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Onde Está o Wally ? (Volume 1)
Autor: Martin Handford 
Ed. Martins

Julia Woolley L.Rodrigues

Este livro é muito legal porque tem muitas 
coisas divertidas e um monte de ideias. A gente 
precisa procurar o Wally em vários lugares 
diferentes. Leia o livro porque ele é divertido.

O Lobo e os Sete Cabritinhos
Autor:  Irmãos Grimm
Ed. Girassol

Vitor Alexander Ferreira Reck

Este livro conta a história de um lobo que 
queria pegar os cabritinhos. As letras são 
fáceis de ler e as frases são pequenas. As 
figuras são bonitas e coloridas. Todas as 
crianças podem ler.

O Carteiro Chegou
Autor: Janet & Allan Ahlberg
Ed. Companhia das letrinhas

Sofia Lacava F.Amaducci

Este livro conta a história de um carteiro. Ele 
leva as cartas para as pessoas e até para um 
gigante. Todas as cartas que ele entrega 
estão no livro para a gente ler. As figuras são 
bonitas e coloridas. É indicado para todas as 
crianças.



O Livro das Letras - Col. O Homem e 

a Comunicação
Autor: Ruth Rocha
Ed. Melhoramentos

Antonio José Moreira Vieira

Este livro ensina como eram as letras 
antigamente. Explica coisas que nem 
imaginamos. Pode ser utilizado tanto por 
crianças quanto por adultos. Leia você mesmo e 
descubra como é legal.

Pippi a Bordo
Autor:  Astrid Lindgren 
Ed. Companhia das Letrinhas 

Pedro Frehse Baltar

Esta história fala sobre uma menina que 
queria comprar doces. Este livro é bem legal, 
porque a história é longa e pode ser lido um 
pouco por dia. Ele é indicado para crianças e 
adultos.

O Incrível Mundo das Fadas
Autor: Jordi Busquets 
Ed. Girassol

Ana Carolina Coppola

Este livro tem várias histórias legais. Eu 
gosto muito dele, porque as histórias são de 
fadas. Elas trocam de varinha. Leia este 
livro e descubra o que acontece com os 
poderes das fadas.

 



Um Leão Meio Faminto e Outras

Histórias
Autor: Susie Poole, Bob Hartman 
Ed. Brinque Book

Valentin Vazzoler Queiroga

Este livro conta algumas fábulas. Uma que 
você vai gostar é “Um leão meio faminto.” Ela 
conta a história de um leão que come um 
sanduíche e um bife. Você vai gostar! Os 
desenhos são bonitos e coloridos. Ele é 
indicado para crianças de 6 anos.

Borba, O Gato
Autor: Ruth Rocha 
Ed. Salamandra

Luana Franca Queiroz

Você vai gostar deste livro, porque ele fala que 
um gato pode ser amigo de um cão. Diogo é 
um cão policial e o gato também quer ser um 
policial. Você vai se encantar com esta 
divertida história! As figuras são bonitas 
porque tem muitos detalhes. É indicado para 
todos os públicos.

Cães
Ed. Europa

Texto Coletivo - 1° Ano Manhã

Este é um livro informativo muito interessante, 
pois fala de cães, mostrando todas as raças. 
Se você quer saber alguma coisa sobre cães, 
leia este livro! Você vai adorar saber um pouco 
mais sobre cada um destes bichinhos fofinhos! 
As fotos são reais e muito bonitas! É indicado 
para todas as pessoas que gostam de cães.



Gato que Pulava em Sapato
Autor: Fernanda Lopes de Almeida
Ed. Atica

Vitor Fadul Rocha

Este livro é engraçado, porque o gato pula 
e se machuca. Nesta história tem muita 
bagunça! Você vai gostar muito de ler! É 
fácil porque as frases são curtas. Ele é 
indicado para crianças até 7 anos.

A Lagartixa que virou Jacaré
Autor: Guilherme, Izomar Camargo
Ed. Moderna

Alexandre Souza Chaves

Este livro conta a história de uma lagartixa 
que virou um jacaré. Leia você mesmo e 
descubra como isso aconteceu.

Olhe pela Janela - O Mar
Ed. Girassol 

Guilherme Ballei P.Pedro

Este livro é muito legal. A história conta 
sobre o mar. A cada página, uma nova 
surpresa. Você pode ler este livro e 
descobrir um mundo cheio de novidades, 
aventuras e surpresas.



Kung Fu Panda 2
Autor:  DreamWorks
Ed. Alto Astral 

Carlos Eduardo C.C.Bouchabki

Esta é uma história de luta, do bem 
contra o mal. Os personagens são de um 
filme famoso. Você vai adorar! As figuras 
são bonitas e coloridas, como no filme. É 
indicado para crianças até 14 anos.

O  Sapo Bocarrão
Autor: Keith Faulkner 
Companhia das Letrinhas

Thomaz M.T.T.Pinto

Este livro conta a história de um sapo que 
ficava passeando pelo vale. Ele encontra 
vários bichos e pergunta o que cada um 
come. Até que um dia encontra o crocodilo e 
as coisas mudam. Leia este livro e descubra 
o que acontece com o sapo Bocarrão no final 
da história. 

Fred Fedorento
Autor: Daniel Postgate 
Ed. Zastras 

Helena Polizzi Limongi

Esta é a história de um cãozinho chamado 
Fred. Ele é um cão muito sapeca e sujo. As 
figuras são engraçadas, porque ele faz muita 
bagunça. Você vai adorar esta história!
Este livro é indicado para crianças de 1 a 13 
anos.



Go Girl! 26 - A Monitora da Turma
Autor: Meredith Badger
Ed. Fundamento

Sofia Spring Rafael

Este livro é interessante porque fala sobre 
amizade e garotas. Na história tem algumas 
confusões que nos ensinam que a amizade é 
muito importante e que devemos ter respeito 
pelos outros. Vale a pena ler. Ele tem figuras 
bonitas e podemos pintar. É indicado para 
adultos e crianças.

ABC Curumim Já Sabe Ler!
Autor: Bia Hetzel, Silvia Negreiros 
Ed. Manati 

Paulo Rys Lucchesi

Este livro te ajuda a ler algumas palavras. É 
indicado para crianças que estão 
aprendendo, porque os desenhos ajudam. 
Leia este livro porque ele mostra o alfabeto 
de maneira divertida.

Contos para Dormir (3 minutos 

de leitura)
Autor: Cedic
Ed. Jc Representações

Tomás Martins De Menezes

Este livro conta 20 histórias para dormir. 
São histórias engraçadas e muito 
divertidas. A cada noite, uma surpresa 
aparece para te fazer dormir. Leia este livro 
e descubra as histórias da Disney. Você vai 
gostar.



Pedrinho e o Saci - Col. Rocambole
Autor: Monteiro Lobato 
Ed. Brasiliense

Felipe Perrone Gonçalves

Esta história fala de um menino chamado 
Pedrinho. Ele mora no sitio do pica-pau 
amarelo. Ele quer prender o saci. As figuras não 
são coloridas e as crianças podem pintar. É 
gostoso de ler. É indicado para todas as 
pessoas.

As Pintas do Preá
Autor: Mary Franca 
Ed. Atica 

Vinicius Lima Yamaguti

Este livro é legal porque faz parte de uma 
coleção. Ele é engraçado, porque um preá 
enganou o outro. Você precisa conhecer esta 
história divertida! As letras são fáceis de ler e 
as frases são pequenas. As figuras são bem 
coloridas e bonitas. Este livro é indicado para 
crianças até 5 anos e para quem está 
começando a ler.

Pluft, O Fantasminha
Autor:  Maria Clara Machado
Ed. Cedibra

Sebastião Luna Silva

Este livro é legal porque junta duas histórias: 
de piratas e fantasmas. Um personagem se 
chama Sebastião. Este livro é antigo. É 
indicado para adultos e crianças.



Quando Sinto Medo
Autor: Trace Moroney 
Ed. Ciranda Cultural 

Lucas Goellner Leão

Este livro fala que um coelhinho sente medo 
de quase tudo, mas no final sabe que 
algumas coisas sentem medo dele. Neste 
livro, as figuras são muito legais, porque tem 
muitos detalhes. É muito fácil de ler, porque 
as letras são grandes. É indicado para todas 
as idades.

As Melhores Histórias (volume 3)
Ed. Cia de Livros

Electra Iria Ferrari

Este livro tem muitas histórias e ele é muito 
legal. Com algumas você chora de rir e com 
outras você aprende muitas coisas, como na 
história que ensina a gente a não ser 
egoísta. Leia este livro e aprenda você 
também.

A Lenda do Rei Arthur
Autor: Howard Pyle, John Steinbeck
Ed. Gráfico Editorial Argentino S.A.

Samer Mohamad Jarrah

Este livro conta uma história antiga. Naquela 
época poucas pessoas sabiam ler e escrever, 
por isso, as histórias do rei Arthur foram 
contadas e foram mudando. É uma história 
cheia de mistérios.



Fantástico Universo - Vida no Mar
Autor: Maurice Burton, Jane Burton
Ed. Siciliano

Joana D´Arc Buchwieser Pandin

Este livro mostra maneiras de cuidar do mar e de 
aprender os nomes dos animais do fundo do 
mar, como: estrelas-do-mar, tubarão, raias e 
peixes. Com estes nomes a gente aprende a 
conhecer o mundo das profundezas.
Ele traz muitas aventuras: umas que dão medo e 
outras que são felizes. Leia o livro e descubra 
mais aventuras.

Trudi e Kiki
Autor: Eva Furnari 
Ed. Moderna

Ana Carolina Rato Padin

As irmãs Trudi e Kiki não se conheciam. A 
história é engraçada porque uma delas fala em 
“biribês” e a outra fala em “buruxês”. As duas 
moram em lugares diferentes. Uma é bruxa e a 
outra não. Você vai gostar de ler! As figuras são 
muito bonitas. Ele é indicado para todas as 
crianças.

Os Incríveis - Uma Superfamília
Ed. Melhoramentos 

Giovanna C.O.Avelino

Esta é a história de uma família poderosa, 
que ajuda as pessoas e salva a vida delas. 
Mas tem um homem que tenta dominar o 
mundo e impedir a familia de salvar os 
outros. Leia o livro e descubra mais coisas 
sobre ele. Boa história!



Peter Pan
Autor: Ciranda Cultural
Ed. Ciranda Cultural / Jc

Caio Junqueria Franco

Esta é a história de um menino chamado 
Peter Pan. Ele ajudava as pessoas. O livro 
é em “3D” e faz som quando abre a página. 
As figuras se movem e deixam as páginas 
legais. É indicado para todas as crianças.

O Aniversário da Ninoca
Autor: Lucy Cousins 
Ed. Ática

Lunna Luyet Vilaca

A Ninoca é uma ratinha muito bonitinha. 
Nesta história ela está se arrumando para a 
sua festa. As figuras são legais e se 
mexem. É fácil de ler porque as frases são 
pequenas. É indicado para crianças 
maiores de 3 anos e para quem está 
começando a ler.

Mumu a Vaquinha Jururu
Autor: Jeanne Willis 
Ed. Companhia das Letrinhas

João Rodriguez Santoro

Mumu vivia jururu. Nunca teve um sorriso, até 
o seu amigo Bé aparecer. Ele ensinou a 
vaquinha a ver como o mundo era legal. Leia 
este livro e descubra a amizade de Bé e Mumu.



Urashima Taro
Autor:  Lúcia Hiratuka
Ed. Maltese

Texto Coletivo - 1° Ano Manhã

Este livro traz um conto japonês interessante. 
É a história de um pescador que salva uma 
tartaruga, vai para um lugar muito especial e 
bonito, e vive uma incrível aventura. Você vai 
se encantar com este conto! As figuras são 
impressionantes de tão bonitas e coloridas. É 
indicado para todos os públicos.

Nicolau Tinha uma Ideia
Autor: Ruth Rocha
Ed. Quinteto Editorial

Texto Coletivo - 1° Ano Tarde

Este livro fala de um tempo antigo e as pessoas 
só tinham uma ideia na cabeça. Apareceu 
Nicolau, que contou a sua ideia para João e 
assim as pessoas foram contando a sua ideia 
umas para as outras. Leia o livro e descubra 
quantas ideias apareceram, e quantas ideias 
você pode ter também.

A Galinha Xadrez
Autor: Rogério S.Trezza
Ed. Brinque-Book

Texto Coletivo - 1° Ano Tarde

A história conta que a galinha xadrez gosta muito 
de trabalhar, mas seus amigos não são como ela. 
Leia o livro e descubra o que acontece quando 
ela resolve preparar um bolo de milho. No Final, 
uma surpresa que ensina sobre amizade e 
respeito.
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