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Tabela para escolha de obras
por temas relacionados e indicação de séries

Temas Relacionados Indicação BNCC
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 A biblioteca da traça Teca J J J J J EF35

 A incrível história de uma lágrima

 Amizade com selo de autenticidade J J J J J J J EF35

 Animais incríveis, crianças fantásticas J J J J J J J J EI03

 A riqueza da doação J J J J J J J J J J EI03 EF13

 A riqueza das emoções J J J J J J J J J J J J EI03 EF14

 Aves, cores e flores do cerrado J J J J EF37

 Dia de chuva J J J J J J J EI03 EF25

 Dó, Ré, Mi, Dormir J J J J J J EI03 EF12

 Faço a minha parte J J J J J J J EI03 EF15

 Fofoca reversa J J J J J J J J J J EI03 EF15

 Nas entrelinhas do Hino Nacional J J J J EF49

 No reino da Mijolândia

 O canto do passarinho J J J J J J J J J J J EI03 EF12

 O menino do dedo invisível J J J J J J J J J J EF49

 O menino e o gigante J J J J J J J J J EF15

 O mundo azul de Samuel J J J J J J J J J J J EF25

 Os amigos do meu amigo J J J J J J J J EI03 EF13

 Os chapéus do Xanduca J J J J J J J J J EI03 EF14

 Os sapatos da centopeia J J J J J J J J J EI03 EF13

 Piquenique J J J J J J J EI03 EF13

 Somos diferentes, mas somos iguais J J J J J J J J J EI03 EF14

 Tiquinho de gente J J J J J J EF13

 Tô fraca! Tô fraca! J J J J J J J J EF24

 Venha conhecer Goiás J J J J J J J EF35

 Venha conhecer minha cidade J J J J J J J EF23

 Venha conhecer o Brasil J J J J J J J EF36

 Venha conhecer o Distrito Federal J J J J J J J EF35

 Venha conhecer o Paraná J J J J J J J EF35

 Vida dividida J J J J J J J J J EF25

 Zé Perequeté do Ó do Borogodó J J J J J J J J EF25

Legenda:  EI = Educação Infantil  e  EF = Ensino Fundamental.   EI03 = Crianças pequenas (4 anos a 5 anos).

No Ensino Fundamental, 1º dígito = ano inicial e 2º dígito = ano final Exemplos:      EF15 = 1º ao 5º; EF24 = 2º ao 4º e EF69 = 6º ao 9º
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Era uma vez um gigante assustador que perseguia Caio. O menino afastou-se 
dos amigos e deixou as brincadeiras de lado. Certo dia, Caio percebeu o gigante 
a persegui-lo e chamou por sua melhor amiga. Então, aconteceu a incrível 
descoberta: o tal gigante morava dentro dele, e seu nome era Medo. Será que 
eles conseguiram enfrentar esse gigante?

Aborda o mundo animal, o corpo humano, autoestima e respeito às diferenças. 
Mostra curiosidades sobre bichos incríveis e estimula as crianças a perceber que 
elas têm características fantásticas e podem fazer coisas incríveis.

No Reino da Mijolândia as crianças acordam na cama molhada, com frio. E no Reino 
da Secolândia elas acordam sequinhas, cheirosas. Esta obra visa ajudar crianças 
pequenas e descobrirem o caminho para migrar de um reino para o outro.

Para algumas crianças, dividir brinquedos não é fácil. Agora, bem mais difícil 
é dividir os amigos, ainda mais quando se trata do melhor amigo que, claro, 
tem outros amigos, também. Um conto que busca respostas para a pergunta 
“quantos amigos cabem em nosso coração?”

Bichinhos fofos em situações que revelam como nós, seres humanos, às vezes, 
deixamos de ser racionais ao não respeitar as diferenças ou não aceitar as igualdades 
entre nós mesmos e nossos semelhantes.

DÓ, RÉ, MI, DORMIR vai tornar mais aconchegante a hora das crianças deitarem 
para dormir. Poderão fazer isso na companhia de animais que habitam seus 
sonhos, ao doce ritmo das notas musicais que são apresentadas aos pequenos 
leitores junto a bichinhos muito fofos.

Autora: Débora Bianca
Ilustras: Rosângela Grafetti

Temas: amizade, sentimentos, 
medo, emoções, convivência.

Indicação: anos iniciais do 
Ensino Fundamental (EF13).

24 páginas, 23cm x 21cm

Autor: Simão de Miranda
Ilustrações: Oscar Reinstein

Temas: crianças, corpo humano, 
animais, autoestima.

Indicação: Educação infantil (EI)

32 páginas, 20,5cm x 27,5cm

CAIXA ALTA

Autora: Fernanda Camargo
Ilustrações: Oscar Reinstein

Temas: crianças, autoestima.

Indicação: Educação infantil (EI)

12 páginas, 21cm x 21cm

CAIXA ALTA

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Sami Ribeiro

Temas: amizade, ciúmes, 
relacionamento.

Indicação: Educação infantil 
(EI) e anos iniciais do Ensino 
Fundamental (EF13).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Romont Willy

Temas: bullying, diversidade, 
convivência, identidade.

Indicação: Educação infantil 
(EI) e anos iniciais do Ensino 
Fundamental (EF13).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

Autor: Hozana Costa
Ilustrações: André Cerino

Temas: musicalização, animais,  
hora de dormir.

Indicação: Educação infantil 
(EI) e anos iniciais do Ensino 
Fundamental (EF12).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende aos Campos de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro 
e o nós e Corpo, gestos e movimentos.

BNCC: atende aos Campos de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro 
e o nós e Corpo, gestos e movimentos.

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 
Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 3º ano do 
Ensino Fundamental.

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 
Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 3º ano do 
Ensino Fundamental.

BNCC: atende ao Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós 
e a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de conhecimento 
do 1º ano do Ensino Fundamental.

O Menino e o 

Gigante
Débora Bianca
Ilustrações Rosângela Grafetti



A festa no jardim iria começar e ninguém poderia faltar!  Mas a centopeia não aparece e 
seus amigos ficam preocupados. Dona aranha, o caracol, dona abelha e outros bichos 
de jardim vão até a casa dela e descobrem o quanto pode ser complicada a vida de uma 
centopeia, até nas coisas simples do cotidiano como arrumar-se para uma festa.

Xanduca curte chapéus desde pequeno. Seu pai aproveita essa paixão para apresentar 
ao filho diversas profissões e isso acaba gerando entre eles um forte elo. Uma obra 
singela e cativante, que permite apresentar às crianças de maneira agradável, algumas 
características de profissões e de diferentes estilos de vida associados a elas.

Várias emoções vêm à tona quando acontece uma troca inesperada da professora da 
turma. A insegurança, o medo, a tristeza tomam conta da sala. Com o tempo, outras 
emoções se fazem presentes, e todos precisam aprender a conviver com elas. 

Nina teve uma ideia brilhante: passou a ajudar pessoas que não tinham as mes-
mas possibilidades que ela. A personagem desse conto vai ensinar a partilhar, a 
compartilhar, a se desapegar e a dividir. O leitor vai descobrir que, com atitudes 
simples, é possível realizar grandes mudanças, ser mais feliz e fazer outras 
pessoas felizes. Uma riqueza sem fim!

Apresenta as formas geométricas básicas e as cores primárias. O texto brinca com 
diferentes sentidos da palavra “canto” e carrega a profundidade de sentimentos como 
gratidão, tristeza, alegria, união e amizade. Sentimentos que dão sentido à vida e 
nos constituem humanos. Uma história para crianças e adultos, para todos os que 
encontram beleza na simplicidade. Um lindo casamento entre a matemática e a poesia.

Autora: Ana Neila Torquato
Ilustrações: Helder Peleja

Temas: amizade, convivência, 
animais, números, jardim.

Indicação: Educação infantil (EI) e 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
(EF12).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

Autor: Alexandre Parente
Ilustrações: João Rafael

Temas: Família, profissões, gratidão.

Indicação: Ensino Fundamental – 
anos iniciais (EF25).

32 páginas, 21cm x 21cm

Autora: Jacqueline de Mattos
Ilustrações: Rosângela Grafetti

Temas: emoções, sentimentos, 
perdas, relacionamentos, 
superação.

Indicação: Educação infantil (EI) 
e Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF14).

28 páginas, 23cm x 21cm

Autora: Jacqueline de Mattos
Ilustrações: Rosângela Grafetti

Temas: dignidade humana, 
diversidade, família, inclusão, 
cidadania, amizade.

Indicação: Educação infantil (EI) 
e Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF14).

24 páginas, 23cm x 21cm

Autora: Ana Neila Torquato 
Ilustrações: Sami Ribeiro

Temas: dignidade humana, diversidade, 
família, inclusão, cidadania e amizade.

Indicação: Educação infantil (EI) e anos 
iniciais do Ensino Fundamental (EF12).

24 páginas, 20,5cm x 27,5cm

CAIXA ALTA

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 
Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 2º ano do 
Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 
Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 4º ano do 
Ensino Fundamental. BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 

Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 4º ano 
do Ensino Fundamental.

BNCC: atende ao Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós 
e a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de conhecimento 
do 1º ao 2º ano do Ensino Fundamental.

Um texto leve, com muitas possibilidades de aprendizado. Enquanto o leitor se 
diverte com a história poética, ele se apropria dos nomes de animais, insetos, 
cores, formas e números. O texto apresenta, também, palavras e expressões pouco 
usuais à rotina da criança, enriquecendo o vocabulário e aguçando a curiosidade.

Autora: Dani de Brito
Ilustrações: Dani de Brito

Temas: amizade, jardim, números, 
natureza, matemática.

Indicação: Educação infantil 
(EI) e anos iniciais do Ensino 
Fundamental (EF12).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e Objetivos 
de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 2º ano.

OS SAPATOS 
DA CENTOPEIA

Ana Neila Torquato

Ilustrações 
Helder Teixeira Peleja



Dia de chuva é um convite para fazer coisas diferentes, especiais. É dia de 
aconchego. É bom para abrir um livro e se deliciar. Dia de chuva convida o 
leitor a ver o lado bom das coisas, especialmente em dias chuvosos. Deixe 
guardadinho até o próximo dia de chuva. Então, leia e aproveite!

A traça Teca mora numa biblioteca. Ela ama os livros e por isso se recusa a comê-los. E, 
como vive a passear por páginas e páginas, resolveu contar a história de sua casa e de 
seus melhores amigos: os livros. Um conto que ultrapassa as barreiras do tempo e do 
espaço, começando pela história da criação dos livros até visitas virtuais a algumas das 
mais lindas e famosas bibliotecas do mundo, por meio de vídeos acessíveis com os QR 
Codes impressos no livro.

A obra busca abrir e balançar o coração dos leitores e da sociedade para 
particularidades dos mundos individuais de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista – TEA, revelando que no Planeta da Empatia pode estar a chave 
para o respeito, a compreensão e a superação de preconceitos.

As verdadeiras amizades se revelam até em momentos inusitados, mas de maneira 
marcante. Quando temas como consumismo, bullying, relacionamentos e problemas 
do dia a dia da adolescência se misturam, apenas uma amizade autêntica traz a força 
necessária para superação.

Um conto sobre valores envolvidos nos relacionamentos de amizade. Cafofo é 
o personagem principal dessa história. Por que será? Se falar bem dos outros é 
bom, imagine escrever... Deve ser melhor ainda. Vamos descobrir por quê?

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Romont Willy

Temas: diversidade, natureza, relações 
familiares, convivência.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF25).

32 páginas, 21cm x 26cm

Autor: Maurício de Melo Júnior
Ilustrações: Marco Antonio Godoy

Temas: biblioteca, história dos livros.

Indicação: Ensino Fundamental (EF36)

32 páginas, 21cm x 26cm

Autora: Nyedja Gennari
Ilustrações: Romont Willy

Temas:  autismo (TEA), inclusão, 
diversidade, empatia, bullying.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF25).

32 páginas, 21cm x 26cm

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Gustavo Seabra

Temas: amizade, relacionamentos, bullying, 
consumismo, sentimentos e família

Indicação: anos iniciais do

Ensino Fundamental (EF25).

32 páginas, 21cm x 26 cm

Autora: Nyedja Gennari
Ilustrações: Bill Borges

Temas: amizade, relacionamentos, 
sentimentos, bullying.

Indicação: Educação infantil (EI) e Ensino 
Fundamental – anos iniciais (EF14).

28 páginas, 21cm x 26cm

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e Obje-
tivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 4º ano do Ensino 
Fundamental.

Zé Perequeté é uma expressão da cultura popular nordestina que pode significar 
travesso, traquino ou elegante. Ó do Borogodó é outra gíria nordestina que tanto 
pode significar algo de baixa qualidade, brega ou chato, quanto algo precioso. 
Nesta obra Zé Perequeté é, sem dúvida, superelegante e Ó do Borogodó um lugar 
muitíssimo precioso.

Autor: Simão de Miranda
Ilustrações: Cibele Santos

Temas: dignidade humana, 
diversidade, inclusão e amizade.

Indicação: Educação infantil (EI) 
e Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF15).

24 páginas, 23cm x 21cm

CAIXA ALTA

BNCC: Campo de Experiências na Educação Infantil O eu, o outro e o nós e 
Objetivos de Aprendizagens de várias áreas de conhecimento do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental.



Uma história que conta como as galinhas d’angola começaram a usar o 
conhecido canto tô fraca, tô fraca para se esquivar de ameaças e de como 
usaram a inteligência para se livrar de explorações.

Flora tem pais separados já faz um tempinho e por isso precisou se acostumar com 
essa divisão em seu caminho. Se soubessem como é difícil se sentir alguém que não é 
de mais ninguém! Mas Flora toma coragem e desabafa em confissão. Docemente, ela 
acredita na potência da afeição.

Esta obra além de apresentar aves, cores e flores, em sua exuberância 
e diversidade, também apresenta o bioma cerrado e algumas de suas 
características encantadoras. A fauna e a flora são elementos atrativos para que 
se conheça mais e com isso haja mais preocupação com a preservação e o 
convívio sustentável com a natureza da região.

Nas entrelinhas do nosso hino há muita poesia, história, significados, 
mensagens patrióticas e, sobretudo, beleza. O Hino Nacional é um primor, 
tanto a letra quanto a música. Ele mexe com as emoções dos brasileiros. 
Porém, muitos o cantam sem conhecer a história e sem saber o significado 
de todas as palavras e expressões. Agora todos vão aprender. 

Depois da leitura deste livro, todos ouvirão o Hino Nacional de um jeito diferente.

Era uma vez uma lágrima que tinha medo de altura. Como assim? Será que isso só 
acontece com lágrimas? Uma singela maneira de abordar emoções, como o medo, e 
sentimentos que podem surgir e desaparecer na vida de qualquer um.

Um vento forte, uma porta que bate, uma fatalidade! Joaquim, com apenas dois 
aninhos, tornou-se o protagonista da história O menino do dedo invisível. Ele cresce 
com essa visão e seu jeito especial de ver e viver a vida. Sua sensibilidade aflora, o 
que lhe ajuda a desenvolver um olhar especial sobre as relações pessoais. Em sua 
jornada, Joaquim vira Kim e descobre que consegue ver além do infinito.

Autora: Rose Costa
Ilustrações: Bill Borges

Temas:  cidadania, diversidade, 
escravidão, dignidade humana.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF25).

28 páginas, 21cm x 26cm

Autora: Fernanda de Oliveira
Ilustrações: Romont Willy

Temas: família, separação, relações 
familiares, emoções, identidade.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF25).

28 páginas, 21cm x 26cm

Autor: Nicolas Behr
Ilustrações: Therese von Behr

Temas: cerrado, fauna, flora, natureza, 
meio-ambiente, sustentabilidade.

Indicação: Ensino Fundamental (EF38).

36 páginas, 21cm x 26 cm

Autoras: Dad Squarisi e  
Marcia Duailibe Forte

Ilustrações: André Cerino

Temas: Hino Nacional, cidadania, cultura 
brasileira, história do Brasil.

Indicação: Ensino Fundamental (EF38).

32 páginas, 21cm x 26cm

Autora: Telma Braga
Ilustrações: Cecília Murgel

Temas: emoções, medo, autoestima.

Indicação: Educação infantil (EI) e anos iniciais do 
Ensino Fundamental (EF25).

24 páginas, 15cm x 30cm

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Victor Tavares

Temas: inclusão, diversidade, cidadania, 
refugiados, identidade, convivência, imigração.

Indicação: Ensino Fundamental – (EF48).

48 páginas, 16cm x 23cm

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 
de conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias  
áreas de conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas 

de conhecimento do 3º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 3º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 4º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

FICHAS PEDAGÓGICAS DISPONÍVEIS PARA TODOS OS LIVROS



Obra rica em elementos para a realização de trabalhos relacionados às cidades 
e a vários temas previstos pela BNCC. 

Uma diversidade de abordagens que permitem atividades lúdicas de aprendizado 
sobre a cidade onde o leitor vive. 

O estado do Paraná mostrado de maneira diferente, incluindo temas previstos pela 
BNCC. Cada tema pode render uma boa aula e atividades complementares: a fauna, 
a flora, a população, a culinária, a geografia, a história, belezas e curiosidades. 
Uma diversidade enorme de temas interessantes que permitem atividades lúdicas, 
pesquisas, atividades teatrais, exposições. Uma obra que mostra o que o Paraná 
tem de especial.

Essa obra é rica em elementos culturais para trabalhos relacionados ao estado de Goiás 
e a vários temas previstos pela BNCC. São assuntos interessantes e motivadores. Cada 
tema pode render uma boa aula e atividades complementares: a gente, a fauna, a flora, 
a música, a culinária, a geografia, a história, as belezas. Uma diversidade enorme de 
temas interessantes que permitem atividades lúdicas, pesquisas, atividades teatrais, 
exposições. Uma obra tão rica e diversa como é o estado de Goiás.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Jader de Melo

Temas: cidades, identidade cultural, 
cidadania.

Indicação: Ensino Fundamental – 
anos iniciais (EF24).

32 páginas, 21cm x 26cm

Autora: Jacqueline de Mattos
Ilustrações: Alessandra Tozi

Temas: Paraná, diversidade, identidade, 
cultura brasileira, cidadania, tradições.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais (EF35).

36 páginas, 21cm x 26cm

Autora: Dani de Brito
Ilustrações: Thaty de Mendonça

Temas: Goiás, diversidade, 
identidade, cultura brasileira, 
cidadania, tradições.

Indicação: Ensino Fundamental – 
anos iniciais (EF35).

28 páginas, 21cm x 26cm

Obra rica em elementos culturais relacionados ao Distrito Federal, Brasília e suas 
Regiões Administrativas, incluindo temas previstos pela BNCC. Cada tema pode 
render uma boa aula e atividades complementares: a fauna, a flora, a população, a 
culinária, a geografia, a história, belezas e curiosidades. Uma diversidade enorme 
de temas interessantes que permitem atividades lúdicas, pesquisas, atividades 
teatrais, exposições. Uma obra tão importante como é o próprio DF.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Romont Willy

Temas: Distrito Federal, Brasília, 
identidade, cultura brasileira, 
cidadania, diversidade, tradições.

Indicação: 3º ao 6º ano (EF36).

36 páginas, 21cm x 26cm

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de

conhecimento do 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias 
áreas de conhecimento do 2º ao 
 4º ano do Ensino Fundamental.

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de

conhecimento do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Essa obra é rica em elementos para fazer trabalhos relacionados ao Brasil e a 
vários temas previstos pela BNCC. São assuntos interessantes e motivadores. 
Cada tema pode render uma boa aula e atividades complementares: nossa 
gente, nossa fauna, nossa flora, nossa música, nossa culinária, nossa geografia, 
nossos rios, nossas belezas. Uma diversidade enorme de temas interessantes 
que permitem atividades lúdicas, pesquisas, atividades teatrais, exposições. 
Uma obra tão rica e diversa como é o Brasil.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: André Cerino

Temas: Brasil, diversidade, identidade, 
cultura brasileira, cidadania.

Indicação: Ensino Fundamental – anos 
iniciais(EF36).

24 páginas, 21cm x 26cm

BNCC: atende a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de 
conhecimento do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental.
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