
 

 

 

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO 

“Ler é viver e é pensar. Ler é uma forma bonita de amar”. 
 (Leandro Karnal) 

 

LITERATURA INFANTOJUVENIL 
 
 

Livro  BI-1 / P436l 
 

  
PEREIRA, Marciano Vasques. Letras sapecas: cada letra no seu lugar!.  
São Paulo: Paulinas, 2017. (Coleção Ponte do saber).  
 
Resumo: Brincando com as letras, Marciano Vasques exercita a 
criatividade e auxilia a alfabetização, além de apresentar a riqueza do léxico 
na Língua Portuguesa. 
 

 

Livro  BI-2 /D676f 
 

DONALDSON, Julia. O filho do Grúfalo. 2.ed. São Paulo: Brinque-book, 
2017.  
 
.Resumo: Apesar das advertências do pai, o filho do Grúfalo sai sozinho 
pela floresta durante uma noite fria e escura. Seu propósito é encontrar o 
grande e feio Rato Mau. Mas será que esse tal de Rato Mau, devorador de 
grúfalos, existe mesmo?  

 

Livro  BI-2 / B214e 
 

BANDEIRA, Pedro. Esses bichos maluquinhos!. 1.ed. São Paulo: 
Moderna, 2017. (Coleção Biblioteca Pedro Bandeira: risos e rimas) 
 
Resumo: Este é um livro de versinhos com bichos que agem como gente, 
com um humor muito singelo e com ilustrações bem engraçadas, tudo 
planejado para constituir a melhor maneira de encantar crianças da 
Educação Infantil ao 2º ano. 

 Livro  BI-3 / B817m 

 
 

 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O menino que vendia palavras. 1.ed:15ª 
reimp.. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  
  

 Resumo: O protagonista deste livro é um menino que tem muito orgulho de 
seu pai, um homem culto, inteligente e que conhece as palavras como 
ninguém. Se os amigos do menino querem saber o significado de alguma 
palavra, é ao pai dele que sempre recorrem. Quer saber o que é epitélio? 
Alforje? Lunático? Ele sempre tem uma resposta. A curiosidade dos amigos 
é tão grande que o menino logo percebe, e se começasse a negociar o 
significado das palavras? Gorgolão? Vale uma fotografia de um navio de 
guerra. Enfado? Um sorvete de picolé, trazido pelo dono da sorveteria. 
Pantomima? Um chiclete. E assim começa seu “negocinho” no bairro, 
escondido do pai, é claro. 



 

 

 
Livro  BI-3 / S587a 

 

 

 
SILVERSTEIN, Shel. A árvore generosa. 1.ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2017. 
 
Resumo: Todos os dias um menino vai até uma árvore para se pendurar 
em seus galhos, comer suas maçãs e descansar sob sua sombra. O menino 
ama a árvore e ela, feliz, o ama também. Porém, à medida que o tempo 
passa, o garoto cresce e começa a desejar mais do que a simples 
companhia de sua amiga para brincar e repousar. Ele passa a querer 
dinheiro, uma casa, uma esposa... E a árvore, sem muitos recursos para 
ajudá-lo, mas disposta a qualquer coisa para vê-lo feliz, vai abrindo mão de 
sua própria vida. 
 

Livro  BI-3 / S471p 

 

 
GORETTI, Maria. Paulo, o amigo de Jesus. 1.ed. São Paulo: Paulinas, 
2017. (Coleção Sementinha) 
 
Resumo:  O livro conta a história de São Paulo, um homem fascinante que, 
ao conhecer Jesus Cristo, tornou-se seu grande amigo, deixando para trás 
tudo o que considerava importante para devotar a vida à missão de 
anunciar a Palavra de Deus. Essa tarefa o levou a vários lugares, onde 
fundou muitas comunidades, fazendo com que Jesus se tornasse conhecido 
por muitos povos e nações. Um excelente livro para ensinar às crianças 
sobre o apóstolo que vivia e falava sobre o dom maior: o amor!. 
 

Livro  
BI-3 / C972c 
 

 

 

CUNHA, Leo. Cachinhos de prata. 1.ed. São Paulo: Paulinas, 2017.  
(Coleção Espaço aberto). 
 
Resumo: Era uma vez uma avó e seus três netos que se amavam muito. 
Sempre aos domingos os netos iam visitá-la, mas naquele dia tudo estava 
diferente. A avó dos meninos não mais os reconhecia. Com um texto 
poético e repleto de afeto Leo Cunha fala sobre a perda de memória, o 
envelhecimento, a relação avó e netos e como o amor pode nos ensinar a 
lidar com os limites impostos pelo esquecimento. 
 
 

 
Livro  BI-3 / M775m 

 
 

 
MONTEIRO, Fábio. A menina que contava. 1.ed.:2.reimp. São Paulo: 
Paulinas, 2017. 
 
Resumo: No livro A menina que contava, a personagem Alga enxergava 
números nas coisas. Ela gostava dos números e os números gostavam 
dela. Desde o velho casaco, presente de sua mãe, com seus inúmeros 
botões até as estrelas mortas e seus anos-luz, Alga contava tudo... 
Inventava histórias sobre descobridores só para calcular os dias da viagem 
e era somas e multiplicações das 24 horas pelos 60 minutos vezes 7 dias 



 

 

para se chegar ao fim do mundo... Sabia calcular sem usar os dedos... 
perdia nas competições de classe só para calcular de novo e manter os 
amigos... A menina contava tudo... até os minutos que levaria para chegar o 
socorro, quando escorregou no caminho de volta pra casa. Contava os 
centímetros enquanto crescia... Até que, aos 20 anos, encontrou um rapaz 
que contava histórias e com ele se casou. Juntos tiveram dois meninos e 
para não acumularem milhões e milhões de coisas como todo mundo faz, 
começaram a dividir suas experiências com os outros. 
 

Livro  BI-4 / M965d 
 

 

 
MUNDURUKU, Daniel. Um dia na aldeia: uma história Munduruku. São 
Paulo: Melhoramentos, 2012.  
 
Resumo: A obra mostra um dia na vida de um menino índio da tribo 
Munduruku, o que ele faz durante o dia, como brinca com os amigos, como 
caça, pesca e ainda como se relaciona com os outros membros da tribo. 
Traz glossário e mostra algumas curiosidades da tribo Munduruku. 
 

Livro  BI-4 / J91d 
 

 

 
SECCO, Patrícia Engel. Descobrindo o Brasil a natureza e as 
embalagens. Sao Paulo: Melhoramentos, 2012. (Coleção Juca Brasileiro). 
 
Resumo: Juca Brasileiro e seus amigos Zé Golfinho, Lica Recicla e Edu 
Guará gostam de fazer caminhadas pelas matas e parques. Nessas 
aventuras percebem como a natureza está sendo destruída pelo homem. 
Neste belo livro essa turma mostra como preservar o meio ambiente, 
combater o desmatamento e proteger os animais silvestres. 
 

Livro  BI-4 / N642d 
 

 

 
NICOLELIS, Giselda Laporta. Um dono para Buscapé. São Paulo: 
Moderna, 2017. (Coleção Girassol). 
 
Resumo: Marcelo vive feliz com Buscapé, seu cãozinho vira-lata. Onde um 
vai, o outro vai também. Até que os pais de Marcelo resolvem mudar para 
um apartamento, onde cachorros são proibidos. O que fazer então? 
Buscapé, além de vira-lata, já é meio velho. Inconformado, Marcelo lança-se 
a um grande desafio: achar um novo dono para seu amigo Buscapé! 
 

 
Livro  BI-4 / P186h 

 
 

 

 
PAMPLONA, Rosane. O homem que contava histórias. 1.ed. São Paulo: 
Escarlate, 2015.   
 
Resumo: O Homem que Contava Histórias é uma coletânea de histórias da 
tradição oral que privilegia os chamados ‘contos de artimanha’, em que a 
esperteza vence, e as narrativas são de caráter filosófico. O livro reúne 20 
contos que procuram resgatar as tradições de diversas etnias: judaica, 
indiana, chinesa, uigur, persa, japonesa, sufista, italiana, grega, russa e 
brasileira.  



 

 

 
LITERATURA EM GERAL 
 

Livro  BJ / C313m 

Livro  BJ / D449m 
RIBEIRO, Luiz; KAWAMATA, Rita. Mistério nos rios de Veredas. São 
Paulo: Paulus, 2015. (Coleção Descubra se for capaz). 
 
Resumo: Júlia e Isadora são amigas inseparáveis gostam das mesmas 
coisas e até do mesmo menino, Iatã. O que elas não imaginam é que o final 
das férias trará grandes surpresas. Iatã passará a fazer parte do dia a dia 
dessa dupla, mas não por um bom motivo... Os rios de Veredas, a cidade 
litorânea em que moram, serão poluídos por uma substância perigosa e 
esses três precisarão da sua ajuda para salvar a natureza do lugar. 

 
Livro  LI-869.0(816.5)-3 / W648f 

 
 

 
WIERZCHOWSKI, Letícia. Um farol no pampa. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2017.  
 

 
 

Resumo: Em “Um farol no pampa”, segundo livro da saga de Leticia 
Wierzchowski, acompanhamos o destino de um jovem chamado Matias 
na esteira dos assombrosos acontecimentos que levam o Império do 
Brasil à Guerra do Paraguai. A história de Matias se mescla com a vida 
das personagens femininas de A casa das sete mulheres e, mais uma 
vez, Manuela dá a sua voz para nos contar o que foi feito do Rio Grande 
e da sua gente depois que a Revolução Farroupilha teve seu malfadado 
final. E traz de volta para o leitor a companhia de personagens queridas 
como D. Antônia, D. Ana, Caetana, Mariana e Perpétua. 
 

ASSUNTOS GERAIS  
 

Livro  AS-37.01 / C827f 
 
 

 
CORTELLA, Mario Sergio. Família: urgências e turbulências. São Paulo: 
Cortez, 2017. 
 

 
 

Resumo: Em 'Família: Urgências e Turbulências', Mario Sergio Cortella 
se vê agora desafiado por perguntas que têm provocado preocupação 
em diversos segmentos da sociedade, especialmente entre os pais que 
percebem uma irrefreável erosão das relações familiares: Como 
melhorar o convívio entre pais e filhos? Como educar os jovens? Como 
estipular limites a eles? Como ser presente na criação e educação dos 
filhos, diante da vida atribulada que os adultos têm? Como evitar a 
fragmentação das relações familiares? Como não deixar que a 

 
 L 
 
 
 
 
 
 

 

CARRANCA, Adriana. Malala, a menina que queria ir para a escola. São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2017. 
 
Resumo: A jornalista Adriana Carranca relata a história da adolescente 
paquistanesa Malala Yousafzai, baleada por membros do Talibã aos catorze 
anos por defender a educação feminina. Na obra, a repórter traz suas 
percepções sobre o vale do Swat, a história da região e a definição dos 
termos mais importantes para entender a vida desta menina tão corajosa. 



 

 

tecnologia atrapalhe o convívio e os estudos? Como impor autoridade a 
jovens cada vez mais desacostumados a obedecer? Como lidar com 
crianças e jovens que parecem estar tão mimados, quanto 
despreparados para enfrentar as dificuldades da vida?  
 

Livro  BI / M597c  
 

 
 
 
 
DUARTE, Marcia [trad.]. O corpo humano. Barueri, SP: Yoyo Books, 
2017. (Meu grande livro de perguntas).  
Resumo: Por que o sangue é vermelho? Quantos ossos você tem? 
Como os músculos funcionam? Por que você sonha? Levante as abas e 
veja as respostas para estas e muitas outras questões intrigantes. 
Explore o corpo humano com este divertido livro sobre fatos curiosos. 
  
 

 

Livro  AS-929 / S312m 
 
 

 
SCHATZ, Kate; FARIA, Jules de. Mulheres incríveis: artistas e atletas, 
piratas e pinks, militantes e outras revolucionárias que moldaram a 
história do mundo. Bauru, SP: Astral Cultural, 2017.  
 

 
 

Resumo: São 44 perfis de mulheres extraordinárias. Da Mesopotâmia 
até a Antarctica, “Mulheres Incríveis” conta a história de vida de jovens e 
adultas transgressoras, que subverteram leis, lutaram por menos 
desigualdade entre gêneros e ajudaram a construir um futuro melhor para 
todos nós. 
 

Livro  AS-159.9 / P979g 
 
 

 
PUJOL, Esteve et al. O grande livro das emoções. São Paulo: Ciranda 
Cultural, 2012.  
 

 Resumo: Você gosta de estar entre os seus amigos, deseja que o 
aceitem e que queiram estar com você, mas isso nem sempre é fácil. Em 
cada uma destas 20 histórias, há um pequeno segredo que o ajudará a 
conviver com aqueles que o rodeiam. 
 
 

Livro  AS-372.85 / M425c 
 
 

 
MATEUS, Alfredo Luis; THENÓRIO, Iberê. Manual do mundo: 50 
experimentos para fazer em casa. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.  
 

 
 

Resumo: Neste livro, foram selecionados os experimentos científicos 
mais divertidos e, ao mesmo tempo, simples de serem feitos em casa 
muitos deles ainda inéditos no Manual do Mundo. Cabo de guerra sem 
corda. Pintura sem tinta. Caixa acústica sem eletricidade. Parece 
esquisito? Essas e outras experiências vão mostrar que é possível fazer 
muita coisa legal com materiais que estão escondidos na sua casa e que 
poderiam acabar indo para o lixo. 
 
 
 



 

 

Livro AS-170 / C827v|  
 

 
CORTELLA, Mario Sergio et al. Verdades e mentiras: ética e 
democracia no Brasil. São Paulo:  
Papirus 7 Mares, 2017. 
 
Resumo: Nesse livro, quatro respeitados pensadores de nosso tempo: 
Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mario Sergio 
Cortella debatem as fricções que envolvem a tensa relação entre ética e 
democracia, colocando em xeque as verdades e as mentiras que 
compõem o universo político nacional. 
 

 
 

Venha desfrutar destas leituras, esperamos por você! 
 

Equipe da Biblioteca  


