
Publicar livros significa trabalhar com o mundo da imaginação e 

da criatividade de autores e ilustradores que transformam o texto 

e os desenhos em verdadeiras obras de arte.

Com base nesse pensamento, a Telos Editora apresenta ao 

público leitor seus títulos de literatura infantil, elaborados 

com extremo profissionalismo e dedicação para encantar os 

pequenos leitores.

Neste catálogo, estão nossas obras e as indicações de leitura para 

cada faixa etária.

Vale ressaltar que essa orientação é mera sugestão. Nosso objetivo 

principal é auxiliar os pais e os educadores a adotar as obras mais 

indicadas para as crianças. 

O Editor



Breathe

ISBN: 978-85-643116-64  l   Páginas: 40
Formato: 28 x 24 cm   l   Capa dura   

Temas: breathing, stress, body relaxation, 
Yoga for kids 

Autora e ilustradora: Inês Castel-Branco

—Mom, I can’t sleep!
— Why not?
— I don’t know… I’m anxious and my head won’t stop 
thinking and thinking and thinking...
— Would you like me to teach you how to breathe?
— BREATHE? I already know how to breathe!
— But have you ever stopped to think about how you do 
it? Where does the air go in and out? Whether you fill up 
your belly more or fill up your chest more?
If you breathe slowly or quickly...

Esta é uma série de títulos infantojuvenis em língua inglesa, para leitores 

iniciantes até avançados. No Projeto “Telos in the Classroom” teremos tanto li-

vros originalmente escritos em língua inglesa como versões traduzidas. Optamos 

por publicar alguns títulos nas duas versões (português e inglês) separadamente.

Projeto “Telos in the Classroom”
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Projeto “Telos in the Classroom”

All the children were always happy. Except Thad.  
He felt like he was missing somenthing, but what? He 

soon discovered that money doesn’t buy happiness.

I’ll buy it

ISBN:978-85-643116-57  l   Páginas: 28
Formato: 24,5 x 26,8 cm   l   Capa dura   

  Temas: consumo, brincadeiras,  
amizades, educação financeira

Autor e ilustrador: Canizales

Finding out your bum is broken is a bit of a worry! 
But think of the possilitities for a new one... 

978-65-86106-04-6   l   Páginas: 36
Formato: 22 x 24 cm   l   Capa dura   

 Temas: Human body, humor, imagination 

I need a new bum!
Autora: Dawn McMillan

Ilustrador: Ross Kinnaird

2



 What can you do when your parentes turn into 

SUPERVILLAINS? I just took one tiny POWER 

NAP in a VERY BORING lesson and they TOTALLY 

overreacted – banning me from appearing on the most 

AWESOME vlog in the universe!

I tried EVERYTHING I could to change their minds 

– even doing my HOMEWORK! – but NOTHINH 

worked. Then my best friend Maddy told me about a 

SECRET way to FOOL YOUR PARENTS into doing 

ANYTHING you want...

 

How to fool your parents

978-65-86106-05-3   l   Páginas: 240
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura 

Temas: Parents, Teenagers  

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony Smith

A broken bum! Heaps of glue! A tricky, sticky problem.... 
but sometimes a bad situation works out for the rest! 

I’ve broken my bum!

978-65-86106-08-4   l   Páginas: 36
Formato: 22 x 24 cm   l   Capa dura   

 Temas:Human body, humor, imagination 

Autora: Dawn McMillan

Ilustrador: Ross Kinnaird
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  What can you do when you’re trapped in a 

TECHNOLOGY TIME WARP? When Louis’s 

parentes decide he spends too much time “glued to 

screens” they come up with their WORST IDEA ever 

– a TOTAL BAN on tablets, computers and mobiles! 

Louis needs a plan to FIGHT BACK, and FAST! Can 

his best friend Maddy come to the RESCUE?

How to update your parents

978-65-86106-03-9  l   Páginas: 240
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura 

Temas: Parents, Teenagers  

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony Smith

How do you SACK your DAD? 

My dad’s a new stay-at-home dad and is already 

a TOTAL DISASTER. He COOKS meals no one 

can EAT, messes up all the laundry and expects 

me to clean my room MYSELF. Can you believe 

he doesn’t even take my dirty cups downstairs?

Worst of all, Dad has decided I’m his new BEST 

FRIEND and never stops TALKING TO ME. He 

must be STOPPERD. But HOW?

My parents are driving 
me crazy

978-65-86106-02-2  l   Páginas: 240
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura 

Temas: Parents, Teenagers  

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony Smith
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I’m Matt – the most ordinary boy you’ll ever 

meet. Except, that’s not true. I’m the most 

EXTRAORDINARY boy you’ll ever meet. I can 

read minds! No, I really can!

I was given this WEIRD Crystal by an old lady I 

knew. And I was having a BLAST, listening in on 

all my friends’ – and teachers’ – thoughts, until 

one day I overheard a trully EVIL plot. Then I 

knew I had to try to use its power for something 

importante – to save a life...

The crystal 

978-65-86106-01-5  l   Páginas: 112
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura  

Temas: Adventure, Mind Readers, Friendship, Mystery 

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony Smith

Mind Reader 
Series
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Me again – Matt the mind reader. 

Quick, listen up, I haven’t much time! I’ve had some 

fun since I got this AMAZING mindreading Crystal – 

chasing off burglars, savind dogs, and even becoming 

a superhero. But now things are getting SERIOUS. 

I was in the middle of solving a mystery, when the 

Crystal picked up a trully terrifying message. YOU 

ARE IN GREAT DANGER – WATCH OUT! Like I 

said, things have got serious – DEADLY serious...

It’s me – Matt, MindReader Boy.

I have this INCREDIBLE Crystal that I can use 

to read minds. No, really, I do! Sounds a bit like a 

SUPERPOWER, doesn’t it?

I’ve had to keep it secret from everyone – even my best 

friend, Emma. But now I’ve finally told her... WHAT a 

mistake! But while I try to clean up THAT mess, my 

powers are put to a real test – only I’m rubbish at being 

brave! Could I REALLY be a superhero...?

Ghostly whisper 

Superhero

978-65-86106-07-7  l   Páginas: 112
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura  

Temas: Adventure, Mind Readers, Friendship, Mystery 

978-65-861060-08  l   Páginas: 112
Formato: 13 x 21 cm   l   Capa brochura  

Temas: Adventure, Mind Readers, Friendship, Mystery 

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony Smith

Autor: Pete Johnson

Ilustrador: Anthony SmithMind Reader 
Series
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A Telos Editora publica os primeiros dois volumes da Série “Diário de uma garota como você”, 
títulos destinados a garotas (e também garotos) na faixa etária entre 8 e 13 anos. Maria Inês Almeida 
é portuguesa e escreve para o público infantojuvenil.

Série “Diário de uma garota como você”

Para passar o tempo sem morrer de tédio, Francisca 

decide pegar o diário que uma tia-avó lhe deu há mil 

anos e começar a ESCREVER À MÃO, como se a 

humanidade tivesse voltado à Pré-História! Perdida 

por cem, perdida por mil, não é?

Neste volume 2 da Série “Diário de uma garota como 

você”, Francisca aproveita as férias!. E que férias 

bacanérrimas. 

Diário de uma garota como você

Diário de uma garota 
como você férias!

978-85-643117-01  l   Páginas: 152
Formato: 12,8 x 19,8 cm   l   Capa brochura  
Temas: Diário, escrita, meio ambiente, amizade 

978-85-64311-72-5  l   Páginas: 180
Formato: 12,8 x 19,8 cm    l   Capa brochura 
Temas: Diário, escrita, meio ambiente, amizade 

Autora: Maria Inês Almeida

Ilustradora: Catarina Bakker

Autora: Maria Inês Almeida

Ilustradora: Catarina Bakker
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A maravilhosa jornada da vida é apresentada de forma 
lúdica para as crianças descobrirem de onde viemos e 
quando nos tornamos humanos. O processo evolutivo 
contado de uma maneira original e brilhante desperta 
a curiosidade e as grandes questões como quem somos 
nós e para onde estamos indo?

O mundo disse sim

978-85-643116-88   l   Páginas: 48
Formato: 24,5 x 26,5  l   Capa dura

Temas: evolução humana,  
meio ambiente, respeito e limites 

Autora e ilustradora: Kaia Dahle Nyhus

Série “Diário de uma garota como você”

Autora: Maria Inês Almeida

Ilustradora: Catarina Bakker

Autora: Maria Inês Almeida

Ilustradora: Catarina Bakker

Um livro de procura e acha que a criança lerá 
repetidas vezes, para contar histórias, para 

procurar e descobrir novas amizades. 

Ursinho procura 
seus sete amigos

a partir de 4 anos

ISBN: 978-85-64311-35-0   l   Páginas: 14
Formato: 20,5 x 28,2 cm   l   Cartonado 

Temas: procura e acha, observação,  
cenários, concentração 

Autora e ilustradora: Daniela Kulot

Tradução: Hedi Gnädinger
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Um bumbum quebrado! E agora, vou colá-lo com cola! 
Mas o resultado não ficou nada bom... Mas para tudo, 
há uma solução. E sei que podemos fazer muito melhor 

e muito mais divertido! 

Quebrei meu bumbum!

A Contadora de histórias e 
outros contos de encantar 

a partir de 9 anos

   Páginas: 36
Formato: 22 x 24   l   Capa dura

Temas: Corpo humano, humor, imaginação

a partir de 8 anos

  978-85-643117-32  l   Páginas: 44
Formato: 17 x 24   l   Capa dura
Temas: contação de histórias,  

oralidade, contos populares

Autora: Clara Haddad

Ilustradora: Anabela Dias

A Contadora de Histórias e outros contos de encantar 
reúne oito histórias de origens diversas, recontadas 
por Clara Haddad, a ”Sherazade dos tempos modernos 
que viaja pelo mundo nas asas da tradição, muitas 
vezes refazendo os caminhos das histórias de seu vasto 
repertório”.Nesta obra, apresentam-se contos do Líbano, 
do Brasil, de Portugal, da França, da Espanha, do México 
e da Índia, acompanhados pelas ilustraçõesde Anabela 
Dias.Independentemente da idade, todos os leitores 
encontram nestas históriasuma voz que lhes fala de si 
próprios, porque estão enraizadas no maisprofundo da 
condição humana e são, na sua essência, universais.

Autora: Dawn McMillan

Ilustrador: Ross Kinnaird
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