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O peixe e a passarinha
Autor:  Blandina Franco e José Carlos Lollo
Ed. Companhia das Letrinhas

Plínio Barbosa Leal - 1° Ano Manhã

Este livro é interessante porque mostra como
animais diferentes podem conviver, se gostar e
ficar juntos.

Cinderela
Autor: Mauricio de Souza
Ed. Girassol

Manuela de Almeida P.Campos - 1° Ano Tarde

O livro é engraçado e muito divertido. É um conto
de fadas com a turma da Mônica. Leia você
também e entre nessa diversão.

Salada, saladinha
Autor: Maria José Nóbrega e Rosane
Pamplona
Ed. Moderna

Enzo N.de Vasconcelos - 1° Ano Tarde

Este livro é muito divertido. Tem parlendas e
adivinhas que você vai gostar e as páginas são
coloridas. Leia também e se divirta como eu.



O mundinho
Autor:  Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
Ed. DCL

Samara Maria R.Bottas - 1° Ano Manhã

Este livro é interessante porque fala do homem
que, com o passar dos anos, trouxe o
desmatamento e a poluição, deixando o
mundinho triste e choroso.

Caça ao tesouro
Autor: A.J.Wood
Ed. Brinque-Book

Nina Wehba Del Ciello - 1° Ano Tarde

Este livro conta a história de uns ratinhos muito
simpáticos e piratas. Você deve seguir as pistas e
encontrar o tesouro. Leia e saiba mais sobre esta
aventura.

Casa de arrepiar
Autor:  Paulo Netho
Ed. Positivo

Letícia Silva Rothe - 1° Ano Tarde

É assustador, engraçado e tem várias histórias
muito divertidas. Os desenhos são coloridos e
muito bonitos. Leia “Casa de Arrepiar” também e
descubra o que acontece nessa casa maluca.



Gustavo e os medos
Autor:  Ricardo Alcantara
Ed. S&M

Arthur Bastos P.de Gobbet - 1° Ano Manhã

Esse livro é fascinante porque conta a história de
um menino que precisa enfrentar os seus medos.

Contos para meninos
Autor: Mônica Krausz
Ed. Girassol

Pedro Paulo I. Vanzella - 1° Ano Manhã

Todos os contos deste livro são ótimos, mas o
que eu mais gosto é “João e os feijões mágicos”,
pois sua história é fascinante.

Dinossauros fatais
Autor:  Mike Brownlow
Ed. Ciranda Cultural

Bruno Bittar M.de Santis - 1° Ano Tarde

O livro tem várias histórias de dinossauros. São
muito legais e divertidas. O livro tem muitos
personagens e os desenhos são bem coloridos.
Leia, você vai gostar.



O menino da lua
Autor:  Ziraldo
Ed. Melhoramentos

Enrico Cunha Silverio - 1° Ano Manhã

Este livro é muito interessante porque conta a
história de Zelen, um menino que mora na lua,
mas todos os outros meninos moram nos
planetas do sistema solar. Zelen, que vive no
século 3.000, tem muita vontade de brincar de
pular planetas com os meninos.

O jogo da parlenda
Autor: Heloisa Prieto
Ed. Companhia das Letrinhas

Anna Beatriz C.R.Nascimento - 1° Ano Tarde

Este livro tem muitas parlendas e todas elas são
muito legais. Umas são mais conhecidas do que
outras, mas todas são divertidas. Leia você
também e se divirta como eu.

Escola de monstros Madame Mo
Autor: Janaina Tokitaka
Ed. Brinque-Book

Jonathan Locks Trindade - 1° Ano Manhã

Lendo o nome desse livro parece assustador,
mas sua história é leve, com rimas, e cada aluno
monstro dessa escola é muito especial.



O caso das bananas
Autor:  Milton Célio de Oliveira Filho
Ed. Brinque-Book

Guilherme C.S. da Cunha - 1° Ano Manhã

A história desse livro é muito divertida. O macaco e a
coruja passam toda a história tentando descobrir
quem roubou as bananas do macaco, mas no final
descobrem que não houve roubo.

Contos de animais do mundo todo
Autor: Naomi Adler
Ed. Martins Fontes

Frederico Banheti Zuffo - 1° Ano Manhã

Indico este livro por ter vários contos sobre animais. O
conto mais fascinante é “o coração do macaco”, pois
fala de amizade e companheirismo.

Histórias que ouvi contar
Alaíde Lisboa de Oliveira
Ed. Petrópolis

Luca Manfredi Portella - 1° Ano Tarde

Este livro tem várias histórias muito interessantes. A
minha preferida é o homem honesto. Leia você
também e descubra mais.



Animais noturnos
Autor:  Judy Nayer
Ed. McClanahan Book Company

Igor Ramalho E.S.Amado - 1° Ano Tarde

Este livro traz informações dos animais noturnos. Leia
também e descubra mais sobre eles.

Aladdin
Autor: Disney
Ed. Abril

Guilherme Gameiro Imenes - 1° Ano Manhã

A história desse livro é emocionante, porque entre os
personagens tem o gênio da lâmpada, um tapete
voador e muita magia.As ilustrações são muito bonitas
e coloridas.

No caminho para uma vida feliz
Autor:  Deepak Chopra
Ed. Vida & Consciência

Ananda Morales Ferreira - 1° Ano Manhã

Este livro é interessante porque além de ter lindas
imagens, também nos ensina a viver melhor e mais
felizes.



Galo Barnabé vai ao balé
Autor:  Jonas Ribeiro
Ed. Brinque-Book

Carina de Oliveira Von Helde - 1° Ano Manhã

Indico esse livro por ter uma história divertida de
uma bailarina que se machuca e fica com um
galo na testa, o galo Barnabé.

Diário de um banana
Autor: Jeff Kinney
Ed. V&R

Rodrigo Bopp Resnitzky - 1° Ano Manhã

O livro é divertido porque conta a história de um
menino na sua primeira semana de aula, e
mostra a coragem de Greg em enfrentar seus
medos.

Pedro está encolhendo
Autor:  Miriam Latimer
Ed. Girafinha

Pedro M.C.G.Sanches - 1° Ano Manhã

Indico este livro por ter uma história divertida,
onde Pedro encolheu tanto que caiu no ralo, e
teve muito trabalho para tudo voltar ao normal.



Bambi
Autor:  Walt Disney
Ed. Abril

Júlia Machado de O.Cesar - 1° Ano Manhã

Este livro, apesar de triste é também divertido,
pois mostra a amizade entre os animais, a vida
na floresta e como é dificil crescer.

Boti e seus Amigos da Amazônia
Autor: Sandra Heck
Ed. Lumen Design

Enrico Polaino Parini - 1° Ano Tarde

O autor ensina a gente de não gastar a água,
deixar os animais soltos na natureza e não jogar
lixo no chão e rios para não sofrermos com ele.
Leia também e aprenda a proteger os animais.

Hora de dormir
Autor: Joanne Oppenheim
Ed. Girafinha

Felipe Freire Machado Simão - 1° Ano Manhã

Este livro é ótimo porque conta a história de um
príncipe que não queria dormir, até que uma
velhinha resolveu lhe contar uma história de
maneira bem diferente.



A vaca que botou um ovo
Autor: Andy Cutbill
Ed. Salamandra

Samuel Menezes de Oliveira - 1° Ano Manhã

Este livro é muito divertido pois conta a história
da vaca mimosa que acha que botou um ovo, e
acredita que o filhote é seu.

A casa mal assombrada
Autor: Roger Burrows
Ed. Caramelo

Tem uma risada que dá muito medo na
gente, v

Pietro Macito Galati - 1° Ano Tarde

O livro conta a história de uma casa mal
assombrada que tem caveira e um gato na
cozinha.

ocê vai se assustar!

O beijo
Autor: Valerie D'Heur
Ed. Brinque-Book

Bárbara Santos C.E. - 1° Ano Manhã

Esse livro é emocionante porque o passarinho
fica sem o beijo que sua mãe costuma dar todos
os dias e sai pela floresta em busca de alguém
que possa beijá-lo.



O grúfalo
Autor:  Júlia Donaldson
Ed. Brinque-Book

Texto Coletivo - 1° Ano Manhã

Esta história é engraçada, porque tem um
monstro e um ratinho muito esperto, que
consegue escapar de alguns perigos e enganar
animais falando para eles sobre um personagem
estranho, um grúfalo!
Ela é indicada para crianças a partir de 4 anos.
Leia e divirta-se!

Conhecendo os dinossauros
Autor: Luiz Anelli
Ed. Ciranda Cultural

Rafael Zalaf Gaspar - 1° Ano Tarde

O livro ensina sobre os dinossauros, suas
famílias e os tempos antigos. Você pode ler este
livro e descobrir coisas muito interessantes
também.

Reinações de Narizinho
Autor:  Monteiro lobato
Ed. Globo

Marina Zoppe Friehe - 1° Ano Manhã

Este livro tem várias histórias, todas do sítio do
picapau amarelo. A mais emocionante é “a festa
e o major”, por falar de casamento, ser alegre e
romântica.
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Clássicos Todolivro
Ed. Todolivro

Lucas Mattos Koeche - 1° Ano Tarde

Tem 10 histórias legais. As ilustrações são de
desenhos coloridos de crianças.Ahistória que eu
mais gosto é a do Peter Pan. Leia e descubra a
sua história preferida.

Eugênio, o gênio
Autor: Ruth Rocha
Ed. Salamandra

uma festa

Augusto P.Forrai Ferreira - 1° Ano Manhã

Indico este livro por ser muito animado ao contar
a história de um burrinho muito sabido que
participa de um concurso para ganhar
como prêmio .


