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Quem somos: Sonhos, ideias e 
uma paixão – a educação

Nós somos o sonho de Agostinho 
e Marilene Comelato que se transfor-
mou em realidade, um sonho que se 
iniciou em 1961. Desde então com-
partilhamos o que mais de inspira-
dor encontramos ao longo caminho 
percorrido. Compartilhamos nossos 
sonhos, nossos ideais e nossa paixão 
pelos livros e pela educação. Educação 
fundamentada em valores, educação 
que inspira, que cultiva, que trans-
forma. 

A missão da Editora Adonis é po-
linizar ideias e olhares. É um convite 

para sonhar e para agir! Nós cremos 
no potencial da educação e dos educa-
dores. Cremos em uma educação que 
saia do papel e seja implementada em 
atos pedagógicos que reverberem em 
processos de aprendizagem efetiva, 
respeitando o protagonismo do pro-
fessor e do aluno no ideal do desen-
volvimento deste último, de acordo 
com seu tempo de aprendizagem. 

Que juntos trilhemos o caminho da 
educação vislumbrando a autonomia, 
a criticidade, a criatividade, a cidada-
nia e a humanidade.
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Diretrizes Pedagógicas – Princípios 
para uma educação de resultados

As diretrizes pedagógicas da Edito-
ra Adonis constituem um olhar nor-
teador e expressão viva de um projeto 
educacional coletivo que se efetive na 
participação ativa de todos aqueles 
que compõem a comunidade escolar, 
tendo por base a práxis pedagógica, 
compreendida como prática trans-
formadora, com intencionalidade e 
ações transformadoras.  

Acreditamos na função social da 
educação escolar como campo de me-
diações e espaço emancipatório, de 
construção de um novo projeto social, 
que atenda às necessidades sociais e 
aos anseios da comunidade escolar. 

Nesta perspectiva, o projeto se 

expressa englobando eixos indisso-
ciáveis entre si, associados aos in-
teresses reais manifestados em atos 
regulatórios e documentos oficiais, 
cujas dimensões legais se cumprem na 
medida em que ele se realiza enquanto 
prática especificamente pedagógica.

Assim, o documento “Princípios 
para uma educação de resultados” 
tendo por base a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei n. 
9.394/1996), os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais, os Referenciais Cur-
riculares para a Educação Infantil, a 
Proposta Curricular para a Educação 
de Jovens e Adultos, a Nova Base Na-
cional Curricular e demais documen-

tos fundamentais para uma educação 
de qualidade sintetiza nossa nova 
proposta pedagógica. Com ele, es-
peramos alcançar resultados quali-
tativos que sejam materializados e 
efetivados nas escolas.

“Propõe, numa perspectiva 
interdisciplinar e 
transdisciplinar, questões 
consideradas importantes 
e relevantes nas dimensões 
linguístico-textual, imagética 
e artística, ambiental, 
histórica e cultural, 
relacional e inclusiva.”
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Todos os projetos propostos pela 
Editora Adonis têm por pressuposto 
a inserção de aspectos essenciais para 
dinamizar a construção do conheci-
mento, visando o desenvolvimento 
do aluno por meio da ampliação do 
saber e do compromisso com a trans-
formação social. Para isso, levamos 
em conta as solicitações da sociedade 
contemporânea e, ao mesmo tempo, 
a necessidade de tornar o aluno crí-
tico, ético e participativo. Propomos 
um projeto macro e sob medida para 
a sua escola, com base em uma pe-
dagogia que democratiza e amplia o 
conhecimento num entrelaçamento 
com a comunidade. Isso se traduz em 
trabalhos coletivos, articulados, en-
volvendo escola, alunos, pais e comu-
nidade, numa metodologia inovadora 
e de cooperação.

O projeto é constituído por qua-
tro eixos estruturantes: Educação 
das Relações Étnico-Raciais e Cultu-
rais; Educação em Direitos Humanos; 
Educação, Arte e Cultura; e Educação 
Ambiental. Propõe, numa perspectiva 
interdisciplinar e transdisciplinar, 
questões consideradas importantes e 
relevantes nas diferentes dimensões:

LINGUÍSTICO-TEXTUAL – Esta dimen-
são, presente nos livros e projetos da 
Editora Adonis, propõe o uso da pala-
vra e do texto como manifestações da 
linguagem que valorizem e incenti-
vem todos os aspectos e estruturas na 
constituição das histórias, buscando 
o relacionamento da estrutura gra-
matical e da interpretação. 

IMAGÉTICA E ARTÍSTICA – Incorpora-
das à dimensão linguístico-textual, a 
arte e a imagem como manifestações 

de reflexão se fazem presentes nas 
obras da Editora Adonis. As ilustra-
ções promovem leituras e reflexões, 
e assim outras dimensões linguísticas 
enriquecem o olhar pedagógico. A ex-
pressão imagética, articulada com a 
expressão verbal e linguística, fornece 
uma riqueza de informação que pos-
sibilita a ampliação dos domínios da 
compreensão. 

AMBIENTAL, HISTÓRICA E CULTURAL 
– Ao trabalharmos com essas dimen-
sões, pretendemos assegurar que 
as comunidades em todos os níveis 
garantam os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, por meio da 
valorização, do respeito e da preser-
vação do meio ambiente, da história 
e da cultura de nosso povo, de forma 
a resguardar a dignidade humana e 
proporcionar a cada um a oportuni-
dade de realizar seu pleno potencial.
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“Propomos um projeto macro e SOB MEDIDA para a sua 
escola, com base em uma pedagogia que democratiza 
e amplia o conhecimento num entrelaçamento com 
a comunidade. Isso se traduz em trabalhos coletivos, 
articulados, envolvendo escola, alunos, pais e comunidade, 
numa metodologia inovadora e de cooperação.”

RELACIONAL – A escola é local de 
aprendizado e de vivência. De vivência 
cidadã, que seja instrumento de trans-
formação da realidade de violência 
e desrespeito existente nas escolas. 
Fazem parte desse universo o bullying 
(verbal, físico, material, psicológico e 
moral), preconceitos, racismo, agres-
sões, desrespeito, abuso, assédio, en-
tre outros.

INCLUSIVA – Tem por objetivo cen-
tral reduzir as condições que impe-
dem os alunos inclusivos de partici-
par de modo pleno na sociedade e, 
assim, possibilitar-lhes o exercício 
da cidadania. Esta dimensão traduz a 
missão da Editora Adonis de tornar a 
educação um passo decisivo rumo a 
essa inclusão e, de posse de projetos 
educacionais próprios e adaptados, 
promover uma aprendizagem factual 
e o desenvolvimento das potenciali-
dades dos alunos especiais.  

Ao unificarmos todas as dimensões 
acima, demonstramos o olhar huma-
no e político-pedagógico da Editora 
Adonis e a sincera intenção de que 
essas propostas cumpram os atos re-
gulatórios legais, mas, acima de tudo, 
sejam realmente transformadas em 
resultados de uma escola que pense 
e viva o bem comum da humanidade. 

As áreas organizadas com base nes-
sas dimensões devem ser compreen-
didas como uma forma pedagógica 
de trabalhar em profundidade e com 
especificidade. Além disso, visam con-
tribuir para a ampliação dos horizon-

tes do saber, considerando que o fazer 
pedagógico deve estar em consonân-
cia com a busca do conhecimento.

Para possibilitar um melhor apro-
veitamento das obras e dos projetos 
da Editora Adonis, o presente catálogo 
apresenta a seguir a organização do 
material didático e seu acompanha-
mento pedagógico, com a intenção de 
nortear o trabalho do professor, sem, 
no entanto, em nenhum momento, 
limitar sua autonomia.

Profa. Dra. Regiane Rossi Hilkner
Profa. Me. Marta Mancini
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Queridos educadores,

O Adonis sob medida tem a intenção de 
ser uma opção diferenciada, que une os 
títulos da Editora Adonis a eixos de traba-
lho referenciados pelo MEC, com o devido 
respeito ao tempo de aprendizagem dos 
alunos e à flexibilidade do professor na 
condução desse trabalho, cujo objetivo é 
potencializar a aprendizagem da crian-
ça, associando literatura e os diferentes 
saberes infantis existentes e a serem 
constituídos, e desenvolvendo a integra-
lidade do ser por meio da ampliação de 
seu universo cultural e da valorização das 
diversas linguagens em uma perspectiva 
transdisciplinar.

Por meio de uma avaliação diagnóstica 
das necessidades da escola, dos educadores 
e especialmente das demandas pedagógi-
cas, sobretudo inclusivas, serão elabora-
das intervenções sob medida para cada 
situação. Os alunos serão respeitados em 
seus estilos de aprendizagem e o professor 
será instrumentalizado para desenvolver 
plenamente as competências e múltiplas 
habilidades de seus alunos.

Desejamos que o Adonis sob medida 
seja um elemento de diálogo com você 
em espaços de contato presenciais e/ou 
on-line para aprofundamentos, questiona-
mentos e complementações que se fizerem 
necessários, com base em sua vivência e 
experiência.

Profa. Dra. Regiane Rossi Hilkner
Profa. Me. Marta Mancini

Sonhos, ideias e uma 
paixão – a educação
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Material que atende a exigências de leis, como a Lei n. 11.645 
(ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena) e a Lei n. 
13.185 (programa de combate à intimidação sistemática – bullying).

Livros que têm sequência pedagógica encontram-se em PDF 
no site www.editoraadonis.com.br, disponíveis para download 
gratuito. Basta buscar o livro e clicar em “suplementos”.

Livros que, além da versão impressa, estão disponíveis na versão 
e-book. Acesse o site www.gostinhodeleitura.com.br 
e clique no livro desejado. Na opção “Versão e-book” aparecerá 
uma lista de sites onde é possível encontrá-lo.

Livros que têm um brinquedo de papel para montar e brincar.

Confira nas páginas de “Formação” o kit que acompanha esses livros, 
destinado especialmente aos educadores. Os projetos que não 
constarem nessa aba, devem ser solicitados pelo representante.

Livros vencedores do Prêmio Agostinho de 
Cultura, realizado pela Editora Adonis desde 2008.

Clique na versão virtual do catálogo ou use a tecnologia 
QRcode no seu celular ou tablet e assista a um vídeo.
www.youtube.com/editoraadonis.

Livros que têm AudioBook’s, você pode ouvir as histórias 
pelo site www.soundcloud.com/editoraadonis.

Histórias gravadas em parceria com o Palhaço Sossego.
www.youtube.com/opalhacosossego.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

EIXOS

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS E CULTURAIS

CONVIVÊNCIA ÉTICA

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

E.A.

D.H.

E.R.

C.E.

F.E.

EIXOS

Legendas
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Os livros aqui apresentados foram analisados e classificados por 
integrantes do Comitê Editorial, de acordo com as orientações do 
MEC e do CEE para a nova organização hierárquica de ensino, a saber:

Cremos que a literatura é livre e pode, ao seu devido tempo, ser 
apropriada em sua significação por pessoas de todas as idades e em 
todas as fases da vida.

Magali Berggren Comelato
Diretora administrativa

Sugestão para uso dos livros

CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

FORMAÇÃO PARA OS 
QUE FORMAM

Crianças de 0 a 5 anos

1º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Livros que são base para as propostas formativas 
destinadas a professores, gestores e pais.

17





A literatura infantil abre as portas e proporcio-
na estímulo para a criança adentrar no maravilhoso 
mundo da leitura. Assim, de forma lúdica e criati-
va, vai-se desenvolvendo a proficiência da escrita 
e da própria leitura. Acreditamos que dessa forma 
contribui-se para a formação de um cidadão leitor 
e também de uma sociedade mais justa e humana. 
Respeitando a criança e seu tempo de aprendiza-
gem, os livros apresentados trazem histórias e en-
redos atraentes, mostrados com beleza e leveza, 
privilegiando a fantasia e o lúdico – que só o mara-
vilhoso mundo da leitura pode proporcionar.

Educação Infantil
SUGESTÃO PARA USO DOS LIVROS: 

CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS
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Uma formiguinha muito querida pelos outros 
animais da floresta leva um tombo. Vários de seus 
amigos procuram ajudá-la, com exceção de um 
desastrado macaco, que prega um grande susto na 
formiguinha e em todos nós!

BICHINHOS SOLIDÁRIOS
Sílvia Delázari
Ilustradora: Carol Juste

ISBN: 978-85-7913-237-7
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Bufácio é um elefantinho muito especial, pois 
carrega nas costas uma mochila com um tapete 
mágico que o leva a conhecer muitos lugares!
Ele repara em tudo, mas quer saber uma coisa: 
qual é a cor da felicidade?

BUFÁCIO, O ELEFANTINHO 
QUE SÓ BUFAVA
Carol Ruffo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-261-2
32 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

E.A.
D.H. D.H.
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http://www.gostinhodeleitura.com.br/livro/bufacio-o-elefantinho-que-so-bufava-235
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/bufacio-o-elefantinho-que-so-bufava/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/bichinhos-solidarios/
https://www.youtube.com/watch?v=JnfX8PqCCmM


ISBN: 978-85-7913-385-5
28 páginas / 23x23cm
Lombada canoa 

A BALEIA ANA E A NUVEM DE CHUVA
Patrícia Gibin de Oliveira
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-257-5
48 páginas / 23x23cm
Lombada canoa 

A MATRIOSCA TRISTE
Patrícia Gibin de Oliveira
Ilustrador: Paulo R. Masserani

Cinco bonequinhas iguais,
Cinco sonhos coloridos,
Cinco caminhos diferentes.
Um único desejo: serem felizes!
Será que elas conseguiram?

Uma baleia que queria viver entre as nuvens no céu,
uma nuvem que queria viver nas águas do mar...
Desses estranhos desejos surge uma amizade improvável
e o desejo de fazer feliz a quem se quer bem.

E.A.D.H.
C.E.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/baleia-ana-e-nuvem-de-chuva/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/a-matriosca-triste/


Coleção

Apoio Pedagógico:

COLEÇÃO “ABAYOMI”
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

Com as histórias de Abayomi 
compreendemos de forma divertida 
a riqueza da tradição africana e de 
seus bens culturais. Mais do que 
isso, compreendemos a importância 
de respeitar toda a diversidade 
cultural existente. Afinal, ser 
diferente é muito bacana!

É pedagoga, especialista e mestre em Psicologia 
da Educação pela Universidade Estadual de Campi-
nas. É doutora em Multimeios e Antropologia pela 
Universidade Estadual de Campinas. É professora 
do Centro Universitário Salesiano de São Paulo nos 
cursos de Pedagogia, Psicologia e Psicopedagogia. 
É coordenadora da Pós-Graduação Lato Sensu na 
área de Educação e Psicologia. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em Psicologia e An-
tropologia Educacional, atuando principalmente 
nos seguintes temas: psicologia e metodologia edu-
cacional, desenvolvimento humano, fundamentos 
da educação, planejamento educacional, metodolo-
gia da linguagem e pensar social.

Regiane Rossi HilkneR
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D.H.
E.R.

ISBN: 978-85-7913-364-0
12 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

O JARDIM DE ABAYOMI
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

Os bebês adorarão acompanhar Abayomi nesta 
aventura em seu jardim encantado e descobrir 
as surpresas escondidas neste livrinho.

D.H.
E.R.

ABAYOMI BRINCANDO
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-362-6
12 páginas / 23x28 cm
Lombada canoa
LIVRO DE ATIVIDADES

Neste livro interativo, com intencionalidade pedagógica 
e atividades que auxiliam o desenvolvimento infantil, 
os pequenos descobrirão um pouco da culinária, da 
vestimenta, da fauna, dos costumes, enfim, de toda a 
beleza desse povo tão precioso.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-jardim-de-abayomi/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/abayomi-brincando/


D.H. D.H.
E.R. E.R.

SABER É BOM
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-355-8
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Um pião, uma boneca e muitas 
histórias para contar!

UMA PRECIOSIDADE
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-354-1
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Abayomi – uma boneca ou uma 
princesinha africana?
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/saber-e-bom/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/uma-preciosidade/


D.H. D.H.
E.R. E.R.

ENCONTRO PRECIOSO
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-357-2
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

AS CORES E A COR
COLEÇÃO ABAYOMI
Regiane Rossi Hilkner
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-356-5
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Amor, um pedaço de tecido e o 
precioso encontro com a felicidade.

Preto, vermelho, azul, amarelo...
Cores: tão lindas e tão diferentes!
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/as-cores-e-cor/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/encontro-precioso/


COLEÇÃO “LEITURA CURIOSA”
ISBN: 978-85-7913-262-9 
5 livros: 20x20cm

O macaco e a coruja
Ficam um tempo conversando
Sobre os títulos e a fama
Que acabam conquistando

A CORUJA E O MACACO
COLEÇÃO LEITURA CURIOSA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-264-3
12 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

E.A. E.A.

5 livros totalmente ilustrados e 
de fácil leitura (indicados para 
crianças que estão começando o 
processo de alfabetização).

Com sua casa em movimento
Faça chuva ou faça sol
Muito feliz da vida
Lá vai o caracol

A CASA DO CARACOL
COLEÇÃO LEITURA CURIOSA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-263-6
12 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/coruja-e-o-macaco/
http://www.gostinhodeleitura.com.br/livro/colecao-leitura-curiosa-245
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/casa-do-caracol/


E.A. E.A. E.A.

Um esquilo ligeirinho
Que adora uma castanha
Observa a bicharada
E as suas artimanhas

O ESQUILO SERELEPE
COLEÇÃO LEITURA CURIOSA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-267-4
16 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

Como um bode fedorento,
Carrancudo e enfezado
Poderá se transformar
Num bicho alegre e perfumado?

Uma esperta lagartixa
Mãe, atleta, esportista
Passa os dias nas alturas
Porque é uma alpinista

DRIKA, A LAGARTIXA ALPINISTA
COLEÇÃO LEITURA CURIOSA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-265-0
12 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

O BODE CHEIROSÃO
COLEÇÃO LEITURA CURIOSA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-266-7
16 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-esquilo-serelepe/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/drika-largatixa-alpinista/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-bode-cheirosao/


COLEÇÃO “NA LEITURA O BICHO PEGA”
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-050-2
5 livros
1 Jogo de cartas
1 Caderno de atividades

Acompanha um jogo que, 
ludicamente, estimula 
a formação de palavras 
juntando sílabas entre as 
muitas cartas.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/colecao/na-leitura-o-bicho-pega/


E.A. E.A. E.A.

Durante a criação dos bichos, algo 
inusitado acontece. Um casal de micos 
sapecas, de repente, desaparece.

A CRIAÇÃO DO MICO-LEÃO-DOURADO
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-045-8
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

BOLINHAS DE SAPÃO
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-046-5
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

O velho sapão, lá no lago, encontra algo 
bem diferente; ao assoprar faz bolinhas 
que flutuam levemente.

JUNTA PALAVRAS
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani
CADERNO DE ATIVIDADES

ISBN: 978-85-7913-052-6
16 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

Caderno de atividades elaborado 
para auxiliar o educador na 
alfabetização do aluno.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/criacao-do-mico-leao-dourado/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/bolinhas-de-sapao/


Um jabotizinho brincalhão vivia num 
grande quintal em meio a árvores 
frutíferas e uma horta bem legal.

O JABOTI E A BOTA
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-049-6
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

Um futebol diferente entre os bichos 
lá da mata dá uma baita confusão. 
É um ata e desata, pois futebol sem 
bola, como se sabe, não rola.

O FUTEBOL DOS BICHOS
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-047-2 
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

Entre tantos vaga-lumes, surgiu um bem 
diferente, que causava muito espanto, porém 
vivia contente.

VAGA-LUME VERMELHÃO
COLEÇÃO NA LEITURA O BICHO PEGA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-048-9
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

E.A. E.A. E.A.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-jaboti-e-bota/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-futebol-dos-bichos/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/vaga-lume-vermelhao/


E.A.

COLEÇÃO “BICHINHOS SILVESTRES”
ISBN: 978-85-87645-001-4
7 livros
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

Composta de sete títulos sobre os 
animais silvestres integrantes da fauna 
brasileira, esta coleção busca incentivar 
a preservação dos animais e de seu 
hábitat. As histórias são baseadas nas 
características de cada espécie.

Você sabia que a anta é o maior 
mamífero brasileiro e também é uma 
espécie ameaçada de extinção?

A ANTA QUE NÃO É TONTA
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-188-2
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa 
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/?s=silvestres
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/anta-que-nao-e-tonta/


Você sabia que o tatu-canastra 
é o maior dos tatus e se 
alimenta de insetos, larvas, 
vermes, aranhas e cobras?

CAINDO NAS GARRAS DO TATU-CANASTRA
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-193-6
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa 

Você sabia que a cutia 
costuma guardar alimentos 
para épocas de escassez?

PRECAUÇÃO É COM A CUTIA
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-191-2
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

Você sabia que o gato-maracajá, animal 
selvagem da fauna brasileira, é uma 
espécie ameaçada de extinção?

A CAÇADA DO GATO-MARACAJÁ
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-189-9
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

E.A. E.A.E.A.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/caindo-nas-garras-do-tatu-canastra/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/precaucao-e-com-cutia/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/cacada-do-gato-maracaja/


Você sabia que a paca é o segundo 
maior roedor brasileiro?

ESPERTEZA É COM A PACA
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-194-3 
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa

Você sabia que a onça-parda, também 
conhecida como suçuarana, é um 
animal selvagem com grande habilidade 
para pular e saltar?

A ONÇA-PARDA TREINADORA
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-192-9
8 páginas / 17x20cm / 2ª edição
Lombada canoa 

Você sabia que o macaco bugio, 
também conhecido como 
macaco guariba, é uma espécie 
ameaçada de extinção?

O MACACO BUGIO E SEU BANDO
COLEÇÃO BICHINHOS SILVESTRES
Leila Seleguini
Ilustrador: Eduardo Moura

ISBN: 978-85-7913-190-5
8 páginas / 17x20cm
Lombada canoa 

E.A.E.A. E.A.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/esperteza-e-com-paca/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/onca-parda-treinadora/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/o-macaco-bugio-e-seu-bando/
https://www.youtube.com/watch?v=7Nnle17MXs8


CO
LE

ÇÕ
ES

 D
A

 E
SC

RI
TO

RA

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Doutora pelo Instituto de Psicologia 
da USP, tendo cursado parte do dou-
torado na Universidade de Genebra, 
Suíça, além de pós-doutorado na Uni-
versidade do Minho, Portugal, sobre o 
tema “Bullying e autorregulação”. Pro-
fessora do Departamento de Psicologia 
da Educação da Faculdade de Ciências e 
Letras da Unesp. Membro do Laborató-
rio de Psicologia Genética da Faculdade 
de Educação da Unicamp e vice-líder 
do Gepem (Grupo de Estudos e Pesqui-
sas em Educação Moral). Autora de li-
vros de literatura infantil que abordam 
temas como afetividade, convivência 
ética e bullying. 
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yell  wyell  w
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/projetos-sobre-bullying-luciene-tognetta/


Um trovão que apavora! Um relâmpago que assusta! 
Uma chuva que chove o medo. Mas, é só água...

HISTÓRIA DE CHUVA PARA 
ACABAR COM O MEDO (DELA)
COLEÇÃO OS MEDOS QUE A 
GENTE TEM
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-253-7
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

Uma caixa e muitos segredos. Curioso como 
qualquer criança, Pedro logo vai abri-la e 
descobrirá uma porção de medos para enfrentar.

CAIXA DE SEGREDO
COLEÇÃO OS MEDOS QUE A 
GENTE TEM
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-254-4
44 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

D.H. D.H.
C.E. C.E.
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http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/historia-de-chuva-para-acabar-com-o-medo-dela/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/caixa-de-segredo/


Era uma vez uma estrelinha que brilhava demais. 
Um conflito para as outras que brilhavam de menos...

YELLOW
Luciene  Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani
HISTÓRIA SEM TEXTO, APENAS 
ILUSTRADA

ISBN: 978-85-7913-315-2
36 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

YELLOW – CAIXA
EDIÇÃO ESPECIAL LIMITADA 
Caixa com 10 estrelas.

D.H.
C.E.

Nesta proposta, o grande objetivo é a formação de professores visando: 
• Sistematizar ações que permitam as crianças o autoconhecimento, o co-

nhecimento do outro;
• Favorecer a resolução de conflitos de forma a conquistar progressiva-

mente ações mais assertivas;
• Repensar formas de intervenção e de a linguagem do professor;
• Oportunizar ações que permitam a autoconfiança e o valor de si.
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BOLHINHA DE SABÃO – CAIXA
EDIÇÃO ESPECIAL LIMITADA

ISBN: 978-85-7913-377-0
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

BOLHINHA DE SABÃO
SÉRIE CONVIVÊNCIA
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

Bolhinha de sabão... Uma brincadeira 
tão gostosa, não? O problema é 
quando alguém começa a atrapalhar... 
Mas, calma, haverá sempre alguém 
para ajudar.
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Uma avenca e uma camélia não satisfeitas 
com o fato de terem sido visitadas por 
um beija-flor brigam entre si, tentando 
disputá-lo. O que será que faz o beija-flor? 

AMOR CIRCULAR
Dilvanir Gonçalves
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-204-9
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Todo mundo se encanta (ou se espanta) com 
tio Francisco, que sabe juntar objetos estranhos 
como ninguém! Um dia ele entrou... na 
geladeira! Onde será que ele foi parar?

TIO FRANCISCO
Jacqueline Salgado
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-185-1
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 
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O CHAVEIRO MÁGICO
Vera Lúcia Seleto
Ilustrador: Daniel Guimarães

O SENHOR COMPRATUDO
Raquel Prestes
Texto e ilustrações

ISBN: 978-85-7913-439-5
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

ISBN: 978-85-7913-460-9
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Este livro, todo escrito em rimas, conta a história de dois irmãos 
que receberam no dia de seu aniversário um presente especial. 
Mesmo sendo muito simples, esse presente tinha um valor 
educativo muitíssimo grande.
E isso iria encantar as crianças e os adultos, pois nele havia uma 
mágica imprescindível, “um truque de boas maneiras” para o bom 
relacionamento de todos. 
Qual será o truque da mágica do chaveiro que tanto agrada a todos?

O dinheiro pode comprar a 
felicidade, a liberdade, a natureza? 
Embarque conosco nesta aventura e 
vamos juntos descobrir a resposta.
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As mães e uma diversidade de 
qualidades que todas possuem.
Mas existe algo que elas têm 
em comum. Já adivinhou?

AS MÃES NUNCA SÃO IGUAIS
Escritora e ilustradora: Raquel Prestes

ISBN: 978-85-7913-333-6
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

MAMÃE JÁ FOI CRIANÇA
Anna Menta
Ilustrador: Ronald Martins

ISBN: 978-85-7913-391-6
28 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa
20x20cm

Muitas brincadeiras e aventuras 
podem rolar quando se é criança e, por 
que não, quando se é adulto também.
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Letícia é uma menina que, assim 
como as avós, adora contar histórias... 
só que de um jeito bem diferente!

O LEOPARDO DA LETÍCIA
Ana Margarida Mignone
Ilustrações: Studio Carol Juste

ISBN: 978-85-7913-139-4
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

MENINO URSO
Vanessa Aranha Morimoto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-334-3
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Um acontecimento transforma a rotina 
do bebê, que conta com a ajuda de toda a 
família para superar esse momento. Mas o 
que acontece quando mamãe não chega?
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A leitura e a escrita não se resumem à 
mera junção de letras ou ao decifrar de códi-
gos. É identidade cultural representada por 
um complexo sistema de códigos. No entan-
to, a competência da leitura e escrita não é 
um processo que se encerra quando o aluno 
domina a arte de ler e escrever, mas se pro-
longa por toda a vida. Os livros aqui apresen-
tados querem contribuir para uma delicada 
e suave descoberta da vida, dando vazão às 
muitas indagações infantis.

Ensino Fundamental
SUGESTÃO PARA USO DOS LIVROS: 

1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Uma estrelinha que nunca se atrasava para os 
compromissos. Generosa e solidária, ajudava a 
todos, sem se importar com ela própria. 
Esse comportamento contribuiu para que ela 
participasse de um grande acontecimento.

Com a chegada de um novo Natal, Dalvinha, a estrelinha que 
nunca se atrasava para seus compromissos, fez um pedido à 
Dona Lua: queria vir à Terra conhecer de perto o menino Jesus. 
Ela não esperava, porém, que encontrá-lo fosse uma tarefa tão 
difícil. Será que dessa vez ela conseguirá brilhar a tempo?

DALVINHA, A ESTRELINHA PONTUAL
Glorinha Bedicks
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-145-5
28 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

DALVINHA QUER VIR À TERRA
Glorinha Bedicks
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-317-6
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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Um castelo de fadas... não, de bruxas. Uma bruxinha... 
quer dizer, uma fadinha. Uma vassoura... ou melhor, uma 
apimentada contadora de histórias, num ambiente fantástico 
e encantador. Vamos descobrir as histórias e os segredos da 
bruxinha Zazá e de Amanda, sua vassoura mágica.

AMANDA, A VASSOURA MÁGICA
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-217-9
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

UM ELEFANTE NUNCA ESQUECE
Sérgio Lowchinovscy
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-202-5
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Um elefantinho simpático e curioso 
se afasta da manada por pouco 
tempo, mas o suficiente para 
conhecer animais de cores, hábitos 
e jeitos muito diferentes.
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O título deste livro se origina do pronome EU, primeira pessoa 
do singular, como aquele que lê para si ou para outrem: crianças, 
jovens, professores, gestores; de VOCÊ, pronome de tratamento 
com o qual nos dirigimos aos nossos interlocutores, que interagem 
conosco por meio da linguagem; e de NÓS, primeira pessoa do 
plural, como todos os integrantes envolvidos nesse processo. Cada 
um desses pronomes ganhou vida para mostrar como a união faz a 
força: EU como sujeito, VOCÊ como leitor e todos NÓS juntos para 
impulsionarmos o mundo da leitura e da parceria.

EU + VOCÊ = NÓS
Palmira Piai
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-305-3
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Jubão é um rei que vive diversas aventuras na 
savana, mas pensa que há um problema em sua 
aparência. Ele deixará de escutar o comentário 
alheio e passará a ouvir a voz do coração?
Será que o rei e seus amigos conseguirão 
resolver esse dilema?

A CHAPINHA DO REI JUBÃO
Rita Camargo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-402-9
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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TETO DE ESTRELAS
Vivian Ferreira
Ilustradora: Carol Juste

ISBN: 978-85-7913-215-5
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

Sonhar, procurar, encontrar,
sonhar, rodopiar, flutuar, acordar
e novamente sonhar, e Aninha sonhava 
quando dormia e quando acordava, sozinha 
ou com as estrelas, Aninha sonhava!

As histórias de um avô ficam 
guardadas para sempre nas memórias 
de quem conviveu com ele.

QUI-QUI: SOBRE LIVROS E PÁSSAROS
Mayara Micheloto Beani
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-389-3
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa
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COLEÇÃO “PODE OU 
NÃO PODE?”
Refletir sobre a 
legitimidade das 
regras na escola 
é a proposta 
desta coleção que 
quer promover a 
formação de sujeitos 
cidadãos.

Um dragão que não come carvão, 
mas cospe fogo, pode ou não pode 
sair soltando fumaça por aí?

COSPE-FOGO, O DRAGÃO
COLEÇÃO PODE OU NÃO PODE?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-116-5 
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

AS CINCO SAIAS 
COLEÇÃO PODE OU NÃO PODE?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-115-8 
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Cinco meninas, uma diferente. 
Será que ficarão iguais novamente?

D.H. D.H.
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Um galo doido que canta a 
regra. A regra doida que não 
encanta o galo.

DOIDEIRA DE GALO À TOA (OU POR 
QUE A REGRA NÃO É SEMPRE BOA)
COLEÇÃO PODE OU NÃO PODE?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-117-2
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Uma avó boazinha e um avô maluquinho 
ensinam que a regra é dar e receber carinho.

CASA DE VÓ E DE VÔ
COLEÇÃO PODE OU NÃO PODE?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-114-1
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 
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A coleção “Falando de sentimentos” é 
destinada ao trabalho com afetividade na es-
cola e na família: são histórias que resgatam 
a importância e o valor que cada um tem e 
para isso apresentam temas para falar de si 
e das relações que se estabelecem com os 
outros. Falando de seus sentimentos, crian-
ças e adolescentes aprendem a se conhecer 
e a se respeitar e, assim, podem, então, res-
peitar os outros... As histórias da coleção 
tomam, dessa forma, uma perspectiva ética.

Esta é a história de um reizinho que achava 
que era poderoso e podia mandar em todo 
mundo, mas descobriu que nem nele mesmo 
ele mandava. Aliás, ele nem se conhecia.

O REIZINHO E ELE MESMO
COLEÇÃO FALANDO DE SENTIMENTOS
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-182-0
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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Quando se juntam, num clubinho, 
vários reizinhos, até bullying podem 
experimentar...

ERA OUTRA VEZ O REIZINHO E SEUS VIZINHOS
COLEÇÃO FALANDO DE SENTIMENTOS
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. MasseraniIlustrador: Paulo R. 
Masserani 

ISBN: 978-85-7913-181-3
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Uma mãe, um filho reizinho e muita história para 
contar: a saga de uma família como a minha, como 
a sua, como a nossa...

O MENINO E A MÃE DO MENINO
COLEÇÃO FALANDO DE 
SENTIMENTOS
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-183-7
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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Pedagogo, poeta, cronista, contador de 
histórias, ensaísta, teólogo, acadêmico, au-
tor de livros e psicanalista, Rubem Alves é 
um dos escritores mais famosos do Brasil. Foi 
membro da Academia Campineira de Letras, 
professor emérito da Unicamp e cidadão ho-
norário de Campinas.

“Eu achava que religião não era para ga-
rantir o céu, depois da morte, mas para tor-
nar esse mundo melhor, enquanto estamos 
vivos. Claro que minhas ideias foram recebi-
das com desconfiança...”

Rubem alves

COMO NASCEU A ALEGRIA
Rubem Alves
Ilustradora: Bruna Pellegrina

ISBN: 978-85-7913-388-6
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Num jardim de flores iguais, uma nasce 
diferente. O medo do olhar dos outros é 
sentimento universal... 
Todos gostariam de olhos mansos.

D.H.
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A MENINA E O PÁSSARO ENCANTADO
Rubem Alves
Ilustradora: Bruna Pellegrina

ISBN: 978-85-7913-375-6
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Por meio de simbolismos, Rubem Alves ensina crianças 
e adultos sobre a liberdade, nosso bem mais precioso. É 
graças a ela que aprendemos a amar, ter amizades, sentir 
saudades e respeitar o outro. E, por envolver temas tão 
humanos, A menina e o pássaro encantado é uma estória 
que faz sucesso há mais de 30 anos!

A PIPA E A FLOR
Rubem Alves
Ilustradora: Bruna Pellegrina

ISBN: 978-85-7913-384-8
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Num dia qualquer, a leveza da pipa se 
encontrou com a beleza da flor. E foi aí 
que tudo aconteceu...
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Uma árvore especial, cheia de vida! 
Uma aranha muito vilã...Qual seria a cura 
para a maldade da aranha?

A ÁRVORE E A ARANHA
Rubem Alves
Ilustradora: Bruna Pellegrina

ISBN: 978-85-7913-403-6
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

CRISÁLIDA, A CIGARRA QUE 
GOSTAVA DE PRIMAVERA
Raquel Alves
Ilustrações do Studio Carol Juste

ISBN: 978-85-7913-404-3
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Essa é a historia de uma cigarra chamada 
Crisálida. Através de simbologias, nos fala 
de belezas interiores e exteriores.

D.H. D.H.
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Um elefante? Não, um rato. Um rato que 
tinha um problema e precisava de um 
amigo para sua dor compartilhar...

PATA DE ELEFANTE
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Vários autores

ISBN: 978-85-7913-146-2
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

D.H.
C.E.

“Atualmente, a convivência respeitosa re-
presenta um dos principais desafios na reali-
dade educacional. As pesquisas indicam que 
professores e estudantes percebem aumento 
dos problemas de convivência nas escolas. Es-
tas, querendo ou não, influenciam significati-
vamente a formação moral de seus alunos, uma 
vez que as relações vivenciadas nesse ambiente 
se embasam em normas e comportamentos, 
fornecendo informações sobre o que é bom ou 
mau, certo ou errado. Nesse sentido, o desen-
volvimento da autonomia moral e a formação 
para a convivência democrática são metas im-
portantes para a educação, e a escola é funda-
mental nesse processo.”

Luciene Regina Paulino Tognetta
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O PROBLEMA DA LAGARTIXA
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-410-4
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Uma lagartixa, um arrepio... 
Quem não tem?
Uma esperançazinha de 
viver bem... Quem viverá sem?

D.H.
C.E.

ENROLA, ENROLA, ATÉ FAZER 
UMA BOLA
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-210-0
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

O nome dele era Bola, o tatu. 
Bola vivia enrolando por aí, 
ora virando tatu, ora virando bola.

D.H.
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Um Papai Noel atrapalhado que perde o 
chapéu e ganha uma porção de pedidos: neles, 
os desejos de que os conflitos do dia a dia não 
existam. Será que isso é possível?

O CHAPÉU DO NOEL
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-177-6
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

DE QUEM É A PRIMEIRA ACEROLA?
SÉRIE “CONVIVÊNCIA” / 
Escritoras: Carolina de Aragão Escher Marques 
e Lívia Maria Ferreira da Silva. 
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-255-1
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

A primeira acerola: de quem será? 
Será preciso disputar e vencer?
Dois amigos aprendem que existe outro 
jeito de o problema resolver. 

D.H. D.H.
C.E. C.E.
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A VIAGEM DE ALAA
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Nati Alonso
Ilustrador: Fabio Eugenio

ISBN: 978-85-7913-378-7
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa 

Chegou o dia! Vamos para o mar. 
Expectativas, medo, esperança e o 
destino: ser REFUGIADA.

A viagem de Alaa é uma obra inspirada no drama 
humanitário que se está vivendo na Europa, com a 
chegada maciça de refugiados exilados da Síria, um país 
em guerra, e a escassa resposta que esse continente está 
dando institucionalmente a esse pedido de asilo político 
e econômico que supera as previsões realizadas para 
outorgar as ajudas humanitárias.

GUIA DIDÁTICO: A VIAGEM DE ALAA
Nati Alonso
22 páginas / 20x25 cm
Wire-o

D.H.
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UM A MAIS NA ESCOLA
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Nati Alonso
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-299-5
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Refletindo e pensando juntos, 
todos nós podemos aprender a 
conviver e a viver melhor.

Este trabalho tem como objetivo fornecer aos professores os 
recursos necessários para abordar em sala de aula os valores 
para uma convivência positiva, por meio da história “Um a 
mais na escola”. Não é uma proposta fechada, mas o início de 
diretrizes que o professor, ou professora, pode e deve expandir, 
em função do contexto em que se desenvolve seu trabalho.

GUIA DIDÁTICO: UM A MAIS NA ESCOLA
Nati Alonso

54 páginas / 20x25 cm
Wire-o
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VESTIDINHO DE BOLINHA
SÉRIE “CONVIVÊNCIA”
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-376-3
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Uma história sobre amigos 
que não se separam, 
apesar dos problemas 
com que se deparam.

D.H.

C.E.

ISBN: 978-85-7913-473-9
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Rodeada de poções e feitiços, uma bruxa vive mil 
aventuras, mas nenhuma seria maior ou mais 
desafiadora do que a do mamão. Só ele poderia 
resolver um terrível problema! 
Por que bruxas vão muito além de maçãs enfeitiçadas? 
só lendo Mamão de bruxa para descobrir...

MAMÃO DE BRUXA
Amauri de Oliveira
Ilustrador: Paulo R. Masserani
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ISBN: 978-85-7913-465-4
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Um menino diferente? Claro que 
não, igual a toda gente. 
Uma história pra guardar comigo, 
porque ele era meu amigo...

ELE ERA MEU AMIGO...
Luciene Regina Paulino Tognetta
Pablo Javier Castro Carrasco
Ilustrador: Paulo R. Masserani

D.H.

C.E. “(...) Eu, sinceramente, espero que a emo-
ção que gera reflexão também conduza a 
ações simples, mas importantes, em nossas 
vidas para a inclusão. Sou professor universi-
tário e trabalho com formação de psicólogos 
e professores. Fiz doutorado na Escola de Psi-
cologia da Pontifícia Universidade Católica 
do Chile. Eu também estudei na Universidade 
do Leiden, na Holanda, minha pesquisa foi fo-
cada na área de psicologia educacional, espe-
cificamente sobre como as pessoas que parti-
cipam dela (na escola e na família) constroem 
conhecimentos subjetivos (crenças que lhes 
permitem explicar seus mundos) que é a cha-
ve para entender seu trabalho e as possibili-
dades de melhoria.”

Pablo JavieR casTRo caRRasco
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COLEÇÃO “OS MAIS BELOS 
MITOS INDÍGENAS BRASILEIROS”
ISBN: 978-85-87645-84-5
6 livros
Marco Catalão
Ilustrador: Eduardo Moura

Os mitos, tão importantes para a construção de 
valores, aproximam pessoas de diferentes culturas com 
diversos modos de viver e de conceber o mundo. Esta 
coletânea de mitos indígenas brasileiros nos permite 
compreender melhor a formação de nosso país.

E.R.

Marco Catalão escreve livros para crianças e 
adultos. É autor dos livros O Cânone Acidental (ven-
cedor do Concurso Nacional de Poesia Violeta 
Branca Menescal / Bolsa para autores com obra 
em fase de conclusão, concedida pela Biblioteca 
Nacional, em 2008), No cravo e na ferradura (primei-
ro lugar no Concurso Literatura Para Todos, em 
2009), Sob a face neutra (Bolsa Funarte de Criação 
Literária, em 2010) e Videoteipe (Finalista do V Prê-
mio Luso-Brasileiro de Dramaturgia e da Interna-
tional Playwriting Competition, da BBC, em 2011). 
Com a peça Agro Negócio, obteve o primeiro lugar 
no IV Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia, em 
2010. Pela Editora Adonis, publicou Os mais belos 
mitos indígenas brasileiros, Os mais belos mitos gregos, 
Os mais belos mitos afro-brasileiros, A arte de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho e A chave de ouro.
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A NAMORADA DO BOTO
ISBN: 978-85-87645-85-2
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa

A ORIGEM DA MANDIOCA
ISBN: 978-85-87645-86-9
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa

A SOMBRA DA SUCURI
ISBN: 978-85-87645-87-6
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa

OS GORÁS E AS ONÇAS
ISBN: 978-85-87645-89-0
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa

OS DOIS IRMÃOS QUE VIERAM DE 
DEBAIXO DA TERRA
ISBN: 978-85-87645-88-3
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa

QUANDO NÃO HAVIA NOITE
ISBN: 978-85-87645-90-6
8 páginas / 20x17 cm / Lombada canoa
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Os mitos, tão importantes para a construção de valores, aproximam 
pessoas de diferentes culturas com diversos modos de viver e de 
conceber o mundo. Esta coletânea de mitos afro-brasileiros nos 
permite compreender melhor a formação da nação brasileira.

D.H. D.H.

E.R. E.R.

COLEÇÃO “OS MAIS BELOS 
MITOS AFRO-BRASILEIROS”
ISBN: 978-85-7913-270-4
6 livros
Marco Catalão
Ilustrador: Paulo R. Masserani

JUSTIÇA SEJA FEITA
ISBN: 978-85-7913-271-1
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O CAÇADOR DE UMA FLECHA SÓ
ISBN: 978-85-7913-272-8
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa
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D.H.

D.H.

D.H.

D.H.

E.R.

E.R.

E.R.

E.R.

PROMESSA É DÍVIDA
ISBN: 978-85-7913-276-6
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O PRÍNCIPE QUE NÃO SORRIA
ISBN: 978-85-7913-273-5
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O SEGREDO DE OIÁ
ISBN: 978-85-7913-274-2
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

OS LAVRADORES INFIÉIS
ISBN: 978-85-7913-275-9
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa
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Na Antiguidade, as narrativas mitológicas eram criadas, 
entre outras razões, para satisfazer a curiosidade humana 
sobre os fenômenos naturais, culturais e sociais. 
A coletânea de mitos gregos auxilia o leitor na compreensão 
de muitos comportamentos e expressões mantidos até hoje, 
como, por exemplo, “presente de grego”, “calcanhar de 
aquiles”, entre outros.

COLEÇÃO “OS MAIS BELOS MITOS GREGOS”
ISBN: 978-85-7913-277-3
6 livros
Marco Catalão
Ilustrador: Paulo R. Masserani

O AMOR PROIBIDO DE PÍRAMO E TISBE
ISBN: 978-85-7913-278-0
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O CAVALO DE TROIA
ISBN: 978-85-7913-279-7
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

D.H. D.H.
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UM CONCURSO DE BELEZA ACABA EM GUERRA
ISBN: 978-85-7913-283-4
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa12 páginas

O OLHAR PETRIFICANTE DA MEDUSA
ISBN: 978-85-7913-281-0
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O LABIRINTO DO MINOTAURO
ISBN: 978-85-7913-280-3
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa

O VOO DE ÍCARO
ISBN: 978-85-7913-282-7
12 páginas / 23x20 cm / lombada canoa
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A coleção reúne poemas de diferentes épocas e 
períodos literários, do Trovadorismo na Idade Média ao 
Modernismo no século XX, passando pelo Arcadismo, 
o Romantismo, o Parnasianismo e o Simbolismo. As 
formas poéticas também são variadas: da balada ao 
soneto, da quadra popular à cantiga de amigo. Uma 
amostra rica e abrangente da melhor poesia escrita em 
português ao longo dos últimos séculos.

COLEÇÃO “POESIA PARA TODAS AS IDADES”
ISBN: 978-85-7913-064-9
Organização: Marco Catalão / Óleo sobre tela: Rita Cavallari
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AS POMBAS
COLEÇÃO POESIA PARA 
TODAS AS IDADES
Raimundo Correia
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-062-5
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa

“Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
Das pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sanguínea e fresca a madrugada.”

“Ai flores, ai flores do verde pinho,
vocês têm notícias sobre o meu amigo?
Ai Deus, onde está?”

CANTIGA DE AMIGO
COLEÇÃO POESIA PARA 
TODAS AS IDADES
Dom Dinis
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-060-1
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa

LIRA XX
COLEÇÃO POESIA PARA 
TODAS AS IDADES
Tomás Antônio Gonzaga
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-058-8
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa

“Em uma frondosa
roseira se abria
um lindo botão.
Marília formosa
o pé lhe torcia
com a branca mão.”
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“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.”

“Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.”

ISMÁLIA
COLEÇÃO POESIA PARA TODAS 
AS IDADES
Alphonsus de Guimaraens
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-059-5
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa

CANÇÃO DO EXÍLIO
COLEÇÃO POESIA PARA TODAS AS IDADES
Gonçalves Dias
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-061-8
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa

“Tenho um livrinho onde escrevo
quando me esqueço de ti.
É um livro de capa negra
onde inda nada escrevi.”

QUADRAS AO GOSTO POPULAR
COLEÇÃO POESIA PARA TODAS 
AS IDADES
Fernando Pessoa
Organização: Marco Catalão
Óleo sobre tela: Rita Cavallari

ISBN: 978-85-7913-063-2
8 páginas / 17x20 cm
Lombada canoa
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A TÁBUA DO SONHO
Fátima Vianna
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-390-9
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

GUARDA-CHUVA? GUARDA-CHUVA!
Roberto Basílio de Matos
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-397-8
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

Suavemente, a balançar, 
a menina sonhava. 
Nas asas da imaginação, 
realizava seus sonhos!

Este é o livro do guarda-chuva! Do guarda-
chuva!? Mas também do Pingo, da Gota 
e do Orvalho. Uma família e um guarda-
chuva com muita história para contar...

D.H. D.H.
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Uma menina e seu medo: não é história de arrepiar, mas sim 
para pensar nos medos que todo mundo tem e em como nos 
sentimos quando nos tratam como alguém diferente...

Dar importância a valores como o 
respeito, a solidariedade e a tolerância 
ao diferente e enfrentar os medos que 
a gente tem quando se relaciona com 
os outros: atitudes importantes  para 
acabar com o bullying e melhorar a 
convivência na escola.

A HISTÓRIA DA MENINA E DO 
MEDO DA MENINA
COLEÇÃO BULLYING, QUEM 
TEM MEDO?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-292-6
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

COLEÇÃO “BULLYING, QUEM TEM MEDO?”
ISBN: 978-85-7913-291-9
3 Livros: 23x23cm

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

D.H.
C.E.

Em atendimento à Lei nº 13.185 
(Lei antibullying), aprovada em 
6 novembro de 2015 que institui 
o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática (Bullying)
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Esta é a história de uma menina comum. Tão 
comum que teve de enfrentar o medo (que a 
maioria tem) de ser tratada como diferente.

O MEDO DA BIA
COLEÇÃO BULLYING, QUEM 
TEM MEDO?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-293-3
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Problemas de medo: serão problemas de matemática? 
Será que, se a gente somar a coragem e diminuir o medo, 
dividir as tristezas e multiplicar as ações para o bem, a 
gente consegue acabar com o bullying na escola?

PROBLEMAS DE MEDO
COLEÇÃO BULLYING, QUEM 
TEM MEDO?
Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-294-0
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

D.H. D.H.
C.E. C.E.
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Dois amigos em busca de aventuras 
inesperadamente se envolvem em 
situações perigosas e desafiadoras.  
O que farão os peixinhos aventureiros?

OS PEIXINHOS AVENTUREIROS
Clóvis Coelho Rocha
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-203-2
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Rita é uma minhoquinha apaixonada por 
rock e por perucas coloridas. Um dia ela pega 
a estrada e vai em busca de seu sonho. Acaba 
por fazer um monte de gente feliz.

RITA PRI, A MINHOQUINHA 
ROQUEIRA 
Sérgio Lowchinovscy 
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-035-9
24 páginas / 16x22 cm
Lombada canoa

D.H. D.H.
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O SUMIÇO DOS PIRES
Marina Tschernyschew
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-232-2
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Você já parou para imaginar que alguns objetos de 
sua casa podem ter uma vida secreta? Já pensou que, 
enquanto você dorme tranquilamente, eles podem viver 
grandes aventuras? Isso é o que você descobrirá nesta 
história.

TININHA E A FADA LILE
Cristina Lazaretti
Ilustrador: Fabio Eugenio

ISBN: 978-85-7913-328-2
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

Tininha é uma menina que vive em uma casa onde 
tudo pode acontecer. Certo dia, ela recebe a visita de 
uma fada, que precisa da ajuda da menina. Por sorte, 
a fadinha chegou à casa certa.
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Um tuiuiú aparece pela primeira vez em uma represa 
e, com seu jeito diferente, aguça a curiosidade de 
todos os demais moradores do lugar, que não resistem 
à simpatia do visitante.

DOCE ÁGUA DO RIO
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-184-4
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

O SONHO DE PÉTI
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-196-7
24 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

Péti era uma garrafinha muito especial.
Desde que nasceu, imaginava as aventuras 
que viveria a cada vez que fosse reciclada.
Sair por aí e conhecer muitos lugares era 
seu maior sonho...

E.A. E.A.
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O SISTEMA ECOLÓGICO FAZ 
ECO, LÓGICO!
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-195-0
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa 

Um pinguim em apuros.
Uma amizade inusitada.
E aventuras ecoando!

Uma menina curiosa descobre que uma horta 
caseira pode trazer muitos benefícios para a 
saúde de sua família e do mundo! Quer saber 
por quê? Comece por aqui...

ISBN: 978-85-7913-433-3
8 páginas / 15x21 cm
Lombada canoa

A HORTA DA LELÊ
Fagner Zanetti
Ilustrador: Paulo R. Masserani

E.A. E.A.

EN
SI

N
O

 F
UN

D
A

M
EN

TA
L

77

http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/doce-agua-do-rio/
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/horta-da-lele/


COLEÇÃO “BICHOS DE ESTIMAÇÃO”
ISBN: 978-85-7913-132-5
5 livros / Lombada canoa
Coordenadora da Coleção: 
Margareth Brandini Park

Quando Lucas foi presenteado com uma 
linda cachorrinha salsicha... ops!, na 
verdade, uma pastor-alemão, nem ele 
nem sua família imaginaram as muitas 
experiências que viveriam juntos. Uma 
coisa é certa: todos se envolveram.

ISBN: 978-85-7913-127-1
24 páginas / 17x24 cm

Amora é uma grande 
menina... quer dizer, uma 
grande cachorra, que de 
Amora só tinha o nome, 
porque o aroma... ai, ai, ai. 

ISBN: 978-85-7913-128-8
24 páginas / 17x24 cm

A CACHORRA QUE NÃO ERA 
TRISTE NEM AZUL
Janete Viccari Barbosa
Ilustrador: Paulo R. Masserani

O AROMA DE AMORA
Aglael J. A. Gama Rossi
Ilustrador: Paulo R. Masserani
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ISBN: 978-85-7913-236-0
24 páginas / 17x24 cm

Murundum conta a história de um réptil que 
é símbolo do tempo e da vagareza. Ela ganhou 
esse nome porque sua carapaça de tartaruga é 
semelhante às lombadas das cidades. Neste livro, 
esse bicho de estimação passa por muitas situações 
engraçadas, dramáticas e trágicas, enquanto é 
observado do alto pelo olhar aguçado de uma águia.

Depois de um dia muito estranho, 
todos sabiam que as coisas jamais 
seriam iguais. O que não sabiam 
é que conheceriam uma árvore 
muito diferente e que no final ela 
poderia ser bastante divertida.

ISBN: 978-85-7913-130-1
24 páginas / 17x24 cm

Numa família em que já vivia um caramelo 
e uma castanha, cheguei eu, com um porte 
todo branco. Só poderia ter um nome: 
nome de chocolate branco. O que ninguém 
sabia era que eu viria a ser um lindo pirata! 
E você nem imagina como isso aconteceu...

ISBN: 978-85-7913-129-5
24 páginas / 17x24 cm

MURUNDUM
Renata Sieiro Fernandes
Ilustrador: Paulo R. Masserani

MARIA MANUELA E FLOR, AS GATAS 
DA ÁRVORE ESTRANHA
Margareth Brandini Park
Ilustrador: Paulo R. Masserani

BRANCO E COM NOME DE CHOCOLATE
Renata Sieiro Fernandes
Ilustrador: Paulo R. Masserani
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“O amarelo desapareceu... o amarelo desapareceu!” Este 
foi o grito que ecoou pelo bosque-sem-fim. As outras 
cores do arco-íris ficaram muito preocupadas e partiram 
à procura do amigo, afinal, todos somos importantes e 
não podemos deixar ninguém para trás.

AS TRAVESSURAS DO AMARELO
Escritores: Pedro Sales Luís Rosário,
José Carlos Núñez Pérez e Júlio António González-Pienda
Tradutora: Luciene Regina Paulino Tognetta
Ilustrador: Ricardo Roque Martins

ISBN: 978-85-7913-106-6
80 páginas 14x21cm
Brochura

D.H.
C.E.

PEDRO SALES LUÍS ROSÁRIO nasceu em Lisboa, onde se li-
cenciou em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade Clássica. É doutor em Psicologia pela 
Universidade do Minho, e lá exerce funções de docência no De-
partamento de Psicologia do Instituto de Educação e Psicologia.

Seu trabalho tem incidido na área da aprendizagem, mais 
concretamente nas investigações das abordagens dos alunos ao 
estudo, na autorregulação da aprendizagem e na promoção do 
comportamento autorregulatório dos alunos dos ensinos Fun-
damental, Médio e Superior.

PedRo sales luís RosáRio
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APRENDENDO A APRENDER – O projeto conta com 
uma metodologia bem estruturada e auxilia as crianças a 
se autorregularem para a aprendizagem, e assim obterem 
melhor aproveitamento escolar e cotidiano.
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Preocupados com a promoção de uma aprendizagem para a autonomia, 
queríamos construir oportunidades efetivas para aprender a aprender em 
contexto, incrementando as competências autorregulatórias dos alunos.

TESTAS PARA SEMPRE
SÉRIE (DES)VENTURAS DO TESTAS
Escritores: Pedro Rosário, 
José Carlos Núñez e António Valle
Ilustrador: Ricardo Roque Martins

ELEMENTAR, MEU CARO TESTAS
SÉRIE (DES)VENTURAS DO TESTAS
Pedro Sales Luís Rosário
Ilustrador: Ricardo Roque Martins

007º ORDEM PARA ESTUDAR
SÉRIE (DES)VENTURAS DO TESTAS
Pedro Sales Luís Rosário
Ilustrador: Ricardo Roque Martins

ISBN: 978-85-7913-295-7
116 páginas / 15x21 cm
Brochura
Indicado para o 5º ano 
do Ensino Fundamental

ISBN: 978-85-7913-440-1
112 páginas / 15x21 cm
Brochura
Indicado para o 6º ano 
do Ensino Fundamental

Esses livros acompanham as fichas 
“Testas.br”, disponíveis para download 
no site: www.editoraadonis.com.br.

ISBN: 978-85-7913-478-4
15x21 cm
Brochura
Indicado para o 7º ano 
do Ensino Fundamental

D.H. D.H. D.H.
C.E. C.E. C.E.
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Programa Pedagógico:

DIZEM QUE TODA CAVERNA É ASSIM...
Luciene Tognetta
Daniel Menin
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-466-1
56 páginas / 20x25 cm
Capa dura

Uma caverna... um mundo novo pra conhecer,
Uma aventura que este livro vai trazer.

C.E.

Esse livro possui conteúdo virtual 
para ser acessado por QR Code.

Coordenação: Daniel Menin
Membro do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas, do 
Instituto do Carste e do Meandros Espeleoclube. Fundador 
do Terra Sub Espeleologia.

TRANSDISCIPLINAR PARA O ENSINO – Quem já visitou 
uma caverna? Quem sabe o quanto uma caverna pode 
permitir a exploração de conteúdos interdisciplinares 
de Ciências, Matemática, História, Arte, Geografia? Um 
projeto posto em prática por meio de um conteúdo 
transdisciplinar (como reitera a BNCC) que promove o 
interesse dos alunos pelo conhecimento.

INDICADO A PARTIR DO 5º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL.

EN
SI

N
O

 F
UN

D
A

M
EN

TA
L

82

http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/dizem-que-toda-caverna-e-assim/


A CHAVE DE OURO
Marco Catalão
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-214-8
40 páginas / 15,5x22,5cm
Brochura

O mundo dos mosquitos e dos peixes, o das 
formigas e o dos homens, todos os mundos 
dependiam de uma chave, e só um menino 
especial poderia encontrá-la!

A PRINCESA PROMETIDA
Priscila Caroline
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-458-6
40 páginas / 17x24 cm
Brochura

Num reino distante, um feitiço foi lançado, 
a rainha não poderia ter filhos. Mas isso não 
impediu de nascer uma linda princesa de pele 
cor de jambo e olhos de avelã. Ela cresceu e 
viveu feliz e tranquila, até que a fada má voltou...
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Quatro contos recheados de atitude!
Conheça a história de Juju, uma menina sem cor 
de pele definida; de Bila, um menino de rua que 
decide mudar de vida; de dois adolescentes que 
vivem a expectativa de um encontro amoroso; 
e de uma menina que, durante uma inusitada 
viagem, faz descobertas sobre si mesma.

ATITUDE
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-150-9
80 páginas / 15,5 x 22,5 cm
Brochura

Aliel encontra uma velha caderneta, ouve estranhos 
sons, entra num porão e encontra um curioso túnel. 
Era o início de uma fantástica e sinistra aventura 
nas entranhas de uma montanha entre pirâmides, 
vampiros, guerreiros e outras bizarras criaturas. De 
lá só sairia enfrentando grandes desafios!

SUBTERRÂNEO SINISTRO
Leila Seleguini
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-268-1
80 páginas / 15,5x22,5cm
Brochura
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UGA BRUXA E SEU GATO PUXA-PUXA
Margareth Brandini Park
Ilustradora: Lisa França

ISBN: 978-85-7913-233-9
28 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

É possível que você já tenha ouvido falar mal dos 
gatos pretos. Muitas pessoas acreditam que eles dão 
azar e não são confiáveis. Será verdade?
Se você tem dúvidas, gostará bastante da Uga bruxa 
e seu gato preto, o Puxa-Puxa. Os dois esclarecem 
essa história que foi inventada por um motivo muito 
simples: a inveja da sabedoria desses bichanos!

A partir de uma história repleta de intrigas, 
muitas serão as descobertas curiosas 
de nosso alfabeto. Intrigas? Sim, muitas 
intrigas... afinal, as letras resmungam muito 
e chegam a ficar de mal umas das outras.

ORTOGRAFANDO
Patrícia Aquino
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-137-0
52 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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A MELHOR RESPOSTA
Cristina Lazaretti
Ilustrador: Fabio Eugenio

ISBN: 978-85-7913-201-8
40 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

No sítio do avô Quinzinho, tudo pode acontecer 
— até mesmo uma discussão para saber quem é o 
bicho mais inteligente. E você, consegue adivinhar 
quem vai ganhar essa disputa?
Como encontrar a melhor resposta?

CAJU, UMA HISTÓRIA DE AMOR
Carmelina de Toledo Piza
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-407-4
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

De cara branca, olhos pretos, nariz só 
um risquinho, sorriso leve, com apenas 
16 centímetros e um jeito de quem vai 
aprontar alguma... Essa é Caju, uma 
simpática boneca e uma história de amor.
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O LOBO QUE QUERIA SER PRÍNCIPE
Cicero Edno
Ilustrador: Daniel Guimarães

ISBN: 978-85-7913-198-1
24 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

E se o lobo mau não fosse tão mau? E se ele 
não quisesse mais ser lobo? E se ele quisesse 
viver outras histórias? E se tudo isso fosse 
possível? Tudo o que você já viu de um jeito 
que você nunca viu!

SEGREDOS DE CRIANÇA
Adriana Koide 
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-151-6
52 páginas / 17x24 cm
Brochura

Costumes e crenças são observados nas falas e 
nas práticas cotidianas! Mas de onde eles vêm? 
Poderiam, as crianças criar tradições? Ah... Isso 
são segredos, e de crianças! 
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CABEÇA DE FLOR
Cristina Lazaretti
Ilustrador: Fabio Eugenio

ISBN: 978-85-7913-229-2
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

O BICHO DO LIVRO
Cristina Lazaretti
Ilustrador: Fabio Eugenio

ISBN: 978-85-7913-234-6
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 

Cabeça de Flor tinha quase tudo na 
vida: uma floresta encantada, uma avó 
sábia e muitos amigos. Mas e o poder de 
transformar? Onde ela poderia encontrar?

O Sr. Otávio morava com fadas, dragões, príncipes, 
princesas e com muitos outros seres encantados que 
viviam em seus livros. Todas as noites, ele abria um livro e 
deixava a história sair, mas um dia ele se foi. Aí apareceu o 
Bicho do Livro e as histórias começaram a desaparecer...
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Catarina é uma tartaruga que sofre porque 
quer, acima de tudo, ser a melhor. Mas é 
perdendo que aprende suas melhores lições.

À sombra das metáforas passeiam as catacreses, 
nadam os pleonasmos e brincam os eufemismos. A 
antítese também anda por aí, e cada um, a seu modo, 
quer mesmo é encontrar sua própria POESIA!

CATARINA, A TARTARUGA POETISA
Silvia Delázari
Ilustradora: Carol Juste

ISBN: 978-85-7913-406-7
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

CATARINA EM PROSA E VERSO
Silvia Delázari
Ilustradora: Carol Juste

ISBN 978-85-7913-269-8
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa
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Era uma vez um menino que gostava 
muito de animais. Um dia, ele pediu a 
seus pais uma tartaruguinha, só não 
imaginava como iria encontrá-la...

TURTLE, SEMPRE AMIGOS
Elisabete Moreira
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-441-8
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

E.A.

O MAIOR CAMPEONATO 
DE TODOS OS TEMPOS
André Luís Oliveira
Arnaldo Junior
Ilustrador: Júnior Caramez

ISBN: 978-85-7913-447-0
36 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa

O que pode acontecer quando um menino resolve promover 
um campeonato de futebol que inclua todo mundo? A ideia 
foi tão bem aceita que todos resolveram participar: vizinhos, 
parentes, amigos, irmãs, pais, mães, numa grande interação 
entre pessoas e gerações diferentes.
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Pode um pequeno constrangimento fazer com que um 
garoto aficionado de super-heróis passe a detestar suas 
fantasias, símbolos, gibis e tudo o que os represente, 
levando-o a criar um anti-herói? Leia o livro e descubra 
como Joãozinho superou com inteligência e criatividade 
uma situação de constrangimento na escola.

JOÃOZINHO E A ORIGEM DO 
CAPITÃO MALVADO
Francisco Hélio
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-456-2
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 

Num entardecer na caatinga, eis que surge, inesperadamente, um 
garoto chamado Raduan. Com a pele negra como a noite e olhos 
grandes feito jabuticabas, Raduan nasceu da flor de um mandacaru. Ele 
traz em si uma sabedoria que poucos têm. Percorrendo os caminhos da 
vida, ele encontra um vaga-lume sem brilho, um tatu-bola reclamão, 
um lobo-guará arrogante, uma cuíca desmotivada, um sapo-cururu 
rabugento, um caititu viciado em trabalho e um preá fofoqueiro. Com 
seu jeitinho cativante, Raduan vai aos poucos mostrando que a vida tem 
um encantamento e que é preciso cultivar o que há de melhor em nós.

RADUAN
Juliano Schiavo
Ilustrador: Eduardo Mestriner

ISBN: 978-85-7913-459-3
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa 
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De uma hora para outra, o cotidiano da menina Aline e 
de todos os seus familiares muda radicalmente quan-
do ela conhece uma criatura terna, disponível e sin-
gular. Quem seria capaz de adivinhar? João Grandim, 
o menino que assobiava, ao tempo da Grande Guerra 
torna-se um soldado mirim em favor do chamado “Es-
forço de Guerra”, tudo por patriotismo e com vista a 
um cobiçado prêmio que o levará a mundos jamais so-
nhados ou imaginados. O vô e suas netas aprontam as 
mais emocionantes e engraçadas brincadeiras. E Va-
lente, o Cachorro Invisível, faz parte da história. Ape-
sar dos sustos e da correria, tudo termina em gostosas 
gargalhadas.

TRÊS DEDOS DE PROSA
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-241-4
64 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

Gabriel Araújo dos Santos, ou Bié, o Prosador, é natural de Ser-
ro (MG). Apesar de radicado no estado de São Paulo desde 1958, 
não deixou apagar de sua memória os acontecidos de seu cotidia-
no nas Alterosas, especialmente em Peçanha, onde foi criado. E 
tanto assim que, depois de se aposentar como bancário, deu de 
puxar da lembrança os inusitados de seu viver. Incentivado pelos 
familiares e amigos, foi, como diz ele, “escrevinhando os aconteci-
dos, e o trem principiou a tomar corpo”. Feitas as contas, são mais 
de duas dezenas de antologias com seus causos. Só na Secretaria 
da Cultura de Porto Alegre somam-se sete histórias. Orgulha-se de 
ter sido publicado pela Unicamp, Universidade Federal de São João 
del-Rei, Mapa Cultural do Estado de São Paulo, Fundação Cassiano 
Ricardo e Associação de Escritores de Bragança Paulista, além de 
ter recebido premiações na Unesp e na Puccamp. Quanto à Editora 
Adonis, diz, convicto, que “é uma história à parte. Não tanto pe-
las cinco obras acolhidas, mas pelo modo espontâneo e carinhoso 
como sou recebido por toda a laboriosa equipe da Editora, onde 
me sinto em casa, minha segunda família”. Esse é o Bié, o Prosador.
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Candinho, um menino de 8 anos, se 
apaixona por Cecília, uma garota de 15 
anos. Pensando que sua amada iria para um 
convento, ele parte em seu encalço, sem 
saber o que vai acontecer, especialmente 
quando mira as águas de um riacho.

ISBN: 978-85-7913-101-1
48 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

ISBN: 978-85-7913-104-2
32 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

Nunca se viu uma ave tão falante e 
inteligente quanto Policarpo, o papagaio. 
Era admirado por todos, especialmente pela 
criançada, exceto por Buteia e por Marca-
Sol, o sacristão Macabeu, que, às escondidas, 
arma uma cilada para o simpático bichinho.

ISBN: 978-85-7913-105-9
32 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

Numa história povoada de medos 
e superstições, ruídos e visões 
assombrosas, Candinho e seu pai 
Licurgo vivem momentos de terror. 
Na eterna luta entre o bem e o 
mal, essa narrativa tem um final 
inesperado e surpreendente.

CANDINHO E SUAS HISTÓRIAS: O MENINO E 
A FAUNA, A FLORA E A FANTASIA
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Paulo R. Masserani

POLICARPO
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Paulo R. Masserani

A FAROFA PARA O ANO NOVO
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Paulo R. Masserani
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Zé Balão, pobre no ter, mas rico no viver, 
vê-se, de repente, expulso do Paraíso – a 
mãe demudada em alma –, mas outros 
paraísos se lhe mostram na solidariedade 
dos moradores de um incógnito lugar...

ZÉ BALÃO E SUAS HISTÓRIAS
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Daniel Guimarães

ISBN: 978-85-7913-143-1
80 páginas / 13x19,5cm
Brochura

O VÔ, SUAS HISTÓRIAS E BRINCADEIRAS
Gabriel Araújo dos Santos
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-102-8
96 páginas / 13x19,5cm
Brochura

Isabella e Natália recebem a visita do avô Natalino 
no dia de sua formatura na universidade. Junto 
com o avô vem as lembranças de uma infância 
afável, envolta em mistérios e enigmas, sustos e 
devoções. Também recebem dele um presente 
inusitado! Que presente será esse?
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Porcino é um porquinho tímido, 
amável, extremamente limpo 
e organizado, mas sofre com o 
preconceito dos animais da floresta. 

UM PORQUINHO DIFERENTE
Sílvia Regina Delázari Ferreira
Ilustradora: Patrícia Alexandra
Scalon de Almeida

ISBN: 978-85-87645-34-0
24 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

Nas nuvens que passeiam no céu, há quem 
leia a história da própria vida. Essa narrativa 
é também um colorido convite: parar e olhar 
o céu, onde se pode ver mais que nuvens.

COLORIDAS NUVENS
Silvia Regina Delázari Ferreira
Ilustradora: Patrícia Alexandra 
Scalon de Almeida

ISBN: 978-85-7913-472-2
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa
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Que sorte a da minhoquinha Samira. 
Depois de passar por um grande susto, ela 
encontrou Pedrinho, um garoto cuidadoso e 
esperto. Um grande amigo! Ela ganhou dele 
uma “casa” e ainda viveu grandes aventuras.

SAMIRA, A MINHOCA DE SORTE
Vera Lúcia Seleto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-87645-35-7
24 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

Pedrinho, o grande amigo de Samira, a levou 
para um belo e divertido passeio no parque 
ecológico, onde ela encontrou muitos e 
diferentes bichos.

SAMIRA VAI AO PARQUE ECOLÓGICO
Vera Lúcia Seleto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-135-6
24 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa
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O colorido bater das asas de muitas borboletas 
encanta Samira, que, junto com Pedrinho e 
sua família, desvenda um mundo de muitas 
transformações. 

Imagine, amiguinho, o que uns óculos podem 
fazer na vida de uma minhoca. Pobre Samira! 
Estava tão feliz com aquele passeio na praia,
quando, de repente, foi vítima de um sequestro...

SAMIRA VAI AO BORBOLETÁRIO
Vera Lúcia Seleto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-152-3
32 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

SAMIRA E O SIRI APAIXONADO
Escritoras: Vera Lúcia Seleto
e Milena Seleto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-324-4
24 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa
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Samira andava muito triste em seu minhocário. 
Mas, depois de um passeio muito diferente, 
aconteceu algo que iria mudar definitivamente a 
vida da minhoquinha. Será que dessa vez Pedrinho 
conseguirá cumprir a promessa que fez a Samira 
quando deu a ela um minhocário para morar?

SAMIRA ENCONTRA SAMIR
Vera Lúcia Seleto
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-349-7
24 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

Já imaginou ganhar um brilho especial? 
Nesta história envolvente, cheia de intrigas 
e segredos, Raquel adquire esse brilho 
especial de uma maneira muito curiosa. Um 
brilho que despertará misérias humanas...

A ESTRELA E O RABO DE CAVALO
Valdinéia Nanci Molinaro
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-431-9
24 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa 
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Uma bailarina famosa? Uma atriz 
maravilhosa? Uma apresentadora de TV 
mundialmente reconhecida? Qual seria o 
destino de Sofia? O que o futuro lhe reservava?

OS DESTINOS DE SOFIA
João Araújo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-155-4
28 páginas / 15,5x22,5 cm
Lombada canoa

O duende pulava muros, atravessava pontes, nadava de 
uma margem a outra do rio, subia e descia montes  pelo 
norte, sul, leste, oeste. Para onde ia lá estava a princesa, 
protegida pela sua sombra, acompanhando seus passos. 

A PRINCESA E A SOMBRA DO DUENDE
Rosane Nicolau
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-303-9
40 páginas / 17x24 cm
Brochura
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Pedagoga, Dra. em Educação. 
Trabalha com Formação de edu-
cadores e com memórias de pro-
fessores, escolas, cidades etc. Tem 
vários livros escritos sobre educa-
ção e nos últimos anos escreveu 
literatura infantil, sempre rastre-
ando e focalizando memórias.  

maRgaReTH bRandini PaRk

A
 E

SC
RI

TO
RA

ANGÉLICA E O SEGREDO DOS BULBOS
Margareth Brandini Park
Ilustrador: Gianfranco Zavalloni (in memoriam)

ISBN: 978-85-7913-162-2
56 páginas / 20x20 cm
Capa dura
LIVRO PARA COLORIR

Uma menina que gostava de andar 
descalça para que a terra lhe 
massageasse os pés ou uma linda 
flor que desabrocharia de um bulbo 
dormitante? Quem é Angélica?
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DOROTEIA, A VELHINHA QUE 
GOSTAVA DE DANÇAR
Margareth Brandini Park
Ilustradora: Marilia Cotomacci

ISBN: 978-85-7913-141-7
32 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

Os dias iguais transcorriam tranquilamente: dia de rezar, 
dia de cuidar do jardim, dia de telefonar, de ver TV e, 
claro, dia de dançar! Mas aí apareceu Augustus...

As memórias do narrador menino nos convidam a viajar 
com ele, seu cão inseparável, seus pais e avós a uma praia 
distante. A procura pelo sentido das palavras, ao narrar 
suas aventuras e desventuras, nos transporta para um 
tempo com sabor de infância curiosa.

A VIAGEM, O CACHORRO, MINHA 
AVÓ E SUA DENTADURA
Margareth Brandini Park
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-138-7 
20 páginas / 23x23 cm
Lombada canoa
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EMBAIXO DA CAMA
Lia d’Assis
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-134-9
68 páginas / 17x24 cm
Brochura

Era para ser um dia como todos os outros, 
mas Joana e seu amigo Mauro encontraram 
um estranho filhote vindo direto do planeta 
Uxsoleius. Então, tudo virou aventura! 

“Gosto das lendas porque nelas tudo é possível”, diz a narradora deste livro. 
Garota apaixonada por lendas, ela descobriu que a melhor maneira de colecioná-
las na memória era recontando-as por escrito com suas próprias palavras. Assim 
é que, falando em primeira pessoa, a narradora divide com o leitor as suas 
lendas favoritas. Elas se passam no Brasil, no deserto do Chile, em Portugal, no 
Japão, na Itália e na Índia. No fundo, são todas histórias de amor envolvendo os 
elementos da natureza: gente, plantas, montanhas e quedas-d’água. Além de 
narrar as histórias à sua maneira, a nossa colecionadora as comenta, discute e 
faz considerações sobre a natureza das lendas e o deleite das coleções.

A COLECIONADORA DE LENDAS
Rosane Nicolau
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-405-0
80 páginas / 13x19,5 cm
Brochura
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Uma parada de ônibus, um 
estacionamento, fantasmas e livros 
embalados pela trilha sonora do 
silêncio encontrado em cada página.

PESPONTOS NA PÁGINA
Janete Viccari Barbosa
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-140-0
24 páginas / 15,5x22,5 cm
Lombada canoa

O amor, a dor, a ilusão, as pragas 
rogadas! Os contos das canções 
cantadas podem encantar você!

CONTOS QUE VOCÊ CANTOU
Teresa Candolo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-200-1
64 páginas / 15,5x22,5cm
Brochura
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Um menino. Um quintal.
Um ovo. E o inesperado
traz uma história de amizade.

ISBN 978-85-7913-322-0
24 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

Programa Pedagógico:
CRESCER EM PAZ
A criança pensa por imagens e sentimentos. Esse é seu modo principal 

de aprender. O aprendizado da paz necessita de relações de beleza e de afeto; 
precisa preservar a curiosidade e o encantamento das crianças na descoberta 
do mundo, de si mesmas e dos outros, assim como das palavras.

Enraizado nessa concepção, o projeto Crescer em Paz é constituído 
por experiências de leitura e criação de texto, para desenvolvimento da 
sensibilidade, da inteligência e da imaginação. São exercícios descritivos e 
narrativos: estranhamento do objeto, comparações criativas, enumerações, 
haicai, histórias simbólicas.

O projeto Crescer em Paz está organizado em duas partes. A primeira, 
de formação continuada, inclui teoria e prática, para que os educadores 
vivenciem experiências de autoria, de voz própria. Na segunda parte, eles 
realizarão essas experiências com seus alunos.

Ao final, serão feitas antologias de textos criativos, tanto dos alunos 
como dos professores.

Severino Antônio e Katia Tavares

O QUASE
Katia Tavares e Severino Antônio
Ilustradora: Carol Juste
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COLEÇÃO “CRESCER EM PAZ”
Escritores: 
Katia Tavares e Severino Antônio

ISBN: 978-85-7913-321-3
• 3 livros da coleção;
• 1 lupa;
• 1 caderno de anotações15x20cm.
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Este livro conta uma história de 
descobrimento do mundo, com um 
menino que carrega um segredo e 
uma varinha que transforma as coisas, 
quando aponta para elas.

A VARINHA MÁGICA
Severino Antônio
Ilustrador: João Paulo Peixoto

ISBN 978-85-7913-207-0
28 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa

Em uma noite constelada, em uma praia 
estranhamente ocupada por pessoas 
e luzes, um pequeno siri, cercado de 
perigos, precisa fazer a longa travessia 
das areias para retornar a sua casa.

A SAGA DO SIRI SOB AS ESTRELAS
Severino Antônio
Ilustrador: João Paulo Peixoto

ISBN 978-85-7913-323-7
20 páginas / 20x25 cm
Lombada canoa
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A MARIA
Ana Pessoa

ISBN: 978-85-7913-358-9
48 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

Não podia ser à toa o mundo ser redondo e passar 
a eternidade girando, circundando vida na ciranda 
das horas. “Quem dera estar no centro imóvel!” 
Mas os suspiros do amar sacodem. E o amor – 
sempre o amor. Me move, nos move, envolve!

A MENINA ESTRELA D’ALVA
Luisa Martins Barroso Montenegro
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-396-1
128 páginas / 15,5x22,5cm
Brochura

Esta é a história de uma estrela. De uma menina-princesa que tinha 
um cabritinho mágico e uma cuca-madrinha. De uma princesa-
estrela que brincava descalça no chão de barro seco, virava piaba 
quando os açudes estavam cheios de água e perigos, que corria 
ventanias onde nem mesmo o vento ousava ventar. De uma menina-
guerreira de pele da cor de rapadura, cabelos de palha seca e olhos 
que brilhavam com a alegria da primeira gota de chuva lá no sertão.
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A singularidade da escrita deixa transparecer a 
leveza das palavras que descrevem encontros, 
desencontros, sonhos, ansiedades, amores e 
desamores e, acima de tudo, esperança e fé que 
possibilitam abrir as asas, contemplar o céu azul e 
‘voar’ na estrada da vida.

ASAS ABERTAS, CÉU AZUL, PÉ NA ESTRADA
Nelson A. Dacunha
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-109-7
48 páginas / 13x19,5cm
Brochura

O leitor fará um passeio dentro de um casarão 
da época cafeeira do Brasil e junto com os 
personagens descobrirá que sua história de 
vida se entrelaça com o patrimônio histórico da 
cidade onde mora.

ENIGMAS DO CASARÃO HISTÓRICO
Leila Seleguini
Ilustrador: Júlio César Esgló Muriano

ISBN: 978-85-7913-065-6
56 páginas / 13x19,5cm
Brochura
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Essa é a história de um menino que, de 
um dia para o outro acorda com novos 
pais, que ele nunca conheceu e que agem 
como se fossem seus pais verdadeiros. 
Uma grande aventura ele e sua irmã 
viverão em busca de seus antigos pais.

PEDRINHO MALMEQUER E O 
SEGREDO DA ÚLTIMA PÁGINA
Nelson A. Dacunha
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-144-8
56 páginas / 13x19,5cm
Brochura

Ambientado num país fictício da Europa 
medieval, o romance caminha pela 
transição entre o Trovadorismo e o 
Humanismo, revisitando a arte da época, 
enquanto seu enredo tem como tema a 
lealdade – ou a ausência dela.

REINAÇÕES NA IDADE DAS TROVAS... OU O 
REI MORREU, VIVA O REI!
Nelson A. Dacunha
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-87645-69-4
192 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

MINHA VIDA NA VIDA, CRONICADAS, 
MINHA VIDA NA ESCOLA
Nelson A. Dacunha
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-110-3
64 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

Crônicas que retratam a realidade tanto 
de dentro das escolas quanto deste 
Brasil brasileiro e bem-humorado.
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SANGUE DE REFRIGERANTE
Teresa Candolo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-100-4
56 páginas / 13x19,5cm
Brochura

Esta é uma história de ficção que acontece(rá) num futuro 
muito, muito, muito próximo. Irving, um jovem de 17 anos, 
quer se apaixonar e ter a oportunidade de “experimentar” 
esse sentimento do século passado. Aí ele conhece Amira...

Chicletes também contam histórias. Afinal, 
quem vive na boca de quem tanto fala... 
conhece segredos! São histórias só de 
chicletes, e eles estão por toda parte!

CONTOS DO CHICLETE
Teresa Candolo
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-136-3
48 páginas / 13x19,5 cm
Brochura
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Há muitas coisas que ninguém sabe sobre Jéssica. Ela mora em um 
bairro nobre da cidade, mesmo sendo filha de uma empregada 
doméstica, mas esconde de todos a profissão de sua mãe e o fato de 
morarem na casa dos patrões. Mas o que Jéssica não sabe é que ela 
não é a única a esconder segredos. Os conflitos com D. Bárbara, a 
“senhora”, a “sinhá”, como ironiza Jéssica, intensificam-se quando 
esta percebe a afeição e fidelidade de Jacira, sua mãe, para com a 
patroa. Que fatos ligariam o passado destas duas mulheres? É isto que 
Jéssica acaba por descobrir, ao se deparar com seu próprio passado.

ISBN: 978-85-7913-211-7
168 páginas / 15x20 cm
Brochura

Meiga, simpática, bonita, curiosa, inteligente: 
essa é Mari, uma menina de 12 anos que leva 
uma vida muito agitada e complicada, mas logo 
você vai entender por quê.

O SEGREDO DA VIZINHA
Carolina Campello Correia Dias
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-87645-68-7
80 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

JANELAS ABERTAS
Lia d’Assis
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Somos mães, professoras, amigas de longa data 
e especialistas em educação para o consumo. Em 
nossa trajetória profissional sempre estivemos en-
volvidas com a causa da infância e com a difusão da 
sustentabilidade como valor. Nos últimos anos te-
mos nos dedicado a ampliar os espaços de discussão 
sobre temas que impactam diretamente na qualida-
de de vida: brincadeira, alimentação, tempo de ex-
posição às telas, tempo com a família, publicidade e 
consumismo. Com esse diálogo, procuramos ajudar 
crianças, jovens, famílias e educadores a enfrentar 
os dilemas do consumo, repensar escolhas e orien-
tar projetos de vida por meio da empatia, da respon-
sabilidade, da solidariedade e da ética do cuidado.

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE

maRia belinTane e valéRia canTelli

AS ESCRITORAS

O que superpoderes, heróis e comida 
cheirosa de vó têm a ver? Para 
descobrir isso, você vai precisar 
degustar esta história.

COMIDA DE HERÓI
Maria Belintane e Valéria Cantelli
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-446-3
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

D.H.
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O que quer dizer “palavras 
difíceis”? São as maiores ou as 
mais complicadas? Hum... pode ser 
uma, ou outra, ou ambas, mas será 
preciso fazer uma degustação para 
saber. Comece por aqui!

JOÃOZINHO E AS PALAVRAS DIFÍCEIS
Francisco Hélio
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-366-4
56 páginas / 15x21 cm
Brochura

Um casamento pode ser um evento tão negativo a 
ponto de levar à ruína uma cidade inteira? E é possível 
que os causadores dessa ruína sejam também aqueles a 
restabelecer o desenvolvimento dessa cidade? Leia este 
livro e tire suas próprias conclusões.

O FANTASMA DA FILHA DO CORONEL
Francisco Hélio
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-401-2
64 páginas / 15x21 cm
Brochura
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O Grande Dicionário, o Mundo Mágico das Palavras, não 
pode ficar em preto e branco! Não pode ser uma cidade onde 
a Monotonia reine absoluta... Jamais! Assim, com a ajuda 
de uma bela Inspiração e da surpreendente Criatividade, o 
Autor dá vida a palavras escolhidas, que se transformam em 
personagens fantásticos, numa aventura eletrizante. Um 
livro para jovens leitores... de 10 a 110 anos! Uma história 
bem-humorada para despertar o prazer de ler!

INCRÍVEIS JOGOS DE PALAVRAS
Laércio Bacelar
Ilustrador: Ronan de Souza Lima

ISBN: 978-85-7913-245-2
104 páginas / 15,5x22,5cm
Brochura

LILAVATI
Atílio Bari
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-230-8
80 páginas / 15,5x22,5 cm
Brochura

Nasceu uma estrela na Terra: Lilavati, a formosa. 
Um oráculo, no entanto, previu que a menina só 
encontrará a felicidade junto ao mar de Dravira, 
12 dias depois que ela fizer 12 anos, às 12 horas 
exatamente. Assim, Lilavati e seu pai, Báskara, saem 
pelo mundo em busca do que foi dito na profecia. 
Mas, afinal, o que o destino reserva a Lilavati?
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Kiki é uma seriema que, numa área de proteção 
ambiental, encontra um pescador. Com o 
pescador a seriema vive histórias de confiança 
e liberdade, já com os filhos do pescador são 
muitas aventuras brincantes.

A SERIEMA E O PESCADOR
Margareth Brandini Park
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-103-5
32 páginas / 13x19,5 cm
Brochura

E.A.

TEMA: FAUNA E FLORA
Plantio de uma árvore

Este livro mitológico conta a história do Quilombo dos Três 
Irmãos, que após a abolição da escravatura no Brasil inicia 
relações comerciais com a cidade. Antônio é um garoto órfão 
que vive no quilombo e decide procurar sua tia Iara, internada 
em um hospício. Para chegar até lá, pega carona com Chico 
Carroceiro, companhia ideal para um caminho cheio de 
prosa. Nessas conversas se revela um universo mágico, com 
crenças, rituais e saberes da tradição popular afro-brasileira. 
De conteúdo histórico, filosófico e religioso, esta narrativa 
atemporal traz conhecimento sobre os ancestrais que 
contribuíram para a formação da cultura brasileira.

ISBN: 978-85-7913-445-6
120 páginas / 15x21 cm
Lombada canoa

O CARROCEIRO
Marcos Henrique (Mestre Biro)

E.R.
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A NUVEM VERMELHA
Mô Amorim
Ilustradora: Nice Lopes

ISBN: 978-85-7913-028-1
32 páginas / 16x22 cm
Lombada canoa

Passarinhar é um dos passatempos preferidos de 
Lua. Enquanto passarinha, aprende lições. Em uma 
atmosfera de sonho e vínculo com a natureza, 
ela tenta mudar a história do lugar em que vive. 
Já adulta, descobre um dos maiores mistérios do 
Universo.

A partir dos múltiplos olhares do professor Clóvis, 
esse livro traz a vivência e toda a experiência de um 
apaixonado pela educação. Não há como separar 
o poeta do amor pela escrita. Desta forma, o livro 
Poesias... sonhos e fantasias traduz, por meio das 
palavras, os sentimentos e as emoções de um poeta, 
que coloca, em cada verso, um pouco de sua alma.

POESIAS...SONHOS E FANTASIAS
Clóvis Queiroz Sobrinho
Ilustrador da capa: Luciano Coutrim

ISBN: 978-85-7913-417-3
112 páginas / 13x19,5 cm
Brochura
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A POESIA QUE HÁ POR AQUI E POR AÍ! INSPIRADA EM 
INTERAÇÕES COM A FAUNA E A FLORA
Resultado do concurso inspirado pela Coleção AMIGOS DA POESIA
Escritores: Vários (Vencedores do concurso)
Ilustração da capa: Kemilly Casciatori
(Vencedora na categoria ilustração)

ISBN: 978-85-7913-307-7
80 páginas / 13x19,5cm / Brochura

“Ler ou escrever poesia é abrir-se para um mundo 
mais franco, mais vívido e mais belo, um mundo 
que é o nosso, desde que saibamos olhá-lo.”

E-BOOK 
GRATUITO

HAICAIS E QUETAIS
Valquíria Malagoli

ISBN: 978-85-7913-367-1
64 páginas / 16x16 cm
Brochura

Zen sabedoria
haicais e quetais
que tal fazer poesia?
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Amigos da
SÉRIE “AMIGOS DA POESIA” – CAIXA ESPECIAL
6 livros
Escritores: 
Rubem Alves
Carlos Rodrigues Brandão
Severino Antônio
Tarcísio Bregalda
Margareth Brandini Park
Regis de Morais.

Percorrendo com a atenção de dois ou três olhares de 
leitura vários dos livros do Rubem, fui “desentranhando” 
passagens nas quais me parecia haver um poema no 
interior de uma prosa já tão poética. E tudo o que fiz 
foi reorganizar, reescrever verso a verso, linha a linha, 
algumas frases sequentes de uma passagem de suas prosas.

UM IPÊ-AMARELO, UMA PAINEIRA BRANCA: POEMAS 
ENCONTRADOS NA PROSA DE RUBEM ALVES
Rubem Alves

ISBN: 978-85-7913-208-7
112 páginas / 13x19,5cm
Brochura
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NAVEGANÇAS EM TRÊS LINHAS
Tarcísio Bregalda

ISBN: 978-85-7913-206-3
96 páginas / 13x19,5cm
Brochura

Uma constelação de pequenos 
grandes poemas. Uma poética de 
religação, de reencantamento do 
mundo, concebendo a poesia como 
raiz da linguagem e utopia da palavra.

CONSTELAÇÕES: UMA ESCUTA POÉTICA DA INFÂNCIA
Severino Antônio

ISBN: 978-85-7913-205-6
72 páginas / 13x19,5cm
Brochura

A veia que se expõe, mas não derrama.
Sua poesia é vigiada. Por tudo que leio dos seus poemas, a sua contenção é 
uma virtude poética. Deixar que as coisas sugiram. Como faz.
Sempre me enriquecem de alguma forma os seus poemas.
Este Zé Bulgarinho me comoveu.
Uma linguagem renovada e humana.
“Partiu no erro de um relâmpago” é ótimo. Eu gosto muito das palavras 
que tenham ligação com pessoas.
Tenho afeição maior por pessoas sem relevo, que é o caso do Zé Bulgarinho.
Dos vaga-lumes que purificam as noites, também tanta poesia!
Grande abraço do seu velho amigo.

Manoel de Barros
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ENIGMAS DE UM ROSTO INSONE
Regis de Morais

ISBN: 978-85-7913-220-9
96 páginas / 13x19,5cm / Brochura

Os poemas deste livro são expressões comovidas que vêm 
de múltiplos ângulos do viver.  Na já longa vida de escritor, 
esta é outra coletânea dos fascínios e dos espantos de 
existir do poeta que a assina.  O poeta não esconde seu 
lirismo em discretos armários íntimos; ao contrário, busca, 
da forma mais intencional, expor seus amores e sustos 
com cuidada paixão.

SARACURA E SERIEMA, SAÍRA E SABIÁ: POEMAS SOBRE OS 
SERES QUE VOAM ENTRE OS ARES DA VIDA
Carlos Rodrigues Brandão
ISBN: 978-85-7913-209-4
80 páginas / 13x19,5cm / Brochura

Este é um livro de poemas sobre os bichos de pena, asa e 
canto que existem aqui no Brasil. Assim, em cada um tem 
de haver pelo menos o nome de uma ave. E alguns, lá no fi-
nal do livro, são escritos apenas com o nome de uma porção 
delas, um depois do outro. Vocês verão que em quase todos 
os poemas o nome das aves vem com letra maiúscula. É que 
aqui neste livro eu quis tratá-las como pessoas.

E.A.

EN
SI

N
O

 F
UN

D
A

M
EN

TA
L

120

http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/enigmas-de-um-rosto-insone/
http://www.gostinhodeleitura.com.br/ebook/enigmas-de-um-rosto-insone-191
http://www.projetos.editoraadonis.com.br/catalogo/saracura-e-seriema-saira-e-sabia/
http://www.gostinhodeleitura.com.br/ebook/saracura-e-seriema-saira-e-sabia-186


MEMORIANDO: ENTRE CACOS E POETICES
Margareth Brandini Park

ISBN: 978-85-7913-218-6
56 páginas / 13x19,5cm / Brochura

“(...) Aqui, Margareth tem a destreza artística da beleza da poesia. Seus poemas 
lembram que essa artesã, em qualquer gênero que cultiva, tem quase sempre a 
mesma matéria-prima: a memória. A memória sua e a dos outros. A memória, o 
relato oral, a lembrança, o esquecimento, a invenção do sonho ou da imaginação 
são a grande fonte de onde Margareth – poetisa, escritora, pesquisadora – tira 
seus textos. Seus poemas são, plenamente, colagem de cacos, costura de panos, 
entrelaçamento de tiras. E esses cacos, panos e tiras são os frutos da memória. 
Memórias vividas, ouvidas ou inventadas.”

Luís Antonio Groppo
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Dona Joaninha, tão pequena e indefesa, teve 
um chilique no meio do bosque devido a um 
grande, ou melhor, enorme conflito. Não será 
fácil explicar tudo isso à Jovem Árvore Falante...

ESCLARECIMENTO DE DONA 
JOANINHA À JOVEM ÁRVORE FALANTE
Flávia Ferreira
Ilustrador: Paulo R. Masserani

ISBN: 978-85-7913-351-0
20 páginas / 17x24 cm
Lombada canoa

D.H.

A prática e o estudo de Xadrez estimulam o ra-
ciocínio lógico-matemático, a memória, a criativida-
de e a concentração. Adultos e crianças aprendem 
regras e movimentos, de forma descontraída e com 
linguagem acessível.

XADREZ PARA TODOS: 
APRENDENDO A JOGAR 
XADREZ PASSO A PASSO
James Mann de Toledo
Juliana Kyoko Kamada

ISBN: 978-85-87645-17-3
168 páginas / 16x22 cm
Brochura

F.E.
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ISBN: 978-85-7913-464-7
24 páginas / 21x25 cm
Lombada canoa 

Uma história de enorme ternura entre um menino 
e seu avô. Um avô que, qual árvore frondosa, oferta 
o regaço amoroso para as investidas lúdicas do neto 
brincante e imaginativo. A sombra benfazeja do avô-ipê 
é lugar bom, de aprendizado e graça. E, mesmo quando 
o avô entra num processo de esquecimentos e silêncios, 
avô e neto encontram um modo de se comunicar que 
mantém vivos o afeto e a camaradagem (...).

VOVÔ IPÊ
André Luís Oliveira
Ilustradora: Semíramis Paterno

D.H.
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Exercitar a imaginação estimula o pro-
cesso criativo. A música pode, e muito, con-
tribuir para a formação de uma educação 
sensível e harmoniosa. Esta série, composta 
de cinco volumes, traz muitas sugestões para 
tornar ainda mais especial esse aprendizado.

“O objetivo não é formar músicos profissio-
nais, mas oferecer uma formação integral para as 
crianças. O ideal é inserir a música no cotidiano, 
vislumbrando outras dimensões da aprendizagem 
como formação artística e estética.”

Elaine Prado

SÉRIE “A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA”

A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA: 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elaine Prado
Ilustrador: Paulo R. Masserani
24x20cm / Wire-o

ISBN: 978-85-7913-131-8
92 páginas

5 LIVROS

Programa Pedagógico:

 É lei! A música deve ser conteúdo 
obrigatório na educação básica, 
segundo a LDB.

 Capacita o professor para trabalhar em 
sala de aula com o livro e a flauta doce.

 O projeto pretende despertar o 
interesse da criança em apreciar a 
música por meio do brincar.
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A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA: 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ISBN: 978-85-7913-260-5
98 páginas

A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA: 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ISBN: 978-85-7913-351-1
104 páginas

A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA: 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ISBN: 978-85-7913-327-5
98 páginas

A ARTE DE BRINCAR COM MÚSICA: 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ISBN: 978-85-7913-326-8
86 páginas

 ACOMPANHA TABULEIRO DE ATIVIDADES
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Formação para
os que formam

Para a Editora Adonis, a educação das crian-
ças – de todas as idades – é oportunidade ímpar 
para formar cidadãos reflexivos e atuantes. É 
assim que apresenta suas publicações destina-
das àqueles que, todos os dias, experimentam e 
desenvolvem a arte de formar sujeitos cidadãos.
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O que são valores? Onde e quando ocor-
rem? Todos possuem valores? Da onde eles 
vêm? Foi com base nessas questões que ela-
boramos este primeiro livro da coleção sobre 
valores sociomorais. Ele é uma introdução 
ao tema na qual, além de conceituarmos de 
modo amplo o que são valores morais e o 
exemplificarmos com situações cotidianas, 
descrevemos uma grande pesquisa que fize-
mos com cerca de dez mil participantes en-
tre estudantes do Ensino Fundamental e Mé-
dio e professores de educação básica. O ob-
jetivo foi saber se e como esses indivíduos e 
seus grupos aderem aos valores de respeito, 
solidariedade, justiça e convivência demo-
crática. Vimos que as pessoas podem ter mo-
dos diferentes de aderir aos valores: elas po-
dem ser “egocêntricas”, focando apenas seus 
pontos de vista; podem ser “sociocêntricas”, 
focando os outros na medida em que papéis, 

Valores 
Sociomorais

REFLEXÕES PARA
A EDUCAÇÃO

COLEÇÃO COLEÇÃO “VALORES SOCIOMORAIS: 
REFLEXÕES PARA A EDUCAÇÃO”
ISBN: 978-85-7913-418-0
5 livros
Organizadoras da coleção:
Luciene Regina Paulino Tognetta
Maria Suzana De Stefano Menin

valores e regras da sociedade os obrigam; ou 
podem estar acima dessas convenções e limi-
tes e considerar todos os outros possíveis em 
seu mundo presente e futuro. Descrevemos 
como esses modos de adesão aos valores se 
modificam conforme os valores que estuda-
mos, certas características dos participantes 
da pesquisa e a qualidade de suas relações na 
escola. Trazendo essa discussão para a vida 
escolar, refletimos sobre a influência dos va-
lores e de seus modos de adesão na constru-
ção da autoestima de alunos e de maneiras 
como professores os tratam. Vimos, também, 
que situações conflituosas na escola podem 
refletir incompatibilidades de valores.

D.H.

F.E.

C.E.

FO
RM

A
ÇÃ

O
128



RESPEITO É BOM E EU GOSTO! 
O VALOR DO RESPEITO
Luciene Regina Paulino Tognetta
José Maria Avilés Martinez
Rafael Petta Daud

VALORES SOCIOMORAIS
Carolina de Aragão Escher 
Marques
Marialva Rossi Tavares
Maria Suzana De Stefano Menin

DA ESCOLA PARA A VIDA EM 
SOCIEDADE: O VALOR DA 
CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA
Telma Vinha
Cesar Augusto Amaral Nunes
Livia Maria Ferreira da Silva
Flavia Maria de Campos Vivaldi
Adriano Moro

UMA BALANÇA PARA AS 
VIRTUDES: O VALOR DA 
JUSTIÇA
Maria Suzana De Stefano Menin
Patrícia Unger Raphael Bataglia

QUANDO AJUDAR É PRECISO! 
O VALOR DA SOLIDARIEDADE
Raul Aragão Martins
Maria Cecília Bérgamo Braga
Izabella Alvarenga da Silva
Lara Cucolicchio Lucatto

ISBN: 978-85-7913-420-3
128 páginas / 13x19,5cm
Brochura

ISBN: 978-85-7913-419-7
152 páginas / 13x19,5cm
Brochura ISBN: 978-85-7913-423-4

248 páginas / 13x19,5cm
Brochura

ISBN: 978-85-7913-422-7
120 páginas / 13x19,5cm
Brochura

ISBN: 978-85-7913-421-0
104 páginas / 13x19,5cm
Brochura
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: eixo 
AFRICANIDADES

Segundo os Referenciais Curricu-
lares para a Educação Infantil (RCNEI) 
e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), a escola deve contribuir para que 
princípios constitucionais de igualdade 
sejam viabilizados, principalmente no 
que se refere às questões da diversida-
de cultural, pois é na infância que são 
formados os primeiros embriões dos 
valores humanos, costumes e princípios 
éticos. A Adonis disponibiliza, nesse eixo, 
as seguintes coleções, todas acompa-
nhadas de sequências pedagógicas e 
material formativo:
• Coleção Abayomi;
• Coleção Os Mais Belos Mitos Afro-

-Brasileiros.

Responsável pelo programa:
Dra. Regiane Rossi Hilkner
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COLEÇÃO ABAYOMI: SEQUÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1
Regiane Rossi Hilkner

ISBN: 978-85-7913-361-9
72 páginas / 15x21 cm
Brochura

Apoio Pedagógico:

D.H.
E.R.

F.E.

Coleção

Este livro foi construído respeitando a autonomia e 
protagonismo em sala de aula dos professores. São apenas 
ideias, trilhas que permitem adequá-las à intencionalidade 
pedagógica com base nas especificidades dos alunos e com 
grande respeito à experiência profissional de cada um.

Trata-se de uma opção pedagógica diferenciada, uni-
ficando a Lei n. 10.639/2003, que institui que os estabele-
cimentos de ensino brasileiros implementem o ensino da 
cultura africana, à Lei n. 13.146/2015, conhecida como a Lei 
Brasileira da Inclusão dos eixos de trabalho referenciados 
pelo Ministério da Educação nos Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil e nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais.  

Reiteramos nosso olhar de respeito ao tempo de 
aprendizagem dos alunos e à flexibilidade do professor na 
condução desse trabalho, cujo objetivo é a potencialização 
do aprendizado da criança em sua integralidade, por meio 
da ampliação de seu universo cultural, e a valorização das 
diversas linguagens e dos saberes infantis em uma pers-
pectiva transdisciplinar.
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A PEDAGOGIA DO CARACOL: POR UMA ESCOLA 
LENTA E NÃO VIOLENTA
Escritor e ilustrador: Gianfranco Zavalloni
Organização da tradução: Margareth Brandini Park 
e Renata Holmuth Motta

ISBN: 978-85-7913-057-1
176 páginas / 17x24 cm
Brochura

Saberemos reencontrar tempos naturais? Saberemos esperar uma 
carta? Saberemos plantar uma avelã ou uma castanha sabendo que se-
rão nossos bisnetos a ver sua majestade secular? Trata-se, aqui, de ini-
ciar um novo itinerário na educação, buscando refletir sobre o sentido 
do tempo educativo e sobre a necessidade de adotar estratégias didáti-
cas de desaceleração, para uma escola lenta e não violenta.

D.H.

F.E.
Gianfranco Zavalloni foi diretor es-

colar, depois de ter sido, por dezesseis 
anos, professor de Escola Materna. Sem-
pre viveu no campo, em Cesena. Amava 
pintar e desenhar. Fazia apresentações 
na Companhia “Baracca & Burattini” e 
incentivava a associação de voluntariado 
no Ecoistituto di Cesena. É o autor do Ma-
nifesto dos Diretos Naturais dos Meninos 
e Meninas e curador do site: www.scuo-
lacreativa.it. Trabalhou como respon-
sável pelo “Ufficio Scuola del Consolato 
d’Italia” de Belo Horizonte, no Brasil.

(in memoriam)
gianfRanco Zavalloni
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PASSA BALAIO TRANÇADO DE 
SONHOS E CONTA UMA HISTÓRIA...
Escritora e ilustradora: 
Carmelina de Toledo Piza

ISBN: 978-85-7913-153-0
80 páginas / 15x21 cm
Brochura

É possível aprender a contar histó-
rias? É preciso prática ou isso é um dom? 
Questões como essas motivaram a autora 
a escrever este livro recheado de técnicas 
para transformar professores e educado-
res em exímios contadores de histórias.

F.E.

IDENTIDADE RACIAL: PRÁTICAS EDUCACIONAIS DE 
RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS
Coordenadora: Regiane Rossi Hilkner
Escritoras: Jéssica Oliveira, Luane Bispo e Mônica Ferrari

ISBN: 978-85-7913-363-3
72 páginas / 15x21 cm
Brochura

As relações étnicas são temas complexos e por isso, faz-se neces-
sário que os profissionais envolvidos na formação das crianças sejam 
sensibilizados acerca da importância de seu papel, compreendendo 
também que o respeito aos negros e sua cultura deve ser trabalhado 
diariamente e não apenas no dia da consciência negra. Espera-se, ain-
da, contribuir para desmistificar o racismo implícito existente no co-
tidiano escolar, muitas vezes presente de maneira simbólica. Pois esse 
conjunto de fatores pode desencadear nas crianças negras e não negras 
um ego branco, descaracterizando suas identidades desde a primeira 
infância, percorrendo o ensino fundamental e seguir pela vida toda.

Apoio Pedagógico:

D.H.
E.R.

F.E.
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CONVIVÊNCIA ÉTICA – Propõe-se a organização de 
um programa em que a convivência na escola seja um 
valor, partindo da construção de espaços em que crian-
ças e adolescentes possam se sentir ouvidos, tomar de-
cisões e aprender a se respeitar e a respeitar o outro. A 
BNCC incorpora essas competências para a convivência. 

ANTIBULLYING – Para além da convivência, a construção 
coletiva de um projeto antibullying implica o estudo de ações 
sistemáticas que sejam pensadas e planejadas pela escola 
para superar algumas das formas mais cruéis de violência – o 
bullying e o cyberbullying –, tanto que temos uma lei no Brasil 
incorporada à LDB que exige de todos os estabelecimentos 
de ensino que esse tema seja parte do cotidiano da escola.

OS SISTEMAS DE APOIO ENTRE IGUAIS NO BRASIL – A 
superação do bullying e a participação efetiva dos alunos 
para promover uma convivência ética passa pelo protago-
nismo destes. A implantação de Equipes de Ajuda – um tipo 
de sistema de apoio entre iguais – tem sido uma estratégia 
eficiente para deter a violência chamada bullying e promo-
ver o respeito e a solidariedade nas escolas brasileiras e em 
vários países do mundo.

ALGUNS MUNICÍPIOS QUE JÁ PARTICIPARAM DOS 
PROJETOS DA EDITORA ADONIS:
Atibaia, Artur Nogueira, Cosmópolis, Cordeirópolis, 
Campinas, Leme, Limeira, Hortolândia, Nova Odessa, 
Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa 
Vista, Sumaré, Valinhos.

Coordenação: Luciene Tognetta. Líder do GEPEM 
– Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral 
da Unesp e Unicamp e membro da FAI – Fundacion 
America por La infancia.

Programa Pedagógico:
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Sabemos que uma formação que leve em conta o desenvol-
vimento cognitivo, afetivo e moral é meta de todas as escolas.  

Mas, o que fazer quando o que vemos no cotidiano são bir-
ras, choros, mordidas e tantos problemas com os pequenos?  O 
que fazer quando nos damos conta de que a “convivência” que 
tanto desejamos que seja ética no futuro, inicia-se no momen-
to em que nossas crianças começam suas primeiras relações 
interpessoais? 

Certamente, reconhecer que o tema da convivência é algo 
a ser compreendido, planejado, discutido e organizado no co-
tidiano da escola é uma necessidade. Neste contexto, é preci-
so conhecer o desenvolvimento infantil para saber intervir. E 
mais, é preciso um ambiente em que as crianças possam convi-
ver com seus pares, possam fazer escolhas, e tomar pequenas 
decisões que as farão cada vez mais próximas à autonomia. 

Além disso, este ambiente deve ser propício ao trabalho 
com os sentimentos infantis que precisam ser manifestados e 
reconhecidos para que crianças possam construir um valor de 
si imprescindível à construção do valor ao outro. Tarefa difícil, 
mas necessária para aqueles que desejam formar pessoas me-
lhores desde a primeira infância. 

Coordenação: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta
GEPEM/Unesp-Unicamp

FORMAÇÃO PARA OS QUE FORMAM
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Programa Pedagógico:

Sabemos que a educação da primeira infância é um mo-
mento ímpar para a constituição da identidade humana em 
seu plural – como se desenvolvem meninos e meninas dos 
pontos de vista cognitivo, afetivo, moral, motor – e em sua sin-
gularidade – como a criança que, desde tão pequena, já dá si-
nais da construção de sua inteligência, de sua capacidade de se 
solidarizar com os outros e de ser capaz de aprendizagens que 
se multiplicam numa velocidade estonteante. Quem nunca se 
encantou ao ver um bebê no espelho começando a saber quem 
ele é? Quem nunca deparou com uma palavra nova usada por 
alguém que mal aprendeu a falar? Quem nunca se imobilizou 
com uma pergunta de fundo epistemológico ou mesmo filosó-
fico feita por um pequeno de 3 anos de idade? 

É nesse contexto que a educação da primeira infância se 
dá em cumprimento a um rigoroso papel que lhe compete: dar 
visibilidade às crianças, suas falas, expressões, sentimentos, 
gostos, gestos. Isso porque aqueles que estão preocupados em 
entender a infância devem indagar o que pensam as crianças 
a respeito da escola, do trabalho, das brincadeiras, de seus co-
legas, de seus professores e dos adultos em geral. Como elas 
aprendem a conhecer? Por que brincam tanto? Por que se en-
ternecem com o outro ou o enfrentam se ainda nem sabem 
conceituar raiva ou alegria? O que e como a criança vê, sente e 
pensa a respeito deste mundo que já estava pronto quando ela 
chegou? E como interage com ele? Como se sente na relação 
com este mundo e como expressa seus sentimentos? Por que 
resolve seus conflitos batendo, chutando, mordendo? Por que 
e como trabalhar com os medos infantis tão presentes nessa 
faixa etária?

Elaboração: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta
Profa. Mnda. Sanderli Aparecida Bicudo Bomfim
Gepem/Unesp-Unicamp

A equipe de assessores é formada por doutores, mestres e espe-
cialistas em educação e  membros do GEPEM – Unesp/Unicamp 
– Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral.

Em razão da necessidade de aprofundamento dos princí-
pios pedagógicos e do conhecimento, por parte dos edu-
cadores, do desenvolvimento da criança em seus aspectos 
afetivos, morais e cognitivos para poder pensar na ade-
quação das atividades propostas. Sem este trabalho, difi-
cilmente podem compreender as mudanças necessárias.

Em razão da necessidade de ampliação de práticas que 
possam conduzir as crianças a se sentirem seguras, res-
peitadas e aprenderem, desde pequenas estratégias de 
resolução de conflitos cada veze menos impulsivas e mais 
cooperativas e respeitosas.

O projeto objetiva a formação dos educadores. Justifica-se:
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COLEÇÃO “OS MEDOS QUE A GENTE 
TEM” – KIT PARA EDUCADORES

Elaboração: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta
Profa. Mnda. Sanderli Aparecida Bicudo Bomfim
Gepem/Unesp-Unicamp

• Livro Caixa de segredo;

• Livro História de chuva para acabar com o medo (dela);

• 1 guia didático Os medos que a gente tem;

• 1 cartaz “Quem pode ajudar?” – Esse cartaz serve para 
incentivar as crianças a se envolverem na resolução dos con-
flitos dos amigos;

D.H.
F.E.

C.E. • 10 adesivos para o jogo de boliche – Para usar esses 
adesivos, você precisa de dez garrafas PET vazias. Com 
elas, você e os alunos criarão um jogo de boliche. Em gru-
po, as crianças podem pintar as garrafas. Depois, nelas 
são colados os adesivos dos medos;

• 6 adesivos de expressões – Esses adesivos com diver-
sas expressões podem ser usados em brincadeiras e para 
a avaliação do dia;

• 6 fichas “Como estou me sentindo” – Essas fichas 
podem ser usadas para incentivar os alunos a imitar as 
expressões faciais;

• 40 cartas “Histórias dos nossos medos” – São 20 
cartas com desenhos de possíveis medos. Com elas, podem 
ser feitas várias brincadeiras, como jogo da memória;

• 1 tecido – Esse tecido serve para você criar uma cabana 
na sala;

• Cetim, barbante e prendedores – A ideia é usar o 
barbante para fazer um varal a ser usado de várias ma-
neiras;

• Receita de bolinho de chuva – Uma boa sugestão a 
você, professor, é usar a culinária para trabalhar com os 
alunos o conhecimento físico e a convivência; afinal, para 
esse bolinho ficar pronto, é preciso a ajuda de todos!
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Há uma queixa comum entre vários educadores de que 
em tempos pós-modernos a convivência na escola tem se tor-
nado um grande problema e que crianças, ainda que peque-
nas, resolvem seus conflitos com agressões físicas e verbais 
a professores e muitas vezes também aos colegas. Diferentes 
investigações alertam sobre a necessidade de que tal mudan-
ça se estabeleça em forma de “vacina”, ou seja, por meio da 
criação de um cotidiano em que se previnam os problemas. 
A literatura na área nos aponta que a construção de um am-
biente livre de tensões, promotor da igualdade e de relações 
de respeito, requer um novo olhar sobre o papel da autorida-
de e das relações de poder na escola. Requer, dessa forma, o 
protagonismo infantojuvenil: que as crianças possam discutir 
as regras que regulam sua convivência, ter escolhas, ter seus 
sentimentos reconhecidos e manifestados para que possam 
aprender a resolver seus conflitos de forma mais elaborada 
e evoluída, e para que a convivência seja, de fato, um valor 
entre aqueles que tanto o desejam.

Para tanto, o projeto de formação de professores para “a 
convivência ética na escola” trabalha com a Coleção Falan-
do de Sentimentos. Falando de seus sentimentos, as crianças 
aprendem a se conhecer e a se respeitar, e assim podem res-
peitar os outros.

Programa Pedagógico:
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• 1 cartaz “Do que eu gosto e do  que eu não gosto” – Cartaz para 
a turma iniciar os trabalhos com as assembleias. Nele, as crianças poderão 
escrever do que gostam e do que não gostam, para que discutam em grupo e, 
juntas, pensem em soluções para os problemas.

• 1 cartaz e 6 caixas “Canto do desabafo” – Um cartaz com 6 caixinhas 
acopladas, com as expressões TRISTE, RAIVA, PREOCUPADO, FELIZ, MEDO, 
SATISFEITO do reizinho. Nesse cartaz, as crianças poderão guardar (por 
meio de desenhos ou escrita) o que sentem.

• 1 cartaz “Recados do reizinho” – Nesse cartaz, as crianças poderão 
escrever seus desejos para os colegas. É uma primeira atividade em que se 
discutem os valores da turma.

• 2 tapetes: “Como eu me sinto” e “Como o outro se sente” – Usando 
esses 2 tapetes (e com uma intervenção adequada do adulto), as crianças 
têm a possibilidade de, na resolução de um conflito, falar sobre como se sen-
tem e pensar em como o outro se sentiu. Exercita-se a descentração, tão 
necessária à assertividade.

• 19 reizinhos em branco – Com essas silhuetas, você, professor, poderá 
realizar um trabalho de autoconhecimento e cultivar o valor positivo de seus 
alunos. Cada aluno é um “rei” da amizade, do amor, da paciência, da ale-
gria..., segundo uma análise pessoal.

• 1 semáforo – Esse material é uma sugestão para a avaliação do dia na 
escola. Com ele, os alunos poderão escolher a cor do semáforo para falar de 
situações de que não gostaram ou de que gostaram, ou ainda de situações 
que precisam de ajustes para os próximos dias.

D.H.F.E. C.E.

Elaboração: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta 
GEPEM/Unesp-Unicamp

• Livro Era outra vez o reizinho e seus vizinhos;
• Livro O menino e a mãe do menino;
• Livro O reizinho e ele mesmo;
• 3 suplementos para pais e professores – Esses três suplementos trazem uma 

reflexão sobre as relações que se estabelecem na escola e sobre como elas colaboram 
para o desenvolvimento moral do aluno: a relação com a autoridade, a relaçãot entre 
pares e a relação consigo mesmo. Leitura imperdível para pais e professores;

• 1 “Jogo do rei” – A criança, diante de várias situações descritas nas cartas, pode-
rá dizer como se sente usando outras cartas;

• 1 “Jogo da pizza” – Esse jogo deverá ser realizado com uma autoridade, por isso 
pode também ser levado como tarefa de casa, para que seja jogado com algum adulto 
que cuide da criança. Os jogadores poderão dizer como se sentem diante de situações 
que envolvam os pais e a criança, e também do que gostariam e não gostariam de 
ter nessas relações;

• Jogo da velha diferente – Depois de uma partida de jogo da velha, o vencedor é 
convidado a pensar em situações de intimidação vividas por outras crianças e em 
como elas se sentem;

• 6 pranchas de atividades – Essas pranchas trazem propostas de atividades para 
serem feitas entre as crianças (entrevista com um amigo) sobre questões de convi-
vência; atividades com os adultos que cuidam da criança, sobre maneiras de resolver 
problemas sem agressão; receita e modo de fazer massinha caseira e sugestões de 
atividades para serem realizadas com ela; dicas de como fazer almofadas que os 
ajudem a expressar seus sentimentos;

• 1 coroa de papel – Essa coroa traz a ideia de que todos são “reizinhos” ao dese-
jarem ter seus desejos atendidos. Assim, ela pode ser usada em todas as atividades 
do projeto;

• 1 carteirinha do clubinho – Essa carteirinha registrará que o aluno fará parte 
de um clubinho que seu grupo organizará. Esse clubinho traz a ideia de exercício de 
alguma virtude ou valor moral, como generosidade, justiça, tolerância, entre outros;

• 8 personagens de papel e 8 peças para fazer o cenário – Com esses mate-
riais, os alunos poderão criar, simbolicamente, várias histórias, seja em grupo ou 
individualmente.

A caixa deste kit também vira brinquedo.

COLEÇÃO “FALANDO DE SENTIMENTOS”: KIT ESPECIAL PARA EDUCADORES
ISBN: 978-85-7913-186-8
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Programa Pedagógico:

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

Bullying?quem tem medo

ISBN: 978-85-7913-301-5
104 páginas / 16x22 cm
Brochura

BULLYING: QUEM TEM MEDO? UMA PROPOSTA 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA EM QUE A 
CONVIVÊNCIA ENTRE AS CRIANÇAS NA ESCOLA 
SEJA UM VALOR
Luciene Regina Paulino Tognetta

D.H.
F.E.

C.E.

Inúmeras cenas de violência física e moral, tradu-
zidas como bullying, têm sido constantes no cotidiano 
da escola. São meninos e meninas, autores, sofredo-
res e espectadores dessa forma de violência, que pre-
cisam de nossa ajuda para superar dificuldades em 
suas relações interpessoais.

É urgente que, como educadores, saibamos inter-
vir para a erradicação de um problema tão grave, 
principalmente refletindo sobre a importância de 
um trabalho que leve em conta a tomada de cons-
ciência de valores morais que vençam diferentes 
formas de preconceito e, sobretudo, permita a ma-
nifestação e o reconhecimento dos sentimentos dos 
envolvidos, proporcionando às crianças a superação 
de seus medos, que as fazem, muitas vezes, se colocar 
em situação de vitimização ou de agressão.

Dessa forma, é preciso discutir a dinâmica das re-
lações vividas na escola e as possibilidades que temos 
para intervir nessa instituição que tem como respon-
sabilidade a superação de quaisquer formas de pre-
conceito.
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• Livro A história da menina e do medo da menina;
• Livro Problemas de medo;
• Livro O medo da Bia;
• Livro Bullying: quem tem medo? Uma proposta de implantação de um programa em 

que a convivência entre as crianças na escola seja um valor;
• Roleta das possibilidades (inclui 1 tabuleiro e 7 cartas) – Jogo para pensar 

em possibilidades de resolver o problema, em grupo e individualmente;
• Jogo “Trilha dos medos” (inclui 1 tabuleiro, 1 dado, 4 pinos e 30 cartas) 

– As cartas-problema são sempre situações de bullying ou ciberbullying, em que os 
alunos poderão se colocar no lugar dos personagens;

• Jogo “Descubra quem é” (inclui 32 cartas e 1 suporte) – O objetivo é desmis-
tificar as diferenças entre as pessoas e trabalhar o tema. É importante que as crianças 
joguem e depois pensem sobre as diferenças entre as pessoas;

• Envelope das virtudes (inclui 1 envelope e 7 cartas) – Essa é uma proposta de 
avaliação do dia com o uso dos envelopes;

• Urna dos sentimentos (inclui 1 urna e 6 cartas) – Dá a oportunidade às crianças 
de reconhecer o que sentem e manifestar emoções guardadas em situações em que não 
foi possível fazê-lo;

• Cartaz da ajuda – Nesse cartaz, as crianças poderão pedir ajuda ou ajudar quem 
precisa. Devem escrever o nome e em que essa pessoa precisa de ajuda ou em que podem 
ajudar;

• Cartaz para diminuir o medo – Trata-se de um cartaz (no qual se pode escrever e 
apagar) em que as crianças poderão manifestar seus medos. Como? Escrevendo-os em 
tamanho maior e fazendo-os pequenos, as crianças simbolicamente exercitam o controle 
sobre seus próprios medos;

• Cartaz para ser amigo – Para listar de cinco a dez características que uma pessoa 
deve ter para ser um verdadeiro amigo.

• Varal da Bia (inclui 8 cartas, 10 peças de “roupas”, 1 rolo de barbante e 
6 prendedores) – Com esse jogo, as crianças poderão compreender que muitas vezes 
falamos de modo agressivo, sem que de fato fique claro o que estamos sentindo. É uma 
maneira de ajudá-las a entender o sentimento que está por trás das ações, para que, 
progressivamente, em vez de falarem de forma agressiva, expressem o que sentem de 
um jeito assertivo.

COLEÇÃO “BULLYING, QUEM TEM MEDO?” – KIT PARA 
EDUCADORES

Elaboração: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta
GEPEM/Unesp-Unicamp
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Programa Pedagógico: COLEÇÃO “CRESCER EM PAZ” – KIT PARA EDUCADORES
Katia Tavares e Severino Antônio

• Livro: A saga do siri sob as estrelas;
• Livro: A varinha mágica;
• Livro: O Quase;
• Livro: Constelações: uma escuta poética da infância;
• Livro: Cenas de infância;
• Livro: Uma pedagogia poética para as crianças;
• 1 caderno de anotações 15x20cm;
• 1 Lupa.

D.H.
F.E.

C.E.CRESCER EM PAZ – O aprendizado da paz necessita de rela-
ções de beleza e de afeto; precisa preservar a curiosidade e o en-
cantamento das crianças na descoberta do mundo, de si mesmas 
e dos outros, assim como das palavras. Enraizado nessa concep-
ção, o projeto Crescer em Paz é constituído por experiências de 
leitura e criação de texto, para desenvolvimento da sensibilidade, 
da inteligência e da imaginação. São exercícios descritivos e nar-
rativos: estranhamento do objeto, comparações criativas, enu-
merações, haicais, histórias simbólicas. Ao final, são feitas anto-
logias de textos criativos, tanto dos alunos como dos professores. 

Experiências de AUTORIA, LEITURA E ESCRITA CRIATIVA.

Criação de textos para a antologia e para muitas outras coisas...

1. O PROCESSO DE ENUMERAÇÃO
• Liberação da linguagem e do pensamento;
• Criação de texto por método constelar;
• Processos enumerativos: na poesia, no cotidiano, nas artes.

2. IMAGENS GERADORAS
• Exercícios de motes, palavra-puxa-palavra;
• Leitura e elaboração de haicai: uma poética da natureza;
• Analogias inventivas e metáforas criadoras.

3. ESTRANHAMENTO DO OBJETO
• Exercícios lúdicos: reaprender a ver;
• O processo de personificação: as vozes do mundo;
• A relação de empatia: mimese e pertencimento.

OFICINAS
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Uma pequena constelação de cenas de infância, 
com imagens poéticas, perguntas filosóficas e brin-
cadeiras criadoras, feitas por crianças que, sendo ge-
nuinamente crianças, descobrem e recriam o mundo, 
recomeçando a aventura humana na Terra.   

CENAS DE INFÂNCIA: A CRIANÇA 
COMO PROTAGONISTA
Severino Antônio

ISBN: 978-85-7913-320-6
36 páginas / 20x20 cm
Lombada canoa

Educar é criação de sentido, formação humana. Essa é 
a concepção que atravessa as páginas deste livro, que traz 
uma breve constelação de experiências criativas a ser fei-
tas com crianças, para desenvolver sua capacidade de lin-
guagem e pensamento, de diálogo e convivência, e também 
para que possam se reconhecer e ser reconhecidas como au-
toras de palavras, de ideias, de imagens, de ritmos.

UMA PEDAGOGIA POÉTICA PARA 
AS CRIANÇAS
Severino Antônio e Kátia Tavares

ISBN: 978-85-7913-133-2
112 páginas / 15,5x22,5 cm
Brochura

D.H. D.H.

F.E. F.E.
C.E. C.E.
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Programa Pedagógico:

María Natividad Alonso Elvira tem co-
laborado em pesquisas realizadas na Univer-
sidade de Valladolid e atuado na formação de 
professores em diferentes comunidades autô-
nomas de Espanha.

Foi professora em turmas de educação in-
fantil e ensino fundamental , tendo se especia-
lizado em literatura infantil e distúrbios rela-
cionados à fala de crianças.

Realiza conferências e oficinas para alu-
nos, professores e famílias. Também assessora 
várias escolas de educação infantil e ensino 
fundamental quanto a questões relacionadas 
a convivência positiva, metodologias inovado-
ras, literatura infantil, implantação de Equipes 
de Ajuda e protagonismo de estudantes nas es-
colas. 

Escreve histórias e textos educativos para aju-
dar escolas e professores na tarefa de transformar 
a educação.

Tem sido assessora de educação infantil para 
a formação de professores e membro do Conselho 
Escolar de Castilla y León.

Já escreveu vários livros, inclusive no Brasil. 
Alguns deles são Um a mais na escola – história e 
guia didático (2015, Adonis, Brasil), A viagem de 
Alaa – história e guia didático (2017, Adonis, Bra-
sil), Violência e bullying na escola: análise e pre-
venção – Trabalhando para a vida escolar através 
da literatura infantil  (2015, CRV, Brasil), Esses ado-
lescentes hoje... O desafio de educar moralmente 
para que a convivência na escola seja um valor.  
(2014, Adonis, Brasil), no qual participou como 
coautora. Além disso, publicou diversos artigos em 
periódicos nacionais e internacionais, como Re-
vista Amazon, Journal of Educational Psychology, 
Escola de Psicologia e Educação da UFAM, Humaitá 
2008, 2009 e Educa Amazon UFAM Magazine, Hu-
maita 2008 . 

Este caderno é a compilação de múltiplas tare-
fas realizadas a fim de possibilitar o protagonismo 
dos estudantes e a resolução de conflitos e surge 
da necessidade de organizar o trabalho para dar a 
formação aos alunos das Equipes de Ajuda.
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(...) As jornadas de formação serão 
apenas alguns dos momentos de traba-
lho, quando se desenvolverão as habili-
dades necessárias para atuar junto aos 
demais nas Equipes de Ajuda. 

Certamente essa experiência modifi-
cará você e seus companheiros. Você já 
não será o mesmo, nem a partir de agora 
os demais verão você da mesma manei-
ra. A partir de agora quem o rodeia espe-
rará muito mais de você, de sua genero-
sidade, de seu exemplo, do que você vai 
aprender e do que está disposto a fazer. 

Está em suas mãos e nas mãos de 
seus companheiros das Equipes de Ajuda 
conseguir tudo isso. Não os desaponte! 
Estamos convencidos de que você não o 
fará e que será um bom membro de uma 
Equipe de Ajuda! Parabéns!!!

CADERNO DE FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
DE AJUDA: ENSINO FUNDAMENTAL 1 
(ALUNOS)
María Natividad Alonso Elvira
José María Avilés Martínez

Coordenação Técnica no Brasil:
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta 
FCL- Unesp 
GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral – Unesp/Unicamp

CADERNO DE FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
DE AJUDA: ENSINO FUNDAMENTAL 2 
(ALUNOS)
José María Avilés Martínez
María Natividad Alonso Elvira

Coordenação Técnica no Brasil:
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta 
FCL- Unesp 
GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral – Unesp/Unicamp

PARA ALUNOS

ISBN: 978-85-7913-386-2
76 páginas / 21x30 cm
Wire-o

ISBN: 978-85-7913-380-0
108 páginas / 21x30 cm
Wire-o

D.H. D.H.F.E. F.E.C.E. C.E.
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Programa Pedagógico:

José María Avilés Martínez nasceu em Madri 
em 1959 e é professor nos mais diversos níveis edu-
cacionais, trabalhando com crianças, adolescentes 
e jovens em diferentes escolas da Espanha. Traba-
lha também formando professores para que cons-
truam em suas escolas espaços de convivência po-
sitiva e criem ambientes de bem-estar emocional e 
social com seus alunos e alunas, envolvendo toda a 
comunidade e fazendo pais, estudantes e professo-
res participarem dessa tarefa. Isso porque acredita 
que juntos podem conseguir fazer melhor!

Este livro fornece uma parte do que o autor 
tem aprendido com os adolescentes, suas famílias 
e amigos professores, por meio das experiências 
compartilhadas ao longo dos últimos anos nas for-
mações sobre as Equipes de Ajuda. Com este ca-
derno de formação, ele deseja que os adolescentes 
possam se divertir e, ao mesmo tempo, aprender a 
cuidar das pessoas que estão à sua volta. 

O autor compartilha sua vida com a também 

autora deste livro, María Natividad Alonso Elvira, com quem vive há 
mais de 25 anos em Valladolid (Espanha), uma cidade que sugere a todos 
conhecer.

Atualmente, ele leciona no Instituto de Educação e na Faculdade de 
Educação da Universidade de Valladolid, formando futuros professores 
e professoras acerca de temas educativos relacionados à convivência na 
escola. É doutor em Psicologia pela Universidade de Valladolid e pro-
fessor honorário da Universidade de San Marcos, em Lima (Peru). Além 
disso, faz parte do Observatório Estatal para a Convivência Escolar da 
Espanha e do Observatório para a Convivência Escolar de Castilla y León. 
Também é membro do Observatório Internacional da Violência Escolar 
e participa de diversos projetos de investigação nacional e internacional.

Leciona em cursos de pós-graduação em universidades espanholas e 
em outros países, como o México, a Argentina, o Peru e o Brasil. Em 2007 
e 2008 realizou treinamento sobre convivência e prevenção do bullying 
aos assessores de convivência das comunidades autônomas do Estado 
espanhol organizadas pelo Ministério da Educação desse país. Também 
assessora Ministérios da Educação de diversos países, no que concerne 
ao desenho, planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas 
preventivos. 

É autor de diversas publicações e investigações em periódicos nacio-
nais e internacionais, sobre a prevenção da violência escolar, bullying, 
cyberbullying e prevenção de riscos em redes sociais e uso de celulares. 
Publicou ainda vários livros e manuais, entre os quais se destacam In-
sebull, instrumentos para avaliação do bullying (2007, Cepe, Espanha), 
Manual contra o bullying (2012, Livro Amigo, Peru), Bullying, guia para 
educadores (2013, Mercado de Letras, Brasil), Projeto antibullying, pre-
venção de bullying e cyberbullying na comunidade educativa (2015, 
Cepe, Espanha).
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Material de formação por meio do qual serão 
trabalhadas as competências socioemocionais de 
seus alunos e muitos dos valores fundamentais à 
ajuda e à competência social. Seu objetivo é produ-
zir um clima de convivência positivo nas aulas, ge-
rando uma atmosfera ética na escola e uma estrutu-
ra em rede que consiga prevenir situações de abuso 
e de bullying. Às vezes os professores se esquecem, 
atarefados com suas várias atividades e obrigações 
acadêmicas com seus alunos, que esses valores de 
convivência positiva também fazem parte do currí-
culo e precisam ser trabalhados na escola e na famí-
lia de forma colaborativa, como parte da formação 
de nossos alunos e alunas, filhos e filhas.

Este caderno destina-se às EQUIPES DE AJUDA, 
um Sistema de Apoio entre Iguais (Avilés, 2017) 
composto por alunos e alunas das classes de sua 
escola, eleitos por seus pares para que possam de-
senvolver e desempenhar esses valores entre eles 
e para estar ao lado dos que se encontram sós, sem 
amigos, dos que são rejeitados ou maltratados. En-
fim, dos que precisam de ajuda. Portanto, acredi-
tamos que este material pode ajudá-los no desen-
volvimento dessas tarefas e na capacitação de que 
precisam para poder prestar ajuda.

A colocação em prática das atividades presentes 
nestes cadernos fomentará muitas lições e desen-
cadeará muitas aprendizagens, muitas delas não 
imediatas, mas que terão efeitos a longo prazo (...).

CADERNO DE FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
DE AJUDA: ENSINO FUNDAMENTAL 1 
(PROFESSORES)
María Natividad Alonso Elvira
José María Avilés Martínez

Coordenação Técnica no Brasil:
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta 
FCL- Unesp 
GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral – Unesp/Unicamp

CADERNO DE FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
DE AJUDA: ENSINO FUNDAMENTAL 2 
(PROFESSORES)
José María Avilés Martínez
María Natividad Alonso Elvira

Coordenação Técnica no Brasil:
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta 
FCL- Unesp 
GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral – Unesp/Unicamp

PARA PROFESSORES

ISBN: 978-85-7913-387-9
102 páginas / 21x30 cm
Wire-o

ISBN: 978-85-7913-381-7
92 páginas / 21x30 cm
Wire-o

D.H. D.H.F.E. F.E.C.E. C.E.
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OS SISTEMAS DE APOIO ENTRE IGUAIS 
NA ESCOLA: DAS EQUIPES DE AJUDA À 
CYBERMENTORIA
Coordenador: José María Avíles Martínez
Tradução de: Vinícius Pessoa
Adaptadores: Luciene Regina Paulino Tognetta
Raul Alves de Souza
Darlene Ferraz Knoener

ISBN: 978-85-7913-462-3
384 páginas / 15 x 21 cm
Brochura

O conhecimento sobre convivência, construído ao 
longo dos anos, é explorado neste livro, para demonstrar 
que, não apenas para neutralizar o mau comportamento, 
mas também como tornar-se ativo na promoção de uma 
comunidade escolar a qual incorpora o respeito pela pes-
soa como valor e celebra a diversidade. Com esse livro 
inspirador, José Mª Avilés Martínez e seus colegas nos 
mostram incontáveis maneiras de como os espectadores, 
e quem apoia seus pares, podem ser empoderados para 
defender vítimas de Bullying e aproximar estas dos co-
legas por quem se sentem rejeitadas ou excluídas na es-
cola. Ele discute, de forma eficiente, que nas instituições 
onde a convivência não marginaliza os valores morais, 
existe um contexto que advoga pelos direitos iguais de 
todos os membros da comunidade escolar para viverem e 
trabalharem juntos, o que cria sistemas para redução do 
bullying e exclusão social. Isso gera oportunidades para 
a cooperação, cidadania e possível interação social. Esco-
las, com um sistema que facilite a filosofia democrática, 
envolvem maior participação dos estudantes na criação 
de um ambiente positivo para aprender e socializar.

D.H.

F.E.

C.E.
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DA VIOLÊNCIA ESCOLAR À COOPERAÇÃO NA SALA DE AULA
María José Diaz-Aguado

ISBN: 978-85-7913-300-8
480 páginas / 15x21 cm / Brochura

Este é um livro imprescindível para professores 
e outros profissionais interessados em melhorar a 
vida na escola e nas diversas relações que ocorrem 
nessa instituição: entre alunos, professores, meni-
nos e meninas, e entre outros grupos que se perce-
bem diferentes (por sua origem racial, referências 
culturais, linguísticas etc.), para adaptar o ensino 
a um aluno cada dia mais heterogêneo e ensinar a 
coordenar os direitos e deveres, construindo simul-
taneamente a igualdade e o respeito pela diferença.

D.H.

F.E.

Maria José Díaz-Aguado foi Premiada pelo melhor 
livro de educação publicado em 2006 na Espanha com 
Da violência escolar à cooperação na sala de aula. 

Este prêmio, atribuído todos os anos pelo Misté-
rio da Educação e Ciência, é o reconhecimento de um 
trabalho pela sua alta qualidade, inovação e contribui-
ção para o mundo da educação. Este prêmio reconhe-
ce não só o trabalho meritório de Díaz-Aguado, mas 
também a Psicologia como uma disciplina capaz de 
responder aos problemas que hoje enfrentam a nossa 
sociedade no campo da educação.

Fonte: www.infocop.es/view_article.asp?id=1292

maRia José diaZ-aguado
A ESCRITORA

C.E.
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EXPERIMENTAÇÕES, LEITURAS, PROJETOS
Organizadoras: Renata Sieiro Fernandes e Alda Romaguera

ISBN: 978-85-7913-304-6
208 páginas / 16x23 cm / Brochura

O livro é composto por oito capítulos e parte das reflexões 
provindas do trabalho docente dos professores polivalentes 
ou generalistas para o dos professores especialistas, buscando 
sempre um movimento transdisciplinar, ou seja, tomando as 
disciplinas mais como um ponto que se irradia e se entrelaça 
com outras, do que como um território bem demarcado. Dese-
jamos que a leitura destes textos movimente em cada leitor(a) 
o desejo de criar suas próprias camadas moventes de conhe-
cimento que se encaixam, se abrem e se fecham, como me-
táforas do gestar e parir, fechar e abrir, continuamente [...]”.

DIVERSIDADE, MEMÓRIAS E CULINÁRIA
Organização: Margareth Brandini Park / Fotografias: Arquivos pessoais dos autores
Ilustrador: Paulo R. Masserani
ISBN: 978-85-7913-053-3
96 páginas / 20,5x20,5 cm / Wire-o

As diferenças constituem esta coletânea! Não é 
por acaso que a palavra “companheiro” vem do la-
tim “cum panis” – aquele com quem dividimos o pão. 
A crença na força que a comida tem para provocar 
curiosidades, juntar pessoas e desafiar hábitos foi um 
dos motivos que originaram esta obra.
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A UTOPIA DA PALAVRA
Severino Antônio

ISBN: 978-85-7913-311-4
190 páginas / 15,5x22,5 cm / Brochura

Constelarmente pensada e escrita, esta obra-tessitura, de diálogo com 
muitas vozes, tem agora uma nova edição, ampliada.

À primeira edição, há muitos anos esgotada, acrescenta-se um novo 
prefácio, de Regiane Rossi Hilkner, e uma quarta parte, “Diálogos de cria-
ção”, com textos que dialogam com diferentes autores e obras.

Hoje, mais do que antes, suas teses centrais permanecem vivas: a 
concepção da poesia como raiz da linguagem e utopia da palavra, e a ne-
cessidade de poetizar o pedagógico, para a educação da inteligência, da 
sensibilidade e da imaginação, como campos primordiais da recriação de 
sentido e do reencantamento do mundo – questões vitais de nosso tempo.

F.E.

C.E.

OITO FILMES, OITO LIVROS: UTILIZAÇÃO 
DE FILMES EM SALA DE AULA PARA O 
TRABALHO COM AS PRÁTICAS MORAIS
Denise D’Aurea-Tardeli

ISBN: 978-85-7913-461-6
120 páginas / 15x21 cm
Brochura

(...) trabalhar a moralidade na escola se torna um desafio e 
uma oportunidade de abrir novas perspectivas didáticas, e é nes-
se contexto que surge a ideia deste livro: pensar no trabalho do 
professor em sala de aula, para que possa aliar uma ferramen-
ta estimulante para crianças e adolescentes, como os filmes em 
conjunto aos livros homônimos. Não se pretende neste trabalho 
discutir os aspectos literários das obras originais, e sim apresen-
tar filmes retirados da literatura infantojuvenil, de obras reco-
nhecidas de ficção, pois a possibilidade de unir livros e filmes 
como desencadeadores de modelos significativamente aceitáveis 
nos aspectos éticos e morais poderá abrir opções ao professor.
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E AGORA EDUCADOR? INCLUSÃO E UNIVERSIDADE
Talita Cruz

ISBN: 978-85-7913-345-9
272 páginas / 17x24 cm
Brochura

AUTISMO E EDUCAÇÃO: A LUTA CONTINUA, 
PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Talita Cruz

ISBN: 978-85-7913-319-0
200 páginas / 17x24 cm
Brochura

Nestas obras, Talita Cruz ressalta 
com propriedade a questão comple-
xa da educação para autistas, reali-
zada em classes do ensino regular e 
universidades, bem como em insti-
tutos especializados. Sem dúvida, é 
uma leitura obrigatória para aqueles 
que, assim como a autora, desejam 
auxiliar os processos educacionais e 
de formação desses sujeitos.

D.H. D.H.
F.E. F.E.
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AUTISMO E INCLUSÃO: EXPERIÊNCIAS NO ENSINO REGULAR
Talita Cruz

ISBN: 978-85-7913-374-9
320 páginas / 17x24 cm
Brochura

SINTONIA E CONEXÕES: DIREITO COMPARADO, 
AUTISMO, DISPOSITIVOS LEGAIS E PRÁTICAS SOCIAIS
Talita Cruz e William Marchi

ISBN: 978-85-7913-372-5
304 páginas / 17x24 cm
Brochura
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