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1 – Erradicação da pobreza: erradicar a pobreza em todas as formas e
– João pede feijão, 16
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3 – Saúde e bem-estar: garantir o acesso à saúde de qualidade e
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– Open letter to the leaders of the world, 28
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inclusivas a todos os níveis

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

Ilustração: Fabio Miraglia

a partir de

2 anos

De cabeça para baixo
Autor e ilustrador: Canizales•Tradução: Flávia Côrtes

No Prelo
Páginas: 24 l capa flexível

O que acontece quando observamos os animais, as pessoas, os alimentos, os objetos de outro
ângulo? Será que temos a mesma concepção de tudo o que existe ao redor, ou isso depende do
ponto de vista?
Este livro interativo convida as crianças a descobrirem várias situações quando olham o mundo de
cabeça para baixo. Também traz cortes especiais em algumas páginas, para que os pequenos leitores
movimentem os dedos sobre as ilustrações, explorando melhor o sentido do tato.
Temas: adivinhas, animais, brincadeiras, diferenças

Formato: 20,5 x 20,5 cm

Nhac!
Autor e ilustrador: Canizales•Tradução: Flávia Côrtes
A capa já desperta a atenção das crianças, pois traz a ilustração de uma enorme boca aberta
cheia de dentes pronta para devorar algo.
Com um recorte especial nas páginas, o texto incentiva os pequenos leitores a descobrirem
como é a alimentação dos animais, a partir de perguntas divertidas.
Temas: bichos, brincadeiras, cadeia alimentar, comida
No Prelo
Páginas: 16 l capa flexível
Formato: 20,5 x 20,5 cm

TA-DA!
Autor e ilustrador: Canizales•Tradução: Flávia Côrtes

No Prelo
Páginas: 26 l capa flexível
Formato: 20,5 x 20,5 cm
2

Neste divertido jogo de esconde-esconde, a cada página virada, bebês e crianças pequenas
são convidadas a descobrirem como as imagens e padrões coloridos tornam-se objetos e animais
familiares. O padrão listrado da chuva caindo vira uma zebra. As linhas em um pedaço de papel
ao virar uma página se transformam em um pijama de uma criança. Neste livro encantador, o texto
de Canizales e as ilustrações diferenciadas despertam a imaginação e convidam as crianças a
aprimorarem suas habilidades de observação.
Temas: adivinhas, cores, imagens, imaginação, o que é, o que é?

a partir de

2 anos

De que cor são os beijos?
Autora e ilustradora: Rocio Bonilla•Tradução: Luis Reyes Gil
Em uma versão adaptada para os mais novos, este livro traz a história da pequena Mônica,
também chamada de Minimoni. Ela gosta muito de regar as plantas, andar de bicicleta e de ouvir
as histórias contadas por sua mãe. Mas o que ela gosta mesmo é de colorir. Com suas cores dá
vida a muitas coisas. Um dia, percebe que nunca coloriu um beijo. Mas... de que cor são os beijos?
Então Minimoni fica bastante tempo à procura dos melhores tons para representá-los. Será que ela
vai conseguir?
Temas: animais, cores, números

ISBN: 978-85-64311-44-2
Páginas: 24 l Cartonado
Formato: 22 x 26 cm

De que cor
é um
beijo?

Para contar na cama
Autora e ilustradora: Daniela Kulot•Tradução: Hedi Gnädinger
A hora de dormir pode ser muito divertida para as crianças. Elas podem contar de 1 a 12 e
mentalizar os números e as imagens que as fazem pegar no sono rapidinho. Para isso, é só imaginar
um pequeno morcego, ou dois peixes bem coloridos, ou dez polvos com braços compridos que
agitam os lençóis, ou... Enfim, podem dar asas à imaginação, viajando para mundos fantásticos
proporcionados pelos sonhos...
Temas: bichos, hora de dormir, números, rimas

ISBN: 978-85-64311-63-3
Cartonado
ISBN: 978-65-86106-57-2
Capa dura
Páginas: 26
Formato: 22 x 15,5 cm
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a partir de

4 anos

Todos juntos!
Autora e ilustradora: Daniela Kulot•Tradução: Hedi Gnädinger

ISBN: 978-85-64311-34-3
Cartonado/capa dura
Páginas: 22
Formato: 22 x 15,5 cm

Neste livro, a autora e ilustradora incentiva as crianças a conhecerem e a respeitarem as
diferenças existentes entre elas, e também entre as demais pessoas. O foco principal dessa história
é a descoberta e o desenvolvimento da empatia e do companheirismo para superar as dificuldades
e os medos da vida.
Temas: amizade, diferenças, fantasia, respeito, rimas, união, preconceito

O ursinho procura seus sete amigos
Autora e ilustradora: Daniela Kulot•Tradução: Hedi Gnädinger
Neste livro de procura e acha a criança irá seguir as pegadas do pequeno urso para tentar
descobrir, entre tantos outros personagens interessantes e cenários incríveis, cheios de detalhes, os
amigos do ursinho.
Embora o desafio inicial seja encontrar o amigo indicado em cada dupla de páginas, a criança
irá descobrir que os sete amigos estão presentes em todas elas.
Um livro que a criança lerá repetidas vezes, descobrindo personagens em interessantes
cenários.
Temas: cenários, concentração, observação, procura e acha
ISBN: 978-85-64311-64-0
Páginas: 14 l Cartonado
Formato: 20,5 x 28,2 cm

Vamos balançar?
Autora: Fernanda de Oliveira•Ilustrador: Canizales
Esta obra trata-se de um convite para que o leitor interaja de forma efetiva com o livro: fazendo
o avião decolar, secando as roupas do varal ou fazendo sombra no olhinho do bebê... Um livro
brinquedo de magia e do faz de conta. Para tornar essa interatividade ainda mais bacana, tem um
QR Code para um vídeo da Fê Liz, como é conhecida a autora do livro.
Temas: atividade lúdica, brincadeiras, invenção, irmãos

ISBN: 978-65-86106-39-8
Páginas: 36 l Brochura
Formato: 22 x 28 cm
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a partir de

4 anos

Isto não é uma selva
Autora: Susanna Isern•Ilustradora: Rocio Bonilla•Tradução: Luis Reyes Gil
Paula não aceita ordens e ama a bagunça em seu pequeno mundo. Sua mãe tenta orientá-la
para arrumar seu quarto, mas a menina só diz não! Então, um dia, acontece algo inesperado:
sua casa torna-se uma verdadeira floresta, com plantas e animais invadindo todos os cômodos...
E agora, será que Paula conseguirá se adaptar a essa nova realidade?
Temas: animais, bagunça, casa, organização, sonho
ISBN: 978-85-64311-69-5
Páginas: 40 l Capa dura
Formato: 24,5 x 27,0 cm

O que é que o crocodilo come ao meio-dia?
Autora: Clara Haddad•Ilustradora: Sónia Borges
Dizem que um dia Cadu, o elefante curioso, ficou intrigado e quis descobrir o que é que o
crocodilo come ao meio-dia. Também querem saber? Abram o livro e divirtam-se.
Temas: autoestima, bullying, conviver com as diferenças, curiosidade

ISBN: 978-65-86106-18-3
Páginas: 56 l Capa dura
Formato: 28,6 x 19,5 cm

Que horas são?
Autora e ilustradora: Daniela Kulot•Tradução: Hedi Gnädinger
Com um relógio cujos ponteiros podem ser movimentados pelos leitores mirins, o livro estimula
a organização das atividades diárias para o desenvolvimento infantil. Ações como acordar, tomar
café, ir à escola, brincar, ler e arrumar o quarto são apresentadas nas páginas de modo lúdico.
Temas: horas, organização do tempo, relógio, rotina

ISBN: 978-85-64311-35-0
Páginas: 26 l Cartonado
Formato: 16,5 x 25 cm
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a partir de

4 anos

O aniversário da vaca Mimosa
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Na fazenda, as galinhas estão correndo de um lado para o outro. Cada uma delas carrega
algum objeto para enfeitar a mesa.
Observando essa agitação, a vaca Mimosa percebe que há algo estranho, mas não entende
direito o que está acontecendo.
Após a chegada dos convidados, ela terá uma maravilhosa surpresa... O
que será?
Este é um livro cartonado, próprio para ser manuseado pelos pequenos
leitores.

ISBN: 978-85-64311-33-6
Páginas: 22 l Cartonado
Formato: 21 x 21 cm

Temas: amizade, aniversário, números, rimas, surpresa, vida no campo

Mimosa à espreita
Alexander Steffensmeier

Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Mimosa é uma vaca muito brincalhona que, por vezes, pensa que é um cão de guarda da
fazenda em que vive. Não perde uma oportunidade de assustar o carteiro até o dia em que é
surpreendida...
Este foi o primeiro volume desta série a ser publicado e que cativou muitos leitores, encantados
com seus personagens e ilustrações.

à espreita

Alexander Steffensmeier

à espreita
Tradução de

Hedi Gnädinger

Temas: amizade, fazenda, susto
16/09/2020 16:01:24

ISBN: 978-65-86106-09-1
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Mimosa está doente
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
As vacas também ficam doentes. Logo cedo, na hora da ordenha, Mimosa está desanimada e
cansada. Ela mal consegue ficar em pé, não quer comer nada e só quer voltar para a sua cama
de palha o mais rápido possível. Para a sua dona, a situação é clara: Mimosa está resfriada. A
partir de agora, ela vai fazer compressas, medir a febre, enfim, cuidar da sua vaca querida. Com
os mimos dos amigos e os cuidados de sua dona, Mimosa logo melhora. Ela pensa: “Ficar doente
nem é tão ruim assim”.
Temas: amizade, cuidados, enfermidade, fazenda, fingimento, profissões
ISBN: 978-65-86106-38-1
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm
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a partir de

4 anos

Mimosa está entediada
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Mimosa está tão entediada.
Mimosa estava tão ansiosa para empinar a pipa que ela fez junto com a fazendeira e com o
carteiro e, agora, está chovendo a cântaros. Um dia tão chuvoso é realmente entediante! O que
fazer? Deve montar um quebra-cabeça ou ler um livro ilustrado? Que chato! Isso não é divertido
para se fazer sozinha. Os porcos estão dormindo, os frangos estão fazendo algumas coisas de
frango que ela não entende e os pintinhos estão jogando jogos de pintinhos realmente enfadonhos.
O que ela pode fazer? No sótão, de repente, ela tem uma ideia. Uma velha marreta, um ventilador
e uma peneira de drenagem. Isso é tudo que ela precisa para empinar a pipa no corredor! Ou será
um passeio infernal direto aos pés da fazendeira? Mas, no final, o dia acaba ficando ótimo.
Temas: amizade, diferenças, fantasia, respeito, rimas, tédio, união

No prelo
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Mimosa não consegue dormir
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
A dona da fazenda leu uma história para os bichos, como fazia todas as noites, mas a vaca
Mimosa não consegue dormir. Será que ela vai procurar a fazendeira ou se acomodar no
galinheiro? Mimosa arma a maior confusão e todos se irritam. A cama da fazendeira desmorona
e o galinheiro fica destruído depois que Mimosa tenta se juntar às galinhas. No final, todos na
fazenda estão acordados, menos...
Temas: fazenda, hábitos, hora de dormir, rotina, sono
ISBN: 978-65-86106-11-4
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Mimosa não quer tomar banho
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
A vaca Mimosa e seus amigos ficaram imundos após brincarem por horas. Por isso, todos têm
que tomar um bom banho antes de dormir. Mas Mimosa recusa-se a entrar na banheira. Ela acha
que um banho de gato já basta. A sua dona não concorda e tenta molhar Mimosa com o esguicho.
Após várias tentativas, Mimosa se diverte, enquanto a dona da fazenda se irrita cada vez mais.
Temas: amizade, fazenda, hora do banho

ISBN: 978-65-86106-37-4
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm
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a partir de

4 anos

Mimosa procura
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Mimosa e o carteiro têm muitos pacotes para entregar aos moradores do vilarejo. A fazendeira
também encomendou novos frascos de conserva para a sua geleia de morango e não vê a hora
de o carteiro chegar. Infelizmente, parece que seu pacote se perdeu. A Mimosa tem que encontrá-lo
a todo custo! Ela refaz todo o percurso novamente, mas ninguém viu a encomenda. Mimosa não
desiste e tem uma ideia brilhante!
Temas: fazenda, perder algo, profissões

No prelo
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Mimosa procura um tesouro
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Certo dia, a vaca Mimosa descobre um misterioso pedaço de papel em sua mala de correio.
Só pode ser o mapa de um tesouro! Será que ali na fazenda tem um tesouro enterrado? Sem que
a fazendeira perceba, Mimosa e seus amigos começam revirando a fazenda, seguindo os sinais
do mapa. Até que acham o local secreto onde o tesouro certamente está escondido: a horta! Sim,
aquele recanto que é o orgulho da fazendeira. E assim dão início a uma escavação turbulenta.
Temas: caça ao tesouro, fazenda

ISBN: 978-65-86106-53-4
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Mimosa sai de férias
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
O carteiro está de férias e manda um cartão-postal para os amigos da fazenda. Então a vaca
Mimosa decide sair de férias também, para, assim como o carteiro, ver animais exóticos, tomar sol,
ver coisas diferentes, apreciar a natureza e fazer fotografias. Ela faz a mala e vai para o ponto de
ônibus. Onde será que Mimosa passou suas férias? O certo é que ela realmente passou uns dias
muito divertidos!
Temas: brincadeiras, fazenda, férias

ISBN: 978-65-86106-48-0
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm
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a partir de

4 anos

Mimosa se esconde
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
A vaca Mimosa adora brincar de esconde-esconde. Só que desta vez todos os lugares foram
ocupados pelos amigos da fazenda. Onde que ela poderá se esconder? Mimosa tem uma ideia
magnífica e se esconde onde ninguém vai conseguir achá-la. De fato, o esconderijo é ótimo, mas
agora quem é que consegue tirar Mimosa da copa da árvore?
Temas: brincadeiras, esconde-esconde, fazenda

ISBN: 978-65-86106-52-7
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Um lugar só para Mimosa
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Enquanto brinca de esconde-esconde, Mimosa descobre um grande arbusto oco de
sabugueiro. Ótimo! Uma caverna perfeita só para ela! Ela corre rapidamente de volta à fazenda
para buscar objetos que a façam se sentir confortável em sua caverna. Mas quando ela volta, a
cabra e o pônei já haviam se instalado nela. Que maldade! Mas quando as galinhas ocupam a
caverna, o pônei e a cabra também reclamam. Talvez eles consigam afugentar as aves com uma
máquina de assustar galinhas.
Temas: brincadeiras, esconde-esconde, fazenda
No prelo
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm

Uma festa de aniversário para Mimosa
Autor e ilustrador: Alexander Steffensmeier•Tradução: Hedi Gnädinger
Hoje é o aniversário da vaca Mimosa! Mas tudo permanece estranhamente quieto na fazenda.
Ninguém está fazendo preparativos para o aniversário. A fazendeira não fez um bolo e o jardim
não está decorado de forma festiva. Nenhum de seus amigos se lembrou da data. Decepcionada,
Mimosa pega algumas velas, coloca seu chapéu de aniversário do ano passado e rouba um
pedaço de rosca da cozinha. Desalentada e solitária, ela vai até o riacho, onde uma animada festa
surpresa a espera com todos os seus amigos.
Uma aventura alegre e colorida da vaca Mimosa com muitas surpresas divertidas para toda
a família.
Temas: aniversário, fazenda, surpresa

No prelo
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 23,6 x 30,5 cm
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a partir de

5 anos

Agora chega!
Autor e ilustrador: Barney Saltzberg •Tradução: Flávia Côrtes
Olívia está impaciente com seu irmão Bibo. Ele quer brincar com ela a todo instante, e isso a faz
desviar o foco de suas atividades. Um dia, a menina fala para o irmão que precisa de um tempo
para si mesma e que o garoto deve esperar um pouco. Será que Bibo vai entender isso, ou vai ficar
triste, pensando que a irmã não quer mais brincar com ele?
ISBN: 978-85-64311-38-1
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 21 x 21 cm

Temas: brincadeiras, irmãos, paciência, tempo individual/para si

TSC!

Eu compro!

Autor e ilustrador: Canizales•Tradução: Giselli Câmara

ESTOU
TENTANDO CHEGAR
AO MEU DESTINO
NA CIDADE!

EU MORO
EM UM BAIRRO
DA CIDADE!
Diariamente,

LÉO

EU QUERO
MORAR NA
CIDADE!

ESTOU
TENTANDO CHEGAR
AO MEU DESTINO
NA CIDADE!

ISBN: 978-85-64311-39-8
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 24,7 x 26,8 cm

LÉO

Temas: amizade, brincadeiras, consumo, educação financeira
VOU VIAJAR
PARA FORA DA
CIDADE!

Olá,
cidade!
ELSA

BRUXA

HENRY

Tadeu observa que todos os seus amigos estão felizes e sorridentes. No entanto,
ele está sempre triste e não consegue entender a alegria dos outros. A princípio, acredita que é
porque eles compram muitas coisas. Então, vai correndo para o shopping, onde compra tudo o
que vê pela frente. Mas, depois de algumas horas, está triste de novo. Então, algo surpreendente
EU QUERO
acontece...
TROLL
MORAR NA
AU! simples da vida, deixando
Um livro que ressalta a importância de valorizar as AU!
coisas
CIDADE!de lado o
consumismo exagerado.

Autora e ilustradora:
Anna
TSC!
TSC!

PUFFI

BRUXA

TSC!
ESTOU
ESTOU
TENTANDO CHEGAR
TENTANDO CHEGAR
AO MEU DESTINO
Fiske•Tradução:
AO MEU DESTINO Leonardo
NA CIDADE!
NA CIDADE!

Pinto

EU MORO
EU MORO
EM UM BAIRRO
EM UM BAIRRO
DA CIDADE!
SilvaDA CIDADE!

HENRY

Olá, cidade! é um livro ilustrado no estilo de “procura e acha”. A cena é de uma cidade em
que tudo muda a cada hora. São muitas histórias e personagens que permitem ao leitor observar
essas cenas e criar histórias diversas.
HENRY
HENRY

LÉO
LÉO

TROLL
TROLL

Temas: cenários, cidade, concentração, observação, procura e acha
AU! AU!

TSC!

ISBN: 978-65-86106-06-0
Páginas: 36 l Capa dura
Formato:
23 x 34,6 cm
HENRY
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ESTOU
TENTANDO CHEGAR
AO MEU DESTINO
AU! AU!
NA
CIDADE!
AU!
AU!

EU MORO
EU QUERO
EU QUEROEM UM BAIRRO
MORAR NA
MORAR NA DA CIDADE!
CIDADE!
CIDADE!

VOU VIAJAR
VOU VIAJAR
PARA FORA DA
PARA FORA DA
CIDADE!
CIDADE!

PUFFI
LÉOPUFFI
PUFFI

TROLL
BRUXA
BRUXA

ELSA
ELSA

a partir de

6 anos

Tambor do amor
Autor: Jonas Ribeiro•Ilustradora: Elma
Vinte e dois coelhinhos irmãos gostam muito de tocar tambor. E tocam tão bem que formaram
a Orquestra Coelhos e Tambores. É uma alegria só! Porém um deles, o Joaquim, além de fazer
algazarra com os irmãos, gosta muito de escutar o silêncio, apenas na companhia do vento e das
montanhas. Ele é um coelhinho que segue seu próprio ritmo e se encanta com as coisas do seu
próprio jeito. Ah, mas o som de que ele mais gosta acontece no final do dia, no silêncio, num lugar
sem igual...
Temas: colo de mãe, música, silêncio

ISBN: 978-65-86106-43-5
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 26,7 x 24,5 cm

Você está entediada, Minimoni?
Autora e ilustradora: Rocio Bonilla•Tradução: Luis Reyes Gil
Minimoni é uma garota bastante animada. Gosta de colorir e de descobrir coisas novas.
Sua vida é muito bem organizada durante a semana. Dá até para jogar hóquei. Mas, quando
chega o domingo, ela fica sem ter o que fazer. Então, começa a conversar com o camundongo,
com a baleia, com a cobra, com o morcego e com a aranha, para saber como eles fazem para
fugir da rotina.

ISBN: 978-85-64311-62-6
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 29,7 x 22 cm

Temas: brincadeiras, dias da semana, imaginação, rotina, tédio
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a partir de

6 anos

Birra colorida
Autor: Emmanuel Trédez•Ilustradora: Armandine Piu•Tradução: Sandra Pina
A raiva toma conta desta garotinha quando ela é contrariada ou tem de fazer o
que não quer. Ela faz uma birra descontrolada, tem reações impensadas e fala coisas
que nem queria. Tudo fica vermelho, tamanha é a raiva. Mas a tempestade passa
e tudo volta ao normal. Ela percebe que não gostaria de ter feito nada daquilo...
Este livro, com rimas e imagens criativas, é um convite à gestão de emoções de modo divertido e
acolhedor. Já foi publicado em francês, inglês, italiano, coreano, chinês e português.
Temas: arrependimento, birra, comportamento
ISBN: 978-65-86106-69-5
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 21 x 28 cm

De que cor são os beijos? Livro Grande
Autora e ilustradora: Rocio Bonilla•Tradução: Luis Reyes Gil

ISBN: 978-85-64311-43-5
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 29,5 x 22 cm

A pequena Mônica, também chamada de Minimoni, gosta bastante de doces, de regar as
plantas, das histórias contadas por sua mãe e de tantas coisas mais. Mas a menina gosta mesmo
é de colorir as joaninhas de vermelho, os céus de azul, as bananas de amarelo. Um dia, percebe
que nunca coloriu um beijo. Mas, afinal, de que cor são os beijos? Então Minimoni fica bastante
tempo à procura dos melhores tons para representá-los... Será que ela vai conseguir?
Temas: cores, cores da natureza, emoções

Minhas rodinhas

Mãããe!
Você sabe
d e que cor
são os beijos?

Autor e ilustrador: Sébastien Pelon•Tradução: Sandra Pina

ISBN: 978-85-64311-37-4
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 27,5 x 24,3 cm
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O dia está nublado. O menino não quer mais ficar dentro de casa e, quando sai para
um passeio de bicicleta, é acompanhado por um monstro imaginário, branco e de chapéu
rosa. De repente, o amigo imaginário devora as rodinhas de sua bicicleta. O garoto perde o
equilíbrio, cai e se machuca. Então começa a chorar e é consolado. Porém, não desiste e tenta
novamente pedalar sem o auxílio das rodinhas. Uma história inspiradora sobre a perseverança
e o aprendizado da autonomia.
Temas: andar de bicicleta, aprendizado, autoconfiança, autonomia, medo

a partir de

7 anos

a partir de

7 anos

Preciso de um novo bumbum!
Autora: Dawn McMillan•Ilustrador: Ross Kinnaird•Tradução: Flávia Côrtes
O menino assusta-se quando olha no espelho e percebe que seu bumbum está dividido
ao meio. E logo quer ter um novo bumbum. Mas fica em dúvida quanto à cor (seria melhor
azul ou amarelo?). Talvez fosse melhor um bumbum-foguete, para sobrevoar a cidade, ou um
bumbum-robô, com mil e uma utilidades? As opções são infinitas... Mas aí ele percebe que seu
pai também tem um bumbum dividido. E agora? Será que isso é contagioso? Mistério...
Temas: corpo humano, humor, imaginação

ISBN: 978-85-64311-36-7
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 22 x 23,7 cm

Quebrei meu bumbum!
Autora: Dawn McMillan•Ilustrador: Ross Kinnaird•Tradução: Flávia Côrtes
Um bumbum quebrado! Uma abundância de cola! Um problema bem grudento... Mas às
vezes uma situação ruim acaba virando algo de bom. Os autores do best-seller internacional
Preciso de um novo bumbum! trazem agora esta divertidíssima história sobre quando os planos
não saem como esperado.
Temas: corpo humano, humor, imaginação
ISBN: 978-65-86106-10-7
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 22 x 23,7 cm

Meu bumbum faz tum-tum!
Autora: Dawn McMillan•Ilustrador: Ross Kinnaird•Tradução: Flávia Côrtes
Neste livro um bumbum barulhento causa alguns problemas. Não é que agora deu para fazer
barulhos estranhos, como estalos, arrotos, zunidos?... Os primos até que se divertem, mas não é
todo mundo que acha graça em uma coisa dessas. Será que isso tem alguma utilidade?
Do mesmo autor e ilustrador dos best-sellers internacionais Preciso de um novo bumbum! e
Quebrei meu bumbum!, uma história barulhenta sobre arrotos, cliques e buzinas incômodas!
Temas: corpo humano, humor, imaginação, sons
ISBN: 978-65-86106-65-7
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 22 x 23,7 cm
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a partir de

7 anos

Meu bumbum é tão levado!
Autora: Dawn McMillan•Ilustrador: Ross Kinnaird•Tradução: Flávia Côrtes
Nesta história, um bumbum está sempre em atividade e só quer se divertir.
Mexe e remexe, quica daqui e dali, e, quando começa a requebrar, não tem como fazê-lo
parar!
É um bumbum levado, isso sim! Mas o final é feliz.
Do mesmo autor e ilustrador dos livros da série Bumbum, esta história é do tipo “ria até quicar”!
978-65-86106-67-1
Páginas: 36 l Capa dura

Temas: corpo humano, humor, imaginação

Formato: 22 x 23,7 cm

O melhor livro do mundo!
Autor e ilustrador: Canizales•Tradução: Giselli Câmara
O pequeno Samuel está muito preocupado porque seus queridos brinquedos estão
desaparecendo misteriosamente. Assim, ele decide procurar o responsável por isso. E acaba
descobrindo que há muitos livros no mundo, com histórias de piratas, heróis, cavaleiros, princesas
etc. Porém, só um deles é O melhor livro do mundo! Mas onde está ele? Dentro desta obra, há
três livretos encartados para a diversão das crianças.
ISBN: 978-85-64311-40-4
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 24,5 x 26,8 cm
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Temas: criação de histórias, imaginação, livros

a partir de

8 anos

A Contadora de Histórias
e outros contos de encantar
Autora: Clara Haddad•Ilustradora: Anabela Dias
Oito histórias de origens diversas são aqui recontadas por Clara Haddad, a ”Sherazade
dos tempos modernos”. Nesta obra, ela nos apresenta contos do Líbano, do Brasil, de Portugal,
da França, da Espanha, do México e da Índia, acompanhados de ilustrações de Anabela Dias.
Independentemente da idade, todos os leitores encontram nestas histórias uma voz que lhes fala
de si próprios, porque são, na sua essência, universais.
Temas: contação de histórias, contos populares, oralidade
ISBN: 978-85-64311-73-2
Páginas: 48 l Capa dura
Formato: 16,5 x 23,5 cm

EU, TU e o truque
Autora: Selma Maria•Ilustradora: Nina Anderson
EU, TU e o truque é uma história sobre pronomes que viram personagens. EU, por exemplo,
gosta muito de ficar falando de si mesmo o tempo todo. Já TU prefere escutar histórias e fazer
amizades. E os outros? O que pensam ELA, ELE, VÓS e NÓS? Abra o livro e descubra o truque
que esses personagens-pronomes prepararam pra você!
Temas: amizade, convivência, educação emocional, egocentrismo, escutar o outro
ISBN: 978-65-86106-13-8
Páginas: 28 l Capa dura
Formato: 21,5 x 26,7 cm
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a partir de

8 anos

João pede feijão
Autor e ilustrador: Bruno Bioza
João pede feijão fala de sonhos. Sonhos de empatia, de desejo de que todas as pessoas
tenham acesso às condições básicas da vida como o alimento. Fala dos sonhos de milhares de
pessoas do Sertão Nordestino.
O livro contém um QR Code que dá acesso à música “João pede feijão”, tema do livro, e à
sua partitura.
Temas: fome, seca, solidariedade, sonhos
ISBN: 978-65-86106-16-9
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 24,5 x 26,5 cm

Supercrianças
Autora: Anya Damirón•Ilustrador: Pablo Pino•Tradução: Luis Reyes Gil
Ivan sempre gostou de super-heróis. Em sua imaginação, ele voa com sua capa mágica. Um
dia, seu pai lhe dá um presente muito especial: uma capa de “Super Ivan”. A partir daí ele passa
a ver a vida com outros olhos e descobre que todas as crianças têm uma super-habilidade...
Basta ter força de vontade para superar os obstáculos!

ISBN: 978-85-64311-71-8
Páginas: 44 l Capa dura
Formato: 24,5 x 26 cm
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Temas: autoconfiança, conviver com as diferenças, diversidade, empatia, imaginação,
pessoas com deficiência, solidariedade

a partir de

9 anos

A gota de água
Autora e ilustradora: Inês Castel-Branco•Tradução: Inês Castel-Branco
Adaptação: Dulce Seabra
O livro propõe uma forma diferente de explicar a morte para as crianças. Inspirado em um conto
de Raimon Panikkar (sacerdote espanhol que conviveu bastante tempo com a cultura hindu), o texto
ressalta a importância da água para a vida no planeta e como a água é um elemento cultural de
ligação com o sagrado. Ao cair no mar, uma gota de água pode parecer finita e insignificante, mas
isso faz parte do ciclo da vida, pois o mar seria bem menor se lhe faltasse uma gota...
Temas: água, diferença intercultural e religiosa, morte, vida

ISBN: 978-85-64311-45-9
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 28,5 x 24,7 cm

O mundo disse sim
Autora e ilustradora: Kaia Dahle Nyhus•Tradução: Leonardo Pinto Silva
De onde viemos e para onde estamos indo em nossa jornada? Em frases curtas e
compreensíveis, a obra explica a evolução para crianças. As imagens coloridas são modernas
e instigantes, tanto para crianças como para adultos! Segundo os críticos literários noruegueses,
o melhor livro de 2018 nessa categoria.
Temas: evolução humana, limites, meio ambiente, respeito
ISBN: 978-85-64311-68-8
Páginas: 48 l Capa dura
Formato: 24,5 x 26,5 cm

Rentchin
Autor: Rodrigo Elias Oliveira•Ilustradora: Nat Grego
Um garoto indígena chamado Rentchin quer entender o mundo à sua volta. Em sua busca pelo
conhecimento tem o apoio do pajé da aldeia e da professora de ciências, que o acompanham
em seu caminho de descobertas através dos saberes tradicionais e do conhecimento acadêmico.
Assim, ao longo da história, vemos a transformação de um curumim curioso em um arqueólogo.
De forma simples, objetiva e divertida, este livro fala das profissões e especialidades que estudam
os seres humanos e outros seres vivos, tanto atuais como extintos.
Temas: arqueologia para crianças,
arqueólogo, curumim, indígena, profissões
ISBN: 978-65-86106-41-1
Páginas: 52 l Capa dura
Formato: 20 x 28 cm
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a partir de

9 anos

Respira
Autora e ilustradora: Inês Castel-Branco•Tradução: Inês Castel-Branco
Adaptação: Dulce Seabra

ISBN: 978-85-64311-67-1
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 28,7 x 24,7 cm

Um menino está bastante agitado antes de dormir. A mãe convida-o a se acalmar,
incentivando-o a relaxar e a respirar pausadamente. Isso tem um efeito positivo sobre o garoto,
que dorme imediatamente.
Este livro traz uma série de exercícios ilustrados que podem ajudar as crianças a tomarem
consciência de sua respiração para se acalmarem.
Temas: ansiedade, ioga para crianças, relaxamento corporal, respiração, sono

Que noite, Torito!
Autor: Flávio Paiva•Ilustrador: Canizales
Torito é um menino que tem o costume de dormir ouvindo histórias, e também músicas,
contadas por seus pais. Mas um dia, nem a mãe nem o pai estavam em casa quando o
menino foi se deitar. Neste livro divertido e profundo, Flávio Paiva conta como esse cativante
personagem constrói seu encontro com o sono e com o sonho brincando com os pensamentos
e com a imaginação.
Temas: brincadeira, hora de dormir, imaginação
ISBN: 978-65-86106-71-8
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 21 x 28 cm

¡Qué noche, Torito!
Autor: Flávio Paiva•Ilustrador: Canizales•Tradução: Nathália Cardoso

ISBN: 978-65-86106-70-1
Páginas: 36 l Capa dura
Formato: 21 x 28 cm
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Torito es un niño que suele dormir
escuchando cuentos y canciones que le
cantan sus padres. Pero un día ni su mamá
ni su papá estaban en casa cuando
llegó el momento de irse a la cama. En
esta historia divertida y profunda, Flávio
Paiva nos cuenta cómo este adorable
personaje construye su encuentro con
el sueño y los ensueños jugando con los
pensamientos y la imaginación.
Temas: brincadeira, hora de dormir, imaginação

a partir de

9 anos

O Baile das caveiras
Autor: Jonas Ribeiro•Ilustrador: Victor Tavares
Humor, suspense e terror é o que vamos encontrar nesta história.
Um mistério no cemitério. Um caso de amor entre uma senhora e a caveira de um homem. O
destino que os separou resolve juntá-los mais uma vez. Um menino escreve as aventuras da avó.
A história começa a esquentar quando a Morte Rainha vai buscar a senhorinha e percebe que...
Melhor não contar! Se você não tiver estômago pra coisas de outro mundo, melhor mesmo nem
abrir este livro e procurar outro mais açucarado. Melhor deixá-lo onde estava e fingir que nunca
o viu. É! É melhor! Sua caveira aí vai agradecer.
Temas: amor, caveiras, humor, morte, terror

ISBN: 978-65-86106-47-3
Páginas: 44 l Capa dura
Formato: 21 x 28 cm

Carta aos líderes do mundo
Autoras: Maria Inês Almeida e Flávia Lins e Silva•Ilustrador: Fabio Miraglia
Sofia é uma garota de doze anos. Aflita com os desafios por que passa o planeta, decide
escrever uma carta aos líderes do mundo. Com um texto bem-humorado e poético, Sofia
escreve sobre diversas questões, tentando chegar a um diagnóstico do planeta. Ela sabe
que são muitos os problemas que podem ter levado o mundo à UTI. Mas é uma sonhadora e
apresenta soluções. Carta aos líderes do mundo se propõe a dar voz às crianças, que sabem
que a Terra grita por socorro.
Temas: cidadania, desmatamento, divisão de fronteira, meio ambiente, poluição dos mares

ISBN: 978-65-86106-59-6
Páginas: 44 l Capa dura
Formato: 23,5 x 25,7 cm

Dentro da caixa maravilhosa – Viagem ao interior da vida
Autor: Salvador Macip•Ilustrador: Emilio Urberuaga
Alice é uma garota muito curiosa, que gosta de questionar sobre o mundo em que vive. Ela
adora fazer perguntas como: “Como sabemos se algo está vivo ou não?”; “Como funciona uma
célula?”; “O que cada pessoa guarda dentro de si?”. Para responder a essas e outras questões, ela
e o pai fazem uma incrível viagem pelo interior do corpo humano, descobrindo o fascinante mundo
das células, do DNA e das mitocôndrias...
Temas: ciências, corpo humano, descobertas, família, moléculas, vida
ISBN: 978-85-64311-41-1
Páginas: 56 l Capa dura
Formato: 23,6 x 29,6 cm
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a partir de

9 anos

Autora: Maria Inês Almeida

Tudo começou quando Francisca não teve permissão para usar a internet e, para vencer o
tédio, começou a escrever um diário. Ali ela coloca o que se passa na sua cabeça, em casa,
na escola... Seus encantamentos e especialmente seu engajamento para salvar o planeta. Nos
primeiros livros da série, Francisca tem 9 anos. Hoje ela já é uma pré-adolescente — e com
inúmeros fãs tanto em Portugal, onde a série nasceu, como no Brasil.
Formato: 12,8 x 19,8 cm l Brochura
Temas: amizade, diário, escrita, meio ambiente

Diário de uma
garota como você

Diário de uma
garota como
você: férias!

Ilustradora: Catarina Bakker
Adaptação: Dulce Seabra

ISBN: 978-85-64311-70-1
Páginas:152
Vol. 1

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?

Ilustradora: Catarina Bakker
Adaptação: Dulce Seabra
Neste volume 2 da série
“Diário de uma garota como
você”, Francisca aproveita as férias!. E que férias bacanérrimas.
ISBN: 978-85-64311-72-5
Páginas:184
Vol. 2

Diário de uma garota como você: volta às aulas
Ilustrador: Manel Cruz•Adaptação: Alessandra Biral
As aulas
Maria Inês Almeida

começam logo e Francisca já está com frio na barriga. Será mesmo verdade que terá
muitas provas? Terá como colega de classe a vampira da Madalena e garotos intratáveis como no ano
anterior? E terá tempo para gravar vídeos para seu canal de YouTube? Francisca fica cansada só de
pensar em tudo isso.

É formada em Jornalismo pela

Universidade Católica Portuguesa.
Tem dois filhos, José e
Maria Francisca.

É escritora de livros infantojuvenis

e publicou mais de quarenta títulos.
Em 2005, recebeu

ADAPTAÇÃO DE ALESSANDRA BIRAL

... ARGH!

o Prêmio Revelação do
Clube de Jornalistas.
Acompanhem seu trabalho pelo
Instagram® _mariainesalmeida_
e pelo site www.mariainesalmeida.pt
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ISBN: 978-65-86106-12-1
Páginas:192
Vol. 3
20

a partir de

9 anos

Diário de uma
garota como
você: cabeça
MariaManel
Inês Almeida
Cruz
nas
nuvens

Diário de uma
garota como
você: sem pés
Maria Inês Almeida
nem cabeça

Quando tudo parecia dar certo
para a Francisca, o mundo começou
a desabar à sua volta.

ncisca
nuvens.

O QUE ELA FEZ PARA MERECER ISSO?!?

Como se não bastasse o ciúme
que sente daquela víbora da
Madalena em relação a seu
namorado, o Pedro,

a Francisca tirou nota
baixa em Matemática.

isca vai driblar
s das colegas da
agir à amizade
alena?

Jornalista
formação
Nasceu emdeLisboa,
em 1979.

(Universidade
Católica
Portuguesa),
Graduou-se
em Design
Industrial
é mãe
José (nascido
pela do
Faculdade
de Design,
emTecnologia
2008) e da
Maria Francisca
e Comunicação
(Iade)
(que nasceu
em 2017). em BD e
e cursou
Pós-Graduação

Seus pais a puseram
novamente de castigo,
sem mimimi.

Jornalista de formação

(Universidade Católica Portuguesa),
é mãe do José (nascido

Ilustrador: Manel Cruz
O QUE MAIS PODE LHE ACONTECER?!
Adaptação: Alessandra
Biral

É autora deAtua
vários
livros
freelancer
Ilustração.
como
infantojuvenis,
incluindoe oDesign
álbum
em Ilustração
Seme dedica-se
Abrigo. Emtambém
2005, recebeu
à pintura.
o Prêmio Revelação do Clube
Seu Instagram é:
de Jornalistas. Tem um site,
@mczasso, no qual estão
www.mariainesalmeida.pt,
todos os seus trabalhos.
onde é posivel conhecer todos

Ilustrador: Manel Cruz
Adaptação: Alessandra Biral

Resultado: um
feriado de Carnaval
horrível!

em 2008) e da Maria Francisca
(que nasceu em 2017).

É autora de vários livros

infantojuvenis, incluindo o álbum

Sem Abrigo. Em 2005, recebeu

Já leu os outros
livros da coleção?

O amor está no ar e a Francisca sente-se completamente nas
nuvens. (Quem nunca?) O ano da
Francisca não poderia ter acabado de melhor maneira: com um
pedido de namoro do Pedro, que
é somente o garoto mais legal da
escola e que dança hip-hop como
ninguém, dá para acreditar?!

ADAPTAÇÃO DE ALESSANDRA BIRAL

de Jornalistas. Tem um site,
www.mariainesalmeida.pt,

os seus livros, e também uma conta

de Instagram: _mariainesalmeida_

de Instagram: @_mariainesalmeida_
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ISBN: 978-65-86106-14-5
Páginas:128
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Diário de uma
garota como
você: tique,
Maria Inês Almeida
taque, toque

na vida.
o
!

…

ue as suas
nversar com
ui-inimiga
roubou o
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Diário de uma
garota como você:
sem dramas,
por favor!

Jornalista de formação

(Universidade Católica Portuguesa),
é mãe do José (nascido

Ilustrador: Manel Cruz
Adaptação: Alessandra Biral

ena ter
do todo
kTok?

em 2008) e da Maria Francisca
(que nasceu em 2017).

É autora de vários livros

…

Às vezes, as coisas não correm bem nem na escola nem em
casa... Como se não bastassem
os ciúmes que a Francisca sente
daquela víbora da Madalena
em relação ao namorado Pedro,
ainda tira nota ruim em Matemática. Volta ao castigo e tem que
ficar em casa na folga de Carnaval. Será que ninguém a compreende? E para finalizar, quebra o
pé na aula de Educação Física.
O que mais falta acontecer?

onde é possível conhecer todos

os seus livros, e também uma conta
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o Prêmio Revelação do Clube

infantojuvenis, incluindo o álbum

Sem Abrigo. Em 2005, recebeu
o Prêmio Revelação do Clube
ADAPTAÇÃO DE ALESSANDRA BIRAL

de Jornalistas. Tem um site,

A Francisca tem pensado muito
na vida. Afinal, falta pouco tempo
para fazer 11 anos! De quem seria
aquela caixa misteriosa que descobriu no seu quarto? Como é possível
que as suas BFF continuem a dar-se
com a sua eterna arqui-inimiga Madalena, que lhe roubou o namorado?
Quem fará o seu coração bater mais
forte: o Pedro ou o David? Ainda
valerá a pena ter Instagram quando
todo mundo tem TikTok?

Ilustrador: Manel Cruz
Adaptação: Alessandra Biral

www.mariainesalmeida.pt,

onde é possível conhecer todos

os seus livros, e também uma conta
de Instagram: @_mariainesalmeida_
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ISBN: 978-65-86106-17-6
Páginas:144
Vol. 6

ISBN: 978-65-86106-62-6
Páginas:128
Vol. 7

Foi difícil convencer seus
pais a deixarem-na ir para o
acampamento de férias de
teatro. O problema é que começam a acontecer coisas estranhas. Será que o teatro é assombrado? Que bicho mordeu
o David, que agora quase não
fala com a Francisca?

Diário de uma garota como você: acorda, Francisca!
Ilustrador: Manel Cruz•Adaptação: Alessandra Biral

ISBN: 978-65-86106-63-3
Páginas:152
Vol. 8

Francisca está de férias e finalmente vai passar 15 dias com os primos, na praia, na casa dos outros
avós. Será que uma paixão de verão vai fazê-la esquecer o David? E até o Pedro? Quando volta para
casa, os pais lhe preparam uma surpresa incrível. Mas o que se passa com a Francisca, que agora começou a ter atitudes de pré-adolescente?!
21
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Série
Autor: Pete Johnson•Ilustrador: Anthony Smith•Tradução: Flávia Côrtes
Temas: amizade, aventura, leitor de mentes, magia, mistério
Páginas: 112 l Brochura l Formato: 12.8 x 19.8 cm

O cristal
Eu sou Matt, o garoto mais comum que você já conheceu. Só que isso não é verdade. Eu sou o
garoto mais EXTRAORDINÁRIO que você já conheceu. Eu posso ler mentes! Verdade, eu realmente
posso fazer isso!
Eu ganhei este cristal ESTRANHO de uma senhora que eu conhecia. E eu estava me divertindo
muito, ouvindo os pensamentos de todos os meus amigos e professores, até que um dia eu ouvi
algo do MAL. Então eu soube que tinha que tentar usar seu poder para algo importante – salvar
uma vida...

ISBN: 978-65-86106-46-6

Super-herói
Aqui é Matt, o leitor de mentes. Eu tenho este cristal INCRÍVEL que posso usar para ler
mentes. Verdade, é sério, eu posso! Parece um pouco como um SUPERPODER, não é?
Eu tive que manter isso em segredo – até mesmo da minha melhor amiga, Emma. Mas agora
eu finalmente contei para ela... Que erro!
Mas enquanto tento limpar ESSA bagunça, meus poderes são colocados em um verdadeiro
teste – só que eu não tenho nada de corajoso! Será que eu poderia REALMENTE ser um
super-herói...?
ISBN: 978-65-86106-56-5

Sussurro fantasmagórico
Eu de novo – Matt, o leitor de mentes. Rápido, ouça, não tenho muito tempo! Eu me diverti
um pouco desde que ganhei este cristal INCRÍVEL que me permite ler mentes – perseguindo
ladrões, cães selvagens e até mesmo me tornando um super-herói. Mas agora as coisas estão
ficando SÉRIAS.
Eu estava resolvendo um mistério, quando o cristal captou uma mensagem verdadeiramente
aterrorizante: “Você está em GRANDE PERIGO, CUIDADO!”. Como eu disse, as coisas ficaram
sérias, MORTALMENTE sérias...
ISBN: 978-65-86106-55-8
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Telos in the Classroom
Project

Beginning, intermediate and advanced readers can all enjoy
books from the Telos in the classroom collection. This project seeks to
give readers opportunities to enjoy high quality children’s literature
in English, either at home or at school. The collection contains books
originally written in English as well titles that have been translated.
Many of these books have been published in both English and
Portuguese, creating the possibility for dual language projects.

Ilustração: Canizales
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2 years

Bedtime counting 1 - 2 - 3
Author and illustrator: Daniela Kulot•Translated by: Kristina Speakes

ISBN: 978-65-86106-58-9
26 p. l Hardcover
Dimensions: 22 cm x 15.5 cm

Learn to count with does, beavers, and sheep. A picture book to count, rhyme, and dream.
A book for any time of the day, but mostly for bedtime!
Bedtime Counting 1 - 2 - 3, is the English version of the book To Count in Bed, written by Daniela
Kulot and translation by Hedi Gnädinger, who won the Award for Best International Book for Babies
of the Year 2019, from the Center for Studies in Reading and Children’s and Youth Literature at UNESP.
Themes: babies and toddlers; rhymes, counting

Chomp!
Author and illustrator: Canizales•Translated by: Kristina Speakes
With die-cut pages and a silly take on the food chain, this colorful book invites children to
chomp along as they think about what eats what on the food chain. What eats a leaf? A spider? A
frog? This lively game of discovery, together with its use of onomatopoeia, gives the very youngest
children a memorable experience with books and reading.
Forthcoming
16 p. l Flexible cover
Dimensions: 20.5 cm x 20.5 cm

Themes: babies and toddlers; onomatopoeia, food chain

TA-DA!
Author and illustrator: Canizales•Translated by: Kristina Speakes
In this fun game of peek-a-boo, babies and toddlers are invited to discover how the colorful
patterns and prints become familiar objects and animals. The striped pattern of falling rain turns
into a zebra. The lines on a piece of notebook paper are really from a child’s pijamas. In this
delightful book, Canizales’ text and distinctive illustrations awaken the imagination and invite
Forthcoming
24 p. l Flexible cover
Dimensions: 20.5 cm x 20.5 cm

children to sharpen their observation skills.
Themes: babies and toddlers; discovery, peek-a-boo

Upside down
Author and illustrator: Canizales•Translated by: Kristina Speakes
Have you ever wondered what the world looks like upside-down? In this fun and fanciful
book, Canizales turns everything on its head. What is a smile turned upside-down? How about
a flower or a bowl? This book, written for babies and toddlers, is lots of fun and all about PLAY!
Come and see where your imagination and this whimsical book can lead you.
Forthcoming
24 p. l Flexible cover
Dimensions: 20.5 cm x 20.5 cm
24

Themes: babies and toddlers; perspective, play

4 years

Let’s swing?
Author: Fernanda de Oliveira•Illustrator: Canizales
Translated by: Kristina Speakes
A book to play with or playing with a book? Or both? That is the question posed by this
book, where paly is the big idea. The arrival of a baby brother makes his sister feel like she has
super powers. She protects him from the sun, brings the waves up to meet the beach, turns herself
into a puff of air to help a kite take flight… She even helps dry the clothes on the line! This book
hopes that reading together turns into a grand game of make-believe, full of movement and lots
of fun. This way, readers can also become the protagonists of the story.
So. LET’S PLAY?
This story can become even more interactive by watching the author’s extra video that can
be accessed usign the QR Code.

ISBN: 978-65-86106-40-4
36 p. l Paperback
Dimensions: 22 cm x 28 cm

Themes: play time, games, make-believe, siblings

What does a crocodile eat for lunch?
Author: Clara Haddad•Illustrator: Sónia Borges•Translated by: Kristina Speakes
It is said that on one particular day, Cadu, the curious elephant, became completely puzzled by
the idea of finding out what a crocodile eats for lunch.
Would you like to know, too?
Well then, just open up this book and find out!
Themes: curiosity, exploration, self-confidence

ISBN: 978-65-86106-19-0
56 p. l Hardcover
Dimensions: 25.6 cm x 19.5 cm

I’ll buy it!
Author and illustrator: Canizales•Translated by: Kristina Speakes
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.
Themes: consumption, play, friendship, finantial literacy

ISBN: 978-85-64311-65-7
24 p. l Hardcover
Dimensions: 24.5 cm x 26.8 cm
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I need a new bum!
Author: Dawn McMillan•Illustrator: Ross Kinnaird
Finding out your bum is broken is a bit of a worry! But think of the possibilities for a new one ...
Acclaimed author Dawn McMillan and illustrator Ross Kinnaird take you on a fun journey to find just
the right bum!
Themes: human body, humor, imagination
ISBN: 978-65-86106-04-6
36 p. l Hardcover
Dimensions: 22 cm x 23.7 cm

I’ve broken my bum!
Author: Dawn McMillan•Illustrator: Ross Kinnaird
A broken bum! Heaps of glue! A tricky, sticky problem... but sometimes a bad situation works
out for the best! From the author and illustrator of the international bestseller I need a new bum!
comes this hilarious tale of the fun that can happen when plans come unstuck...
Themes: human body, humor, imagination
978-65-86106-08-4
36 p. l Hardcover
Dimensions: 22 cm x 23.7 cm

My bum is so noisy!
Author: Dawn McMillan•Illustrator: Ross Kinnaird

978-65-86106-68-8
36 p. l Hardcover
Dimensions: 22 cm x 23.7 cm

My bum is so noisy.
My bum brings me shame.
It makes weird noises and I get the blame.
This poor kid really has trouble with his bum. This time he’s in a fix because some strange noises
unpredictably issue from his behind!
There’s tooting and hooting, and burping and slurping, and popping and squeaking when
Auntie is speaking. But Mum and Dad love their boy and they refuse to make a fuss. And see what
happens when he is talent-spotted (or talent-heard) by movie scouts…
Join the popular character from I need a new bum! and I’ve broken my bum! when he discovers
he has the loudest, the proudest, the most uproarious, victorious, sound-system backside!
Themes: human body, humor, imagination
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My bum is so cheeky!
Author: Dawn McMillan•Illustrator: Ross Kinnaird
My bum is ridiculous!
My bum acts like a fool.
It causes trouble when I go to school.
In this latest instalment, our boy’s super-active bum can’t sit still – it’s jiving and dancing and
swinging and bumping. And of course there’s a fart scene!
There’s slouching, and puddle jumping, then some shape-shifting, and it’s stuck down the back of a
chair! Mum and Dad come to the rescue; they pull their boy out of the chair and then buy the perfect
apparatus for his talents – a trampoline! And guess where he goes? For gold of course!
Join the popular character from I need a new bum! as he discovers he has the cheekiest bum around.

978-65-86106-66-4
36 p. l Hardcover
Dimensions: 22 cm x 23.7 cm

Themes: human body, humor, imagination

The drumbeat of love
Author: Jonas Ribeiro•Illustrator: Elma•Translated by: Kristina Speakes
Twenty-two baby bunnies all playing the drums at the same time makes quite a symphony!
Little Joaquim loves to play with his brothers and sisters in the Bunny Drum Orchestra, but he
also loves to climb the mountain and listen to the silence. He is very much a little bunny who follows
his own rhythm.
The breathtakingly delicate illustrations of this sweet story, bring to life the playful and loving
nature of the bunnies, reminding us that after a long, hard day of play, a mother’s love provides
the most calming repose. Perfect for bedtime or for story hour, this lovely volume stimulates young
children to express their own personalities and wishes.
Themes: mother’s embrace, music, silence, individuality

ISBN: 978-65-86106-44-2
36 p. l Hardcover
Dimensions: 26.7 cm x 24.5 cm

27

9 years

Breathe
Author and illustrator: Inês Castel-Branco•Translated by: Kristina Speakes

978-85-64311-66-4
36 p. l Hardcover
Dimensions: 28.7 cm x 24.7 cm

— 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...
Themes: breathing, mindfulness, sleep, body awareness

Open letter to the leaders of the world
Authors: Maria Inês Almeida; Flávia Lins•Illustrator: Fabio L. Miraglia
Translated by: Kristina Speakes

ISBN: 978-65-86106-60-2
44 p. l Hardcover
Dimensions: 23.5 cm x 25.7 cm

Sofia is a young girl who is very much concerned about the world she lives in. Pollution and
environmental degradation are destroying the planet. It seems as if Earth might be destroyed
before she reaches adulthood. So she decides to write a passionate appeal to the leaders of
the world. In it, she asks them to do something before it is too late. The stunning illustrations in this
picture book create an additional layer of meaning, giving children of all ages the opportunity to
reflect on the life and health of our world.
Themes: multiple ages, environment, taking action

The skeleton’s ball
Author: Jonas Ribeiro•Illustrator: Victor Tavares•Translated by: Kristina Speakes

ISBN: 978-65-86106-61-9
44 p. l Hardcover
Dimensions: 21.5 cm x 28.7 cm
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A strange silence passes over the town, drawing even more attention to the full moon and
creating a sense of doom among the townsfolk. As an ominous night rolls in, the hauntingly beautiful
tale of an elderly grandmother, an attentive grandson, and a long-lost love unfolds.
A giant black box is delivered and only Grandmother Sebastiana knows what is inside. From that
night forth, she embarks on a journey between the living and the dead, leaving her body at night to
dance with the skeletons, returning to Earth only to hide from the Grim Reaper.
Suitable for older children, this unique story draws on a wide range of cultural traditions to tell
a story of a life well-lived and a safe passage to the other side. Humor and whimsey complete the
storytelling.
Themes: humor, suspense, mystery, love

9 years

Series
Author: Pete Johnson•Illustrator: Anthony Smith
Themes: friendship, adventure, mind reader, magic, mystery
112 p. l Paperback l Dimensions: 12.8 cm x 19.8 cm

The crystal
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...

ISBN: 978-65-86106-01-5

Superhero
It’s me – Matt, Mind Reader 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...?
ISBN: 978-65-86106-00-8

Ghostly Whisper
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...

ISBN: 978-65-86106-07-7
29
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Louis the laugh presents
Author: Pete Johnson•Illustrator: Nikalas Catlow
Themes: parents, teenagers, family relationships, growing up
240 p. l Paperback l Dimensions: 12.8 cm x 19.8 cm

How to fool your parents
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
NOTHING worked. Then my best friend Maddy told me about a SECRET way to FOOL YOUR
PARENTS into doing ANYTHING you want...

ISBN: 978-65-86106-05-3

How to update your parents
What can you do when you’re trapped in a TECHNOLOGY TIME WARP? When Louis’s
parents 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?

ISBN: 978-65-86106-03-9

My parents are driving me crazy
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 STOPPED. But HOW?

ISBN: 978-65-86106-02-2
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Livro Grande, 12
Empatia: Supercrianças, 16
Enfermidade: Mimosa está doente, 6
Egocentrismo: EU, TU e o truque, 15
Esconde-esconde: Mimosa se esconde, 9
Escrita: Série Diário de uma garota como você, 20, 21
Escutar o outro: EU, TU e o truque, 15
Evolução humana: O mundo disse sim, 17
Família: Dentro da caixa maravilhosa – Viagem ao interior da vida, 19
Fantasia: Todos juntos!, 4
Fazenda: Mimosa à espreita, 6•Mimosa está doente, 6•
Mimosa não consegue dormir, 7•Mimosa não quer tomar banho,
7•Mimosa procura um tesouro, 8•Mimosa sai de férias, 8•
Mimosa se esconde, 9
Férias: Mimosa sai de férias, 8•Diário de uma garota como você: férias!, 20
Fingimento: Mimosa está doente, 6
Fome: João pede feijão, 16
Hábitos: Mimosa não consegue dormir, 7
Hora de dormir: Para contar na cama, 3•Mimosa não consegue
dormir, 7•Que noite, Torito!, 18
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Hora do banho: Mimosa não quer tomar banho, 7
Horas: Que horas são?, 5
Humor: Meu bumbum é tão levado!, 14•Meu bumbum faz tum-tum!,
13•Preciso de um novo bumbum!, 13•Quebrei meu bumbum!, 13
Imaginação: Meu bumbum é tão levado!, 14•Meu bumbum faz
tum-tum!, 13•Preciso de um novo bumbum!, 13•Quebrei meu bumbum!,
13•Que noite, Torito!, 18•O melhor livro do mundo!, 14 •
Supercrianças, 16•Você está entediada, Minimoni?, 11
Indígena: Rentchin, 17
Invenção: Vamos balançar?, 4
Ioga para crianças: Respira, 18
Irmãos: Agora chega!, 10•Vamos balançar?, 4
Leitor de mentes: O cristal, 22•Super-herói, 22•
Sussurro fantasmagórico, 22
Limites: O mundo disse sim, 17
Livros: O melhor livro do mundo!, 14
Medo: Minhas rodinhas, 12
Meio ambiente: O mundo disse sim, 17•Série Diário de uma garota
como você, 20, 21
Mistério: O cristal, 22, Super-herói, 22•Sussurro fantasmagórico, 22
Morte: A gota de água, 17
Música: Tambor do amor, 11
Números: O aniversário da vaca Mimosa, 6•Para contar na cama, 3
Observação: O ursinho procura seus sete amigos, 4•Olá, cidade!, 10
Oralidade: A Contadora de Histórias e outros contos de encantar, 15
Organização: Isto não é uma selva, 5
Organização do tempo: Que horas são?, 5
Paciência: Agora chega!, 10
Pessoas com deficiência: Supercrianças, 16
Poluição dos mares: Carta aos líderes do mundo, 19
Procura e acha: Olá, cidade!, 10•O ursinho procura seus sete amigos, 4
Profissões: Rentchin, 17•Mimosa está doente, 6
Recordações: Que noite, Torito!, 18
Relaxamento corporal: Respira, 18
Relógio: Que horas são?, 5
Respeito: O mundo disse sim, 17•Todos juntos!, 4
Respiração: Respira, 18
Rimas: O aniversário da vaca Mimosa, 6•Para contar na cama, 3
• Todos juntos!, 4
Rotina: Mimosa não consegue dormir, 7•Que horas são?,•
Você está entediada, Minimoni?, 11
Seca: João pede feijão, 16
Silêncio: Tambor do amor, 11
Solidariedade: João pede feijão, 16•Supercrianças, 16
Sonho: Isto não é uma selva, 5•João pede feijão, 16•Que noite,
Torito!, 18
Sono: Mimosa não consegue dormir, 7•Respira, 18
Surpresa: O aniversário da vaca Mimosa, 6
Susto: Mimosa à espreita, 6
Tédio: Você está entediada, Minimoni?, 11
Tempo individual/para si: Agora chega!, 10
União: Todos juntos!, 4
Vida: A gota de água, 17•Dentro da caixa maravilhosa – Viagem ao
interior da vida, 19
Vida no campo: O aniversário da vaca Mimosa, 6

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

Obras

1 – Erradicação da pobreza: erradicar a pobreza em todas as formas e
– João pede feijão, 16
em todos os lugares
2 – Fome zero e agricultura sustentável: erradicar a fome, alcançar
a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura
sustentável

– João pede feijão, 16

3 – Saúde e bem-estar: garantir o acesso à saúde de qualidade e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades

– Mimosa está doente, 6
– Dentro da caixa maravilhosa – Viagem ao interior da vida, 19
– Respira, 18
– Carta aos líderes do mundo, 19
– Open letter to the leaders of the world, 28
– Breathe

4 – Educação de qualidade: garantir o acesso à educação inclusiva,
de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos

– Supercrianças, 16
– Rentchin, 17

5 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas

– Todos juntos!, 4

6 – Água potável e saneamento: garantir a disponibilidade e a gestão
sustentável da água potável e do saneamento para todos

– Carta aos líderes do mundo, 19
– Open letter to the leaders of the world, 28

9 – Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestruturas
resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar
a inovação

– O mundo disse sim, 17

10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades no interior
dos países e entre países

– O que é que o crocodilo come ao meio-dia?, 5
– Todos juntos!, 4
– EU, TU e o truque, 15
– João pede feijão, 16
– Carta aos líderes do mundo, 19
– Open letter to the leaders of the world, 28

12 – Consumo e produção responsáveis: garantir padrões de consumo
e de produção sustentáveis
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– Diário de uma garota como você, 20
– Diário de uma garota como você: acorda, Francisca!, 21
– Diário de uma garota como você: cabeça nas nuvens, 21
– Diário de uma garota como você: férias!, 20
– Diário de uma garota como você: sem dramas, por favor!, 21
– Diário de uma garota como você: sem pés nem cabeça, 21
– Diário de uma garota como você: tique, taque, toque, 21
– Diário de uma garota como você: volta às aulas, 20
– O mundo disse sim, 17
– I’ll buy it!, 25
– Carta aos líderes do mundo, 19
– Open letter to the leaders of the world, 28
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