


Olá, 
Apresentamos o catálogo da BIBLIOTECA ESSENCIAL. Este mate-
rial contém a descrição de todos os nossos projetos em destaque 
que poderão ser encontrados também em formato digital. Para 
isso, cada aluno receberá um voucher com o qual poderá aces-
sar o Acervo Digital dentro da plataforma educacional da edito-
ra. Essa ferramenta configura-se como mais um suporte para os 
educadores, os alunos e a comunidade.
 Aproveite!

APRESENTAÇÃO



Atlas

Ensino  
Fundamental I e II

Autor:
• Marco Saliba

ATLAS DO CORPO HUMANO

32 p.

Aluno

Esta obra é indicada para estudantes e todas as 
pessoas que querem estudar o corpo humano como 

um todo: sua estrutura e funcionalidades. O livro 
abrange temas diversos, por exemplo, a formação de 
uma célula, como se movem os músculos e para que 
serve o esqueleto, dentre outras, e é um suporte para 
as aulas de ciências e anatomia, bem como um livro 
de consulta para dúvidas corriqueiras, além de dicas 

de saúde e nutrição. Entenda como funcionam os 
sistemas do nosso organismo: digestório, respiratório, 

reprodutor, entre outros. 

20,5 x 27,5cm



Atlas

Ensino  
Fundamental I e II

Aluno

Autor:
• Marco Saliba

O mundo, constantemente, sofre transformações em 
seu contexto geopolítico, e o conhecimento é cada vez 

mais importante, tanto no quesito escolar como no 
profissional. Este atlas geográfico foi elaborado para 
facilitar os estudos em Geografia, História e Política, 

e apresenta de forma clara e sucinta os principais 
dados necessários à análise da conjuntura nacional e 

internacional. Nele é possível estudar o planisfério e os 
mapas dos continentes, além de acessar informações 
atualizadas sobre as características de cada uma das 

regiões brasileiras, como população, relevo, clima, 
fusos horários, biomas, recursos minerais e PIB. 

ATLAS GEOGRÁFICO

32 p.

20,5 x 27,5cm



Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Aluno

Autor:
• Marco Saliba

COMPÊNDIO DA LÍNGUA PORTUGUESA

288 p.

Redação, Gramática e Literatura
juntas em um só volume. Entenda as principais regras ortográficas 
e veja dicas e orientações de quem realmente entende do assunto. 
A seção de gramática trata de todas as questões de grafia, analise 

sintática e morfológica. Na parte de literatura, são estudadas 
as diversas escolas literárias do Brasil e do mundo, com base 
na análise de estilo de seus principais representantes. Porém, 

é na seção de redação que está o maior diferencial desta obra: 
Um olhar cuidadoso sobre os tipos de redação mais cobrados 
em vestibulares, Enem e concursos públicos. Com este livro, o 

estudante estará mais perto de ser aprovado.

20,5 x 27,5cm



Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Aluno

Autor:
• Carlos Eduardo Malavasi Bruno 
• Fabiana Mendes Rangel

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

152 p.

128 p.

176 p.

120 p. 6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

A educação ambiental é um tema de extrema importância 
para o desenvolvimento humano e para o bem comum 
da sociedade. Com base nela é possível contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes da preservação 
do meio ambiente e aptos a gerir os recursos que a 

natureza proporciona de maneira sustentável. Neste 
livro, são elucidados os conceitos sobre sustentabilidade, 

suas práticas e aplicações diárias. São abordadas as 
problemáticas relacionadas ao uso e à escassez da água. 
Além disso, serão apresentadas as diferentes fontes de 

energia natural e as práticas que podem ser adotadas para 
contribuir para a preservação da natureza.

20,5 x 27,5cm



Este livro apresenta datas de ordem cívica no 
calendário brasileiro, como Dia do Trabalhador, da 

Proclamação da República, da Consciência Negra etc. 
Apresenta, também, as datas de origem religiosa, 

como as festas juninas e o Natal, e datas que foram 
criadas do avanço das campanhas publicitárias, para 

alavancar o comércio, por exemplo: o Dia das Crianças 
e Dia das Mães. Separado por meses, este material, 

além da história das datas comemorativas, apresenta 
sugestões de obras para leitura, tanto do aluno como 

do educador, bem como algumas atividades que 
poderão ser realizadas em sala de aula.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Maria Viana

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR:  
DATAS COMEMORATIVAS

400 p.

20,5 x 27,5cm



Esta obra pretende deslindar os mitos e questionar os 
preconceitos relacionados ao tema. Para isso, faremos 

uma análise dos contextos históricos e culturais 
e lançaremos um olhar sobre as realidades  

enfrentadas por estes consumidores e as políticas 
públicas vigentes.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Autor:
• Fernanda Egger

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR:  
DROGAS

424 p.

Professor

20,5 x 27,5cm



Na obra Educador em ação: Educação Infantil você 
irá encontrar todas as teorias e práticas pedagógicas 

reunidas em um só volume sob a perspectiva 
da educação infantil e atualizadas conforme os 

pressupostos teóricos da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Neste volume estão reunidos 

10 temas: brincadeiras e cantigas, cultura popular, 
alfabetização matemá educação para a arte, a história 

perto da gente, construtivismo, alfabetização e 
letramento, Freinet e a pedagogia do bom-senso, 

literatura infantil e projetos pedagógicos.

Paradidático

Educação Infantil

Professor

Autor:
• Maria Schtine Viana

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
EDUCADOR EM AÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

504 p.

20,5 x 27,5cm



Este material foi estruturado e desenvolvido tendo em 
vista as necessidades do educador que acredita que os 
alunos têm o direito não apenas a frequentar a escola, 
mas, sobretudo, a um ensino de qualidade. Pensando 

nisso, foram reunidos alguns temas fundamentais 
para os professores dos anos iniciais, considerando 
conteúdos das diferentes áreas do conhecimento 

(Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia 
e Artes), e também a possibilidade de integrar esses 

saberes por meio de projetos pedagógicos e do 
trabalho com os temas transversais.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I

Professor

Autor:
• Maria Schtine Viana

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
EDUCADOR EM AÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I

560 p.

20,5 x 27,5cm



Este volume trata de forma descomplicada o processo 
de pesquisa, sistematização e escrita do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) na área da educação. 
Auxilia e direciona a produção acadêmica por meio de 

orientações para a escrita científica em busca de um 
conhecimento teórico-prático bem estruturado.

Paradidático

Graduação em 
pedagogia

Professor

Autor:
• Mayre Barros Custódio Vigna

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
GUIA DE TCC EM PEDAGOGIA

184 p.

20,5 x 27,5cm



Esse manual pedagógico tem o objetivo de auxiliar 
profissionais da educação na execução de seu trabalho, 
compartilhando seu esforço diário de fazer com que as 

crianças dominem os conhecimentos de que necessitam 
para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 

conscientes de seu papel em nossa sociedade.
O livro conta com as ideias dos principais teóricos que 

embasam as linhas de pensamento, os planejamentos de 
ensino e muito mais, abordados em teoria e prática,  

e comentários sobre a legislação brasileira mais recente 
sobre educação.

Paradidático

Educação Infantil

Professor

Autor:
• Luana Vignon

• Marco Saliba

• Daiane Cavalcante

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR:  
GUIA DO EDUCADOR - EDUCAÇÃO INFANTIL

344 p.

20,5 x 27,5cm



Esse manual pedagógico tem o objetivo de auxiliar 
profissionais da educação na execução de seu trabalho, 

compartilhando seu esforço diário de fazer que as crianças 
dominem os conhecimentos de que necessitam para 

crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 
conscientes de seu papel em nossa sociedade.

O livro conta com as ideias dos principais teóricos que 
embasam as linhas de pensamento, os planejamentos 

de ensino e muito mais, abordados em teoria e prática, e 
comentários sobre a legislação brasileira mais recente sobre 

educação.

Paradidático

Ensino 
Fundamental I

Professor

Autor:
• Luana Vignon

• Marco Saliba 

• Daiane Cavalcante

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
GUIA DO EDUCADOR - ENSINO FUNDAMENTAL I

408 p.

20,5 x 27,5cm



Tema de extrema importância, a inclusão de alunos com 
deficiência merece um olhar atento não apenas para o 

aluno, mas para o educador que se encontra no centro desta 
integração. Neste volume são explicadas as formas de incluir e 
despertar a empatia entre os alunos, promovendo a equidade 

no ambiente escolar, sem deixar de lançar um olhar crítico 
sobre os desafios inerentes a essa questão tão delicada. Esse 

projeto visa a espalhar o desejo sincero, por meio de inúmeras 
possibilidades, em compartilhar saberes executáveis e 

renovadores dentro do espaço da escola que é pensado sempre 
como aquele que promove o desenvolvimento de seus alunos 

e o crescimento pessoal de todos, apesar das dificuldades e 
desafios cotidianos.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Marta Luísa Alves

• Aline Gonzaga Ramos

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

224 p.

20,5 x 27,5cm



Mais que medir as capacidades dos estudantes, 
as avaliações periódicas devem servir para ajustar 
a conduta do professor. Além de medir o que os 

alunos estão aprendendo, as provas medem o que o 
professor está ensinando: “O que pode ser ensinado de 

maneira diferente?”; “Estou passando as informações 
de maneira efetiva para os alunos?”. Este material 

busca ajudar os educadores nesta reflexão, propondo 
modelos diferentes de provas que podem ser aplicadas 
a diferentes anos escolares, e em diferentes momentos.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Mayre Barros Custódio Vigna

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
MODELOS DE AVALIAÇÃO

224 p.

20,5 x 27,5cm



Nesta obra são desenvolvidos conhecimentos e 
práticas que auxiliam no processo de capacitação 

de profissionais da educação para atuar com as 
rotinas pedagógicas em sala de aula, com rotinas 
de organização do espaço escolar e planejamento 

interdisciplinar, entre outras competências.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Luana Vignon

• Marco Saliba

• Daiane Cavalcante

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
ROTINAS PEDAGÓGICAS

280 p.

20,5 x 27,5cm



O uso de tecnologias digitais na educação é um dos 
temas mais recorrentes entre educadores e se tornou 

indispensável nas melhores escolas do país. No entanto, por 
ser relativamente nova, essa prática pedagógica carece de 
conteúdo teórico que lhe dê suporte, afinal, a utilização da 

tecnologia no contexto escolar deve estar amparada por 
uma metodologia bem estruturada e com objetivos bem 
definidos. Esta obra se propõe a completar esta lacuna, 

oferecendo a você, educador, caminhos possíveis para usar 
os avanços tecnológicos a favor do desenvolvimento dos 

seus alunos.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Antônio Soares

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO

208 p.

20,5 x 27,5cm



Os temas transversais funcionam como condutor entre 
as disciplinas regulares. No entanto, é preciso construir 

pontes entre esses saberes, relacionando-os. A obra 
aborda temas atuais e conhecimentos culturais relevantes 

para o desenvolvimento de cidadãos críticos, reflexivos 
e conscientes. Os alunos serão instigados a entender 

diversas questões vinculadas ao cotidiano, como: 
sustentabilidade, meio ambiente, preconceito, orientação 

sexual, pluralidade cultural, uso de drogas, consumo e 
saúde. Além disso, cada capítulo acompanha sugestões 

de atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula.

Paradidático

Ensino  
Fundamental I e II

Professor

Autor:
• Mayre Barros Custódio Vigna

ENCICLOPÉDIA DO EDUCADOR: 
TEMAS TRANSVERSAIS

400 p.

20,5 x 27,5cm



A coleção “Esporte e saúde” traz a proposta de 
trabalhar uma unidade por bimestre, conteúdos 

sobre práticas esportivas, alimentação e bem-estar, 
proporcionando ao aluno do Ensino Fundamental II e 
ao educador tempo suficiente para a assimilação do 

conteúdo e sua aplicação prática. 

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Aluno

Autor:
• Denis Pierre Araki 

• Patrícia Oliva Carbone

ESPORTE E SAÚDE

160 p.

144 p.

160 p.

168 p. 6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

20,5 x 27,5cm



A formação do educador deve extrapolar os limites 
das disciplinas regulares para ingressar no mundo da 

informação e da globalização. Um tema tão amplo 
como este possibilita variadas formas de abordagem, 

podendo interligar-se a diversas disciplinas ao 
mesmo tempo. Nesta obra, o educador irá encontrar 
as principais informações a respeito das epidemias e 

endemias, familiarizar-se com os contextos históricos e 
socioculturais e atualizar-se a respeito das novas técnicas.

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Professor

Autor:
• Rachel D’Amico Nardelli

• Isabel D’Amico

FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
EPIDEMIAS E ENDEMIAS

388 p.

20,5 x 27,5cm



Este material foi idealizado para ser trabalhado em sala de 
aula, trazendo conteúdo aprovado por profissionais da área 
de saúde. É ricamente ilustrado e possui um projeto gráfico 
prático e confortável para consultas e pesquisas escolares. 
Além do conteúdo teórico, é possível encontrar sugestões 

de atividades e ações que envolvem os alunos com essa 
temática e proporciona uma verdadeira conscientização.

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Professor

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

• Tatiane Catelli

FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

408 p.

20,5 x 27,5cm



A obra aborda temas atuais e conhecimentos culturais 
relevantes para o desenvolvimento de cidadãos 
críticos, reflexivos e conscientes. Os alunos serão 

instigados a entender diversas questões vinculadas 
ao cotidiano, como: sustentabilidade, meio ambiente, 
preconceito, orientação sexual, pluralidade cultural, 
uso de drogas, consumo e saúde. Além disso, cada 
capítulo acompanha sugestões de atividades que 

podem ser trabalhadas em sala de aula.

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Professor

Autor:
• Adriana Brunstein

• Tatiana Catelli

• Fernanda Egger Barbosa

• Rachel D’Amico Nardelli

• Isabel D’Amico

FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
TEMAS ATUAIS

400 p.

20,5 x 27,5cm



Este material foi escrito por historiadores e 
antropólogos com o objetivo de reconhecer e valorizar 

as culturas que constituem nossa identidade. Os 
alunos são convidados a refletir historicamente e 

perceber a influências presentes em nosso cotidiano, 
desde a linguagem até alguns costumes.

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Aluno

Autor:
• Ivana Pansera de Oliveira Muscalu

• Luana Vignon

IDENTIDADE E CULTURA

96 p.

96 p.

96 p.

96 p. 6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

20,5 x 27,5cm



O projeto SOU Educador visa a contribuir para a 
formação de educadores interessados em explorar 

as diversas possibilidades de ensino. Veja alguns 
temas que podem ser trabalhados no segundo ciclo 
do Ensino Fundamental: gêneros textuais, literatura, 

culturas africanas e indígenas, drogas, uso de 
tecnologias em sala de aula e muito mais!

Paradidático

Ensino  
Fundamental II

Professor

Autor:
• Maria Viana

SOU EDUCADOR
ENSINO FUNDAMENTAL II

504 p.

20,5 x 27,5cm



O “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” é a Lei Federal 
n. 8.069 de 13 de julho de 1990, criada para substituir o antigo 
Código de Menores, atendendo ao disposto no artigo 227 da 

Constituição Federal. A importância deste documento deve-se à 
regulamentação acerca dos direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes, garantindo-lhes prioridade absoluta, especialmente 
na elaboração e implementação de políticas públicas. Além 
disso, traz princípios avançados, ampliando e dividindo tal 

responsabilidade entre família, Estado e sociedade civil. Esta obra 
traz, além do texto próprio da Lei, comentários pontuais a respeito 

dos tópicos mais importantes, esclarecendo e exemplificando como 
a teoria pode se tornar uma prática cada vez mais disseminada.

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Professor , aluno  
e comunidade

Autor:
• Marco Saliba

ECA
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

208 p.

15,5 x 25,5cm



A terceira idade é uma fase da vida repleta de desafios e 
inseguranças. A pessoa idosa precisa, além de entender 
o Estatuto e estar ciente de seus direitos e deveres, ter 

acesso a informações pertinentes sobre segurança, 
saúde, bem-estar, tecnologia, finanças e sexualidade. Da 

mesma forma, os indivíduos ao seu redor e familiares 
devem apresentar noções de cuidados e prevenção de 

acidentes. Essa obra visa a promover a qualidade de 
vida e a segurança na terceira idade, almejando uma 

sociedade mais justa e igualitária.

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

Autor:
• Marco Saliba

ESTATUTO DO IDOSO

72 p.

20,5 x 27,5cm



Ensino Médio

Aluno

224 p.

Material completo sobre a prevenção das doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O conteúdo 

faz um resgate sobre as endemias e epidemias, 
destacando a importância da ciência no combate de 

enfermidades.

COMBATENDO O AEDES AEGYPTI

Autor:
• Adriana Brunstein

• Tatiana Catelli

• Rachel D’Amico Nardelli

Informativo

20,5 x 27,5cm



Ensino Médio

Aluno

328 p.

Esta obra tem como objetivo nos auxiliar a 
compreender melhor nosso lugar no mundo enquanto 

seres vivos, seres históricos e sociais. Procurando 
produzir uma noção do todo, o livro dispõe, de 

maneira interessante e prática, informações desde 
o surgimento do universo e da vida na Terra. Busca 

também refletir sobre nosso papel enquanto 
sociedade e indivíduos na gestão dos recursos 

naturais, nos cuidados com o meio ambiente e na 
produção de uma sociedade mais justa e sustentável.

NATUREZA E SOCIEDADE

Autor:
•  Carlos Eduardo M. Bruno

• Fabiana M. Rangel

Informativo

20,5 x 27,5cm



Ensino Médio

Aluno

216 p.

Essa obra versa sobre alguns dos temas atuais mais 
importantes da nossa sociedade. São assuntos que 

dizem respeito à população em geral, sobretudo, aos 
jovens, que se encontram em um lugar de observação 

privilegiado. São eles os maiores agentes quando 
o assunto é cidadania, pois estão no centro dos 

acontecimentos, vivenciando e olhando o mundo de 
forma curiosa e crítica.

 TEMAS ATUAIS 

Autor:
• Adriana Brunstein

• Tatiana Catelli

• Fernanda Egger Barbosa

Informativo

20,5 x 27,5cm



Ensino Médio

Aluno

336 p.

A obra tem propósito de fazer parte do contexto 
educacional dos alunos, e o faz por meio de 

informações, pesquisas e dicas sobre qualidade de 
vida e diferentes modalidades de prática esportiva.

ESPORTE E SAÚDE

Autor:
• Adriana Brunstein

• Denis Araki

• Patrícia Oliva Carbone 

Informativo

15,5 x 22,5cm



Ensino Médio

Aluno

232 p.

O livro Saúde na escola pretende transmitir 
informações variadas com embasamento científico e 

teórico para ilustrar situações e esclarecer as possíveis 
dúvidas daqueles que estão passando por uma 

profunda fase de transformação, os adolescentes.

SAÚDE NA ESCOLA

Autor:
• Juliana Coelho

Informativo

20,5 x 27,5cm



Ensino Médio

Aluno

320 p.

Desenvolvemos um material capaz de elucidar os 
principais pontos valorizados pelo exame. Convidamos 

professores renomados, mestres e doutores para 
elaborar resumos, em que se destacam os conteúdos 
mais exigidos nas provas, indicar recursos didáticos, 

como filmes, vídeos e leituras complementares, e 
montar simulados com gabarito comentado em cada 

uma das questões. 

ENEM – CURSO PREPARATÓRIO

Autor:
• Mariana Lima Marques

• Luciana Batista de Souza

• Samantha Abreu

Informativo

20,5 x 27,5cm



Dez por cento da população brasileira sofre com 
o alcoolismo. Os homens estão à frente nessa 

estatística com 70% dos casos, enquanto as mulheres 
correspondem a 30%. Neste volume trataremos deste 
tema abordando as consequências do abuso do álcool 

e indicando alternativas para lidar com o problema.

Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

Autor:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ALCOOLISMO

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
DENGUE E FEBRE AMARELA

64 p.

Autor:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

No Brasil, a febre amarela é uma doença controlada, 
mas a dengue continua a fazer vítimas. Todo início 
de ano é igual: mal começam as chuvas de verão 
e a dengue se alastra rapidamente. Os noticiários 

mostram diariamente cidades que vivem epidemias 
da doença em um cenário assustador. Neste volume 
mostramos como as duas doenças surgiram, como 

elas agem no corpo e como podemos colaborar para a 
sua prevenção.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

64 p.

Autor:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Embora o sistema imunológico defenda o corpo da 
maioria dos vírus, bactérias e fungos, as doenças 

respiratórias são prevalentes e multifatoriais, ou seja, 
frequentes e possuem muitas causas, como, por exemplo, 
processos alérgicos como a asma. Neste volume falamos 

sobre o sistema respiratório, suas principais doenças, 
tratamentos e métodos de prevenção.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ENVELHECIMENTO

64 p.

Autor:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Muitos são os agentes que aceleram o 
envelhecimento, como sol, má alimentação, 

sedentarismo, entre outros. O objetivo deste volume 
é indicar os aspectos que configuram o processo de 
envelhecimento na sociedade atual e indicar formas 

de atenuá-lo.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
HIPERTENSÃO E DIABETES

64 p.

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Apesar de serem doenças diferentes, a hipertensão 
e o diabetes frequentemente caminham lado a lado, 

pedindo mais cuidados durante o tratamento. De 
acordo com a pesquisa VIGITEL 2011, realizada pelo 

Ministério da Saúde, aproximadamente 22,7% da 
população brasileira é diagnosticada com hipertensão 

e 5,6% possui diabetes, entre os tipos 1 e 2. Este 
volume tem como objetivo elucidar e precaver a 

população para que esses índices diminuam.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
HIV/AIDS

64 p.

Autor:
• Tatiana Catelli

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Há alguns anos, receber o diagnóstico de Aids era 
uma sentença de morte. Mas, hoje em dia, é possível 
ser soropositivo e viver com qualidade. Basta tomar 
os medicamentos indicados e seguir corretamente 
as recomendações médicas. Este volume ressalta o 

uso do preservativo como a forma de prevenção mais 
eficaz, mas também fala sobre a importância de saber 

precocemente da doença.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
ISTS E HEPATITES

64 p.

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

As Infecções Sexualmente Transmissíveis e as hepatites 
virais estão entre os problemas de saúde pública mais 
comuns no Brasil e em todo o mundo. A maioria das 

pessoas infectadas desconhece seu estado de portador 
e constitui elo importante na cadeia de transmissão. 
Com este volume, pretendemos contribuir para uma 

maior conscientização a respeito do tema.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
OBESIDADE E NUTRIÇÃO

64 p.

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

A obesidade é considerada tão grave que a 
Organização Mundial da Saúde passou a aceitá-la 

como um problema de saúde pública tão alarmante 
quanto à desnutrição. Neste volume esclarecemos 

alguns pontos sobre essa doença, oferecendo 
informações preciosas para combatê- la e levar uma 

vida com mais qualidade.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
PRIMEIROS SOCORROS - ACIDENTES

64 p.

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Os primeiros socorros são a resposta rápida e inicial a uma 
emergência médica, por meio da aplicação de técnicas 
simples e eficazes para reduzir a gravidade da situação, 

aumentando as chances de sobrevivência de uma vítima e 
diminuindo o grau de sofrimento. Nesta obra ensinaremos 
as técnicas adequadas para serem aplicadas em situações 

de emergência envolvendo acidentes.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
PRIMEIROS SOCORROS - DOENÇAS

64 p.

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Os primeiros socorros são a resposta rápida e inicial 
a uma emergência médica, por meio da aplicação de 

técnicas simples e eficazes para reduzir a gravidade da 
situação, aumentando as chances de sobrevivência de 

uma vítima e diminuindo o grau de sofrimento.
Neste volume ensinaremos as técnicas adequadas 
para serem aplicadas em situações de emergência 

envolvendo doenças.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DA CRIANÇA

64 p.

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Nesta obra, são abordadas as principais questões que 
envolvem o universo da criança, como as chamadas 

“doenças da infância” que são as doenças mais 
frequentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
cuidados e a prevenção com acidentes domésticos, 

obesidade, doenças emocionais e tratamentos.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DA MULHER

64 p.

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Nesta obra, procuramos mostrar que a saúde da 
mulher vai muito além das questões de sexualidade 

e maternidade. Engloba temas como métodos 
contraceptivos, prevenção e tratamentos de doenças, 

enfermidades que mais acometem mulheres, direitos e 
violência doméstica. 

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DO HOMEM

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Nesta obra, serão abordados temas sobre a saúde do 
homem, passando pela saúde sexual, paternidade, 

doenças mais comuns, e também prevenção de 
violências e acidentes.

Saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis, 
enfermidades crônicas e hábitos alimentares são 

alguns temas convocados ao longo do livro.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE DO TRABALHADOR

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Esta obra aborda alguns aspectos da saúde do 
trabalhador, com destaque para a qualidade de vida 

não só no ambiente de trabalho mas também no que 
diz respeito à vida social do trabalhador.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
SAÚDE MENTAL

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Esta obra destina-se a discutir assuntos como o 
bem-estar emocional, relações entre o trabalho e 

transtornos, principais doenças mentais da atualidade 
e cuidados com pessoas próximas que estejam 

passando por situações dessa natureza.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
TABAGISMO

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Esta obra destina-se a discutir assuntos sobre o vício 
e a dependência da nicotina, os efeitos que o tabaco 

pode causar, como prevenir a iniciação do tabagismo, 
promover a cessação de fumar e proteger a população 

da exposição à fumaça ambiental do tabaco.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
TIPOS DE CÂNCER

Autor:
• Adriana Brunstein

• Maria Isabel Silva

• Paloma Mansini Basso

Esta obra traz explicações sobre como as células 
funcionam no corpo humano, mostra as características 

que diferenciam os diversos tipos de câncer, seus 
sintomas e tratamentos. Informa como prevenir, 
por meio da alimentação e de exames para um 

diagnóstico precoce.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Informativo

Ensino  
Fundamental II

Aluno, professor  
e comunidade

GUIA PRÁTICO DE SAÚDE: 
VACINAS

Autor:
• Daniel Machado Sousa

Nesta obra, abordamos as principais doenças e as 
vacinas que devem ser administradas, a história 
da vacina no Brasil e o impacto dos movimentos 

antivacina no aumento da mortalidade e no 
ressurgimento de doenças consideradas  erradicadas, 

ou perto da erradicação.

64 p.

15,5 x 22,5cm



Esta obra fornece informações importantes sobre o 
Aedes aegypti, as doenças que ele transmite e, acima 
de tudo, como preveni-las. Tudo sobre a prevenção 
e o tratamento da dengue, da febre zika e da febre 

chikungunya.

Informativo

Educação Infantil
Ensino Fundamental I

Aluno

Autor:
• Thais Nacif

TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI!

104 p.

20,5 x 27,5cm



Ao mudar de casa Pituca se vê diante de 
muitas transformações e novidades. Casa 

nova, quarto novo e amigos bem diferentes! 
Esse livro narra a aventura de Pituca e seu 
amigo Lourenço, um bicho quase papão! 

Como toda amizade, eles passaram por várias 
situações inusitadas.

Literatura 
infantil

Ensino  
Fundamental I e II

Autor:
• Ricardo Jottas

LOURENÇO,  
UM BICHO QUASE PAPÃO

Aluno

32 p.

21 x 28cm



Nuno enxergava o mundo por intermédio das 
imagens. Sua imaginação clareava os tons mais 

escuros das folhas de papel. Num desses rabiscos, ele 
encontrou Nina, que rabiscava com palavras. Mas Nina 

não conseguiu enxergar a vida a partir dos olhos de 
Nuno, nem perceber que ele contava o que as palavras 

não conseguiam expressar.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• André Neves

NUNO E AS COISAS INCRÍVEIS

42 p.

Aluno

22 x 30cm



Para escrever qualquer palavra precisamos das letras, 
uma depois da outra, grudadas ou separadas, mas 

sempre presentes. Elas formam palavras engraçadas, 
como pirilampo e até mesmo escalafobético. Por isso, 
nada melhor do que apresentá-las com poemas que 

divertem e trazem novos vocábulos.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Cláudio Fragata (Autor) 

• Raquel Matsushita (Ilustrador)

ALFABETO ESCALAFOBÉTICO

40 p.

Aluno

22 x 20cm



Medonho morava no banhado. Não era monstro 
ou dragão, não era cobra ou jacaré. Assim começa 

a história do Medonho, numa narrativa rimada 
construída com palavras formadas com “nh”. Com o 
texto em letra bastão e períodos curtos, convida o 

leitor iniciante para uma grande aventura.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Rosana Rios (Autor) 

• Juan Chavetta (Ilustrador)

MEDONHO

32 p.

Aluno

20 x 20cm



O que você faria caso se deparasse com um monstro? 
O autor e ilustrador descreve as características dessa 

criatura, ao mesmo tempo que instiga o leitor a 
conferir se as informações são verídicas. Assim, a 

narrativa cria um clima de suspense, com um desfecho 
surpreendente e muito humor.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Gustavo Roldán (Autor)

COMO RECONHECER UM MONSTRO

32 p.

Aluno

20 x 20cm



Já imaginou jantar com o coelho da Alice, os três 
mosqueteiros, e o Homem de Lata? E se eles batessem 
à sua porta, famintos e cheios de histórias? Pois todos 

os dias a senhora Olga prepara jantares deliciosos para 
receber esses viajantes. Misteriosos, cada um tem uma 
aventura para contar. Em uma mistura de realidade e 
imaginação, Eva conduz o leitor por uma jornada de 

celebração da literatura.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Eva Montanari (Autor)

OS CONVIDADOS DE SENHORA OLGA

32 p.

Aluno

24 x 35cm



O menino vivia em seu mundo de papel. Os pais 
tentaram de tudo, mas nada adiantou: Nicolai queria 
mesmo era viajar pelos mundos inventados. Depois 

de muitas tentativas para salvar o garoto, os pais 
resolveram aceitar o convite do filho: “Por que vocês 

não experimentam tirar os óculos?”. E uma nova 
história de afetos nasce nessa família.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Jean-Claude R. Alphen (Autor)

O MUNDO DE PAPEL

40 p.

Aluno

22 x 28cm



Quem é mais forte: o jabuti, a baleia ou a anta? Numa 
disputa, o jabuti coloca a esperteza acima da força 

física e dá uma lição nos dois grandões. Mas esperteza 
demais leva o jabuti a um final surpreendente. 

Acompanhado pelas ilustrações de Vilela, Stela Barbieri 
oferece um texto com forte conexão com a oralidade.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Stela Barbieri (Autor) 

• Fernando Vilela (Ilustrador)

O JABUTI, A BALEIA E A ANTA

32 p.

Aluno

26,5 x 32cm



Tudo o que as crianças querem em determinada 
idade é ficar sem um adulto por perto. Mas os pais, 

sempre zelosos, evitam a situação. Seguros de que o 
menino não criaria confusão, os pais resolvem deixá-lo 
sozinho. Uma reviravolta acontece na casa e tudo fica 

literalmente de cabeça pra baixo.

Literatura 
infantil

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Rosana Rios (Autor) 

• Biry Sarkis (Ilustrador)

EU – DE CABEÇA PARA BAIXO

40 p.

Aluno

20 x 28cm



“Garoto avatar” conta a história de um 
personagem chamado Júlio que não 

se interessa por muitas coisas além do 
videogame. Até que um dia, Pedro e a mãe de 
Júlio saem para uma aventura juntos, o que faz 
Júlio refletir sobre o próprio comportamento e 

escolhas pessoais.

literatura  
infantojuvenil

Ensino  
Fundamental II

Autor:
• Caeto

• Luana Vignon

GAROTO AVATAR

56 p.

Aluno

21 x 21cm



Faz um paralelo entre “Tigre”, um negro 
escravizado que sofre nas mãos de  

seus algozes, e meninos da  
periferia de São Paulo.

Ensino  
Fundamental II

Autor:
• Caeto

TIGRES DO RIO

56 p.

literatura  
infantojuvenil

Aluno

16 x 23cm



O conto de João do Rio, cronista e contista carioca, 
é revisitado pelo ilustrador Caeto. Neste conto, 

publicado originalmente no início da década de 1920, 
João do Rio nos apresenta um homem muito honesto 
e ético e, por isso mesmo, sem sorte na vida. Até que 

consegue uma cabeça de papelão.

Ensino  
Fundamental II

literatura  
infantojuvenil

Autor:
• João do Rio (autor)

• Caeto (ilustrador)

O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO

56 p.

Aluno

21 x 21cm



Livro de poesias diversas sobre a 
vida, o amor e as perdas.

Anos Finais
Ensino Fundamental II

Literatura  
juvenil

Autor:
• Luana Vignon

OS TIROS VÊM DO PARAÍSO

40 p.

Aluno

15,5 x 22,5cm



Com o título emprestado de um conceito da 
física, esse romance é desenvolvido por meio 

da construção de personagens complexos que 
se encontram entre os capítulos curtos e ágeis, 
garantindo a fluidez da leitura. A personagem 

principal se encarrega de alinhavar a  
história com seu humor peculiar e visão 

diferenciada da realidade.

Anos Finais
Ensino Fundamental II

Literatura  
juvenil

Autor:
• Adriana Brunstein

ESTADO FUNDAMENTAL

100 p.

Aluno

14 x 21cm



Livro de poesias sobre o cotidiano.

Anos Finais
Ensino Fundamental II

Literatura  
juvenil

Autor:
• Sergio Mello

INIMIGO EM TESTAMENTO

96 p.

Aluno

15,5 x 22,5cm



Após sofrer um colapso nervoso ocasionado por uma 
desilusão amorosa, o personagem central se isola 

numa casa à beira-mar. No entanto, uma sequência 
de equívocos e mal-entendidos, que culmina num 
suposto crime cometido por ele, desperta a ira da 

comunidade local.

Anos Finais
Ensino Fundamental II

Aluno

Literatura  
juvenil

Autor:
• Nilo Oliveira

ARMAÇÃO DA PIEDADE

152 p.

14 x 21cm



Ensino Médio

170 p.

Literatura  
clássica

A Alma encantadora das ruas, de João do Rio, é 
uma obra que retrata o Rio de Janeiro do começo 

do século XX aos olhos de um observador que 
percebe as contradições da modernidade, presentes 

principalmente na diversidade de tipos humanos e na 
desigualdade social já existente naquela época. 

A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS

Autor:
• João do Rio

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

72 p.

Literatura  
clássica

Olavo Bilac, reconhecido poeta do Parnasianismo, tem 
como características sua dedicação à metrificação e 
a abordagem de temas como a guerra, a pátria e o 

amor, este último marcado por forte sentimentalismo, 
como é possível observar nos poemas presentes em 

Alma Inquieta, nos quais o poeta descreve encontros e 
desencontros amorosos, associa o amor ao pecado e 

cria constantes metáforas e comparações.

ALMA INQUIETA

Autor:
• Olavo Bilac

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

144 p.

Literatura  
clássica

O romance Clara dos Anjos é um retrato duro do 
preconceito racial e social vivenciado por uma 

jovem mulher do subúrbio carioca. Foi o último livro 
escrito por Lima Barreto, que tinha por característica 
retratar, além dos preconceitos, a obrigação social do 
casamento e o papel das mulheres na sociedade no 

começo do século XX.

CLARA DOS ANJOS

Autor:
• Lima Barreto

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

128 p.

Literatura  
clássica

A obra Dentro da noite é uma 
seleção de contos de terror, 

escritos por João do Rio, que 
têm como cenário o Rio de 

Janeiro da primeira década do 
século XX. 

DENTRO DA NOITE

Autor:
• João do Rio

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

48 p.

Literatura  
clássica

Na obra Auto da barca do inferno, Gil 
Vicente retrata o juízo final católico de 
forma satírica e com forte apelo moral. 

Em uma espécie de porto, há duas barcas: 
uma que vai para o inferno, conduzida 

pelo diabo, e a outra, que vai para o 
paraíso, conduzida por um anjo. Os dois 

comandantes esperam pelo mortos, cujas 
almas seguirão para o paraíso ou  

para o inferno. 

AUTO DA BARCA DO INFERNO

Autor:
• Gil Vicente

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

48 p.

Literatura  
clássica

Considerada uma produção da fase romântica de 
Machado de Assis, em A mão e a luva conhecemos a 
trajetória de Guiomar, uma mulher que é, segundo 
palavras da própria personagem, “senhora de sua 
vontade, mas pouco amiga de as exprimir, altiva 

e por vezes caprichosa e de coração exigente”. 
Habilidosamente, Machado nos faz acompanhar 

Guiomar quando esta vê-se diante da tomada de uma 
importante decisão em sua vida.

A MÃO E A LUVA

Autor:
• Machado de Assis

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

120 p.

Literatura  
clássica

Considera-se que a obra de Castro Alves pode 
ser localizada em um período de transição do 

Romantismo para o Realismo. Em seus poemas, 
o amor – e outros temas, tais como a paixão, o 
desejo, a morte, a melancolia e a exaltação da 

natureza – são tratados de forma mais concreta 
e não idealizada. Tal característica compõe 
também a forte crítica social presente em 

sua poesia, conforme podemos observar nos 
poemas reunidos em Espumas flutuantes.

ESPUMAS FLUTUANTES

Autor:
• Castro Alves

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

32 p.

Literatura  
clássica

Editado pela primeira vez em 1886, 
Iluminuras, de Arthur Rimbaud, traz 

definitivamente a aplicação dos seus 
princípios poéticos de ‘alquimia verbal’, 
‘pensamento cantado’, seguindo a ideia 
de que ‘o poeta é vidente por um longo, 

imenso e racional desregramento de todos 
os sentidos’, e com todos os sentidos que a 

palavra abriga.

ILUMINURAS

Autor:
• Arthur Rimbaud

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

208 p.

Literatura  
clássica

Senhora, de José de Alencar, é uma obra de costumes 
que retrata a sociedade do Rio de Janeiro, em que as 
aparências davam o tom. Conta a história de Aurélia, 

menina órfã e pobre que enriquece depois de receber 
uma herança de seu avô, e assim muda sua vida e seu 

comportamento.

SENHORA

Autor:
• José de Alencar

Aluno

13,5 x 20,5cm



Ensino Médio

208 p.

Literatura  
clássica

Na obra A relíquia, considerada polêmica, de forte 
crítica social, e ainda assim recheada de humor, Eça de 
Queirós coloca em questão a religiosidade de um país 
profundamente católico, como lhe parecia Portugal.

O bacharel Teodorico Raposo, para cair nas graças 
de sua rica tia Maria do Patrocínio, passa a fingir 

uma grande devoção religiosa que encobre sua vida 
libertina. Dessa forma, pretende satisfazer às carolices 

da tia e obter sua herança. Uma inesperada viagem 
à terra santa de Jerusalém, entretanto, trará uma 

reviravolta aos planos de Teodorico.

A RELÍQUIA

Autor:
• Eça de Queiroz

Aluno

13,5 x 20,5cm



Dicionário

Este material foi preparado especialmente para ser o 
primeiro contato da criança com a língua portuguesa, 

para ajudá-la a encontrar as palavras por ordem 
alfabética, além de conhecer palavras novas. 

Tudo isso acompanhado por ilustrações e diversas 
informações, que serão muito úteis na vida da criança 

e também na escola.

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Autor:
• Marco Saliba

MINIDICIONÁRIO ILUSTRADO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA

296 p.

Aluno

17 x 12cm



Este material foi preparado especialmente para ser o 
primeiro contato da criança com a língua portuguesa, 

para ajudá-la a encontrar as palavras por ordem 
alfabética, além de conhecer palavras novas. 

Tudo isso acompanhado por ilustrações e diversas 
informações, que serão muito úteis na vida da criança 

e também na escola.

Educação Infantil 
Ensino Fundamental I

Dicionário

Autor:
• Marco Saliba

MINIDICIONÁRIO ILUSTRADO  
DE INGLÊS

320 p.

Aluno

17 x 12cm



A série “Quatro giros” está dividida em 4 temas 
norteadores: seres da imaginação, seres da terra, 

seres da água e seres do ar. Todos trazem um projeto 
pedagógico como conclusão e todos possuem 
uma versão para o educador com sequências 

pedagógicas detalhadas.
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A função dessa obra é servir como um guia prático 
de consulta para todas as disciplinas escolares. Além 
das disciplinas regulares, como Língua Portuguesa, 

Matemática, Biologia, Física e Química, é ofertado um 
manual de pesquisa e capítulos extras sobre temas 

transversais, Enem, vestibulares e concursos.
Além da possibilidade de interação por meio de  

QR Codes e links para videoaulas, ferramentas que 
tornam essa obra única no mercado.
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