCRITO POR AGATHA CHRISTIE • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

Em meio a uma nevasca que interrompe a viagem do Expresso 
do Oriente, ocorre um brutal assassinato. Hercule Poirot, o famoso 
detetive belga, está a bordo, retornando a Londres, e é contratado por 
seu amigo Boric para iniciar uma investigação e desvendar o crime 
antes que a polícia iugoslava suba a bordo.

TEMAS: suspense e mistério, investigação, relações humanas

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico

Três ratos cegos e outros contos
PÁGINAS 256 FORMATO 13,5×20,8 CAPA DURA ISBN 978-655-511-250-4

ESCRITO POR AGATHA CHRISTIE • TRADUZIDO POR JIM ANOTSU

Esta coletânea traz a essência de Agatha Christie. Além de um de seus 
contos mais famosos, vemos os detetives mais queridos da autora:  
Hercule Poirot tentando salvar uma criança sequestrada, Miss Marple 
protegendo herdeiros de um homem recém-falecido, e Mr. Harley Quin 
perseguindo um assassino ardiloso.

TEMAS: suspense e mistério, investigação, relações humanas, enigmas

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, biologia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico

Morte no Nilo
PÁGINAS 320 FORMATO 13,5×20,8 CAPA DURA ISBN 978-655-511-002-9

ESCRITO POR AGATHA CHRISTIE • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

A tranquilidade de um cruzeiro de luxo pelo rio Nilo chega ao fim 
quando o corpo de Linnet Doyle, uma bela e jovem milionária, é 
descoberto em sua cabine. Porém, para azar do autor do crime, o 
brilhante detetive Hercule Poirot está a bordo e fará uma investigação 
para descobrir a verdade sobre esse estranho assassinato.

TEMAS: suspense e mistério, investigação, relações humanas, crime

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, biologia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico
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Uma dobra no tempo
PÁGINAS 240 FORMATO 13,5×20,8 BROCHURA ISBN 978-655-511-231-3

ESCRITO POR MADELEINE L’ENGLE • TRADUZIDO POR ÉRICO ASSIS

Uma dobra no tempo é o primeiro livro da aclamada série em cinco 
volumes de Madeleine L’Engle. Após uma noite de tempestade, 
uma visita estranha chega à casa da família Murry e convoca Meg, 
seu irmão e o amigo deles para uma aventura muito perigosa e 
extraordinária – uma viagem que ameaçará suas vidas e o universo.

TEMAS: ciência, diversidade, fantasia, ficção científica, viagem espacial

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, ciências, física

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o anos • Leitor fluente • Leitor crítico

Darius, o Grande, não está nada bem
PÁGINAS 256 FORMATO 13,5×20,8 BROCHURA ISBN 978-655-511-185-9

ESCRITO POR ADIB KHORRAM • TRADUZIDO POR VITOR MARTINS

Darius nunca se sentiu “persa” o suficiente: sabe mais sobre as condutas 
sociais dos hobbits do que as de sua cultura. Imerso em problemas 
pessoais, sente-se desnorteado em sua primeira viagem para o Irã, que 
deveria ser tão parte dele quanto os Estados Unidos. Mas tudo muda 
quando Darius conhece Sohrab, o menino da casa ao lado.

TEMAS: comportamento, emoções, depressão, diversidade cultural, cultura 
de outros povos, preconceito, bullying, adolescência, imigração, intolerância 
religiosa, autoconhecimento

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, artes

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico

 PRÊMIOS: Adib Khorram ganhou o YALSA’s William C. Morris Award de melhor autor 
estreante para adolescentes, e a obra venceu o Asian/Pacific American Literature 
Association’s Young Adult Award e o Boston Globe-Horn Book Award Honor.

Anistia
PÁGINAS XX FORMATO 14×21 BROCHURA

ESCRITO POR PEDRO SÜSSEKIND

Em meio ao período da ditadura militar no Brasil, e às vésperas do 
decreto da lei de anistia, Emílio, um estudante universitário, cujo 
pai desapareceu quando ele ainda era criança, tenta viver sua vida 
rotineira de aluno do curso de História, quando a esperança de seu pai 
estar vivo é reacendida e ele sai em busca de informações.

TEMAS: ditadura, lei de anistia, inquietações da juventude, protagonismo 
juvenil, relações familiares, história do Brasil, amizade, clandestinidade 

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia, sociologia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico

CAPA EM
DESENVOLVIMENTO
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Os sinos da agonia
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO 15,5×23

ESCRITO POR AUTRAN DOURADO

Em Minas Gerais, no fim do século XVIII, uma jovem casa-se 
com um abastado fazendeiro na esperança de salvar o futuro da 
família. Em uma recriação do mito grego de Fedra e Hipólito, os 
acontecimentos são narrados a partir de diferentes pontos de vista. 
Essa alternância de vozes, somada ao uso de técnicas narrativas 
como fluxo de consciência e flashback, leva o leitor aos mais variados 
questionamentos sobre a verdade, o destino e os desejos.

TEMAS: memória, destino, tempo, linguagem, mitologia

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 9o ano • Ensino Médio • Leitor crítico

Dossiê Sherlock Holmes
PÁGINAS A DEFINIR FORMATO A DEFINIR

ESCRITO POR ARTHUR CONAN DOYLE

Sherlock Holmes, um dos maiores detetives da literatura, é também 
uma figura reclusa e misteriosa. Nos cinco contos reunidos nesta 
coleção estão alguns momentos marcantes de sua carreira, como 
a participação de seus aliados e inimigos mais importantes e uma 
mostra riquíssima de sua personalidade. Este livro é uma ótima 
maneira de embarcar na vida de Sherlock Holmes - um personagem 
com muito mais nuances do que percebemos à primeira vista. 

TEMAS: investigação, suspense e mistério, pensamento lógico, dedução

INTERDISCIPLINARIDADES: língua portuguesa, história, geografia

FAIXA ETÁRIA: EF II – 7o, 8o e 9o ano • Leitor crítico

30 Catálogo Escolar HarperCollins 2022/2023  |  E N S I N O  F U N D A M E N TA L  I I


