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Livros não mudam o mundo,

quem muda o mundo são as pessoas.

Os livros só mudam as pessoas.
Mario Quintana

Objetivo do Projeto Biblioteca
O projeto Biblioteca implantado nas instituições públicas e/ou privadas tem como obje-

tivo apoiar, incrementar e fortalecer o projeto pedagógico das escolas, além de contribuir 

na formação de leitores-fruidores, promovendo o acesso ao conhecimento disponível nos 

livros e materiais interativos e o domínio  crítico da linguagem entre os alunos, vinculado a 

cultura da leitura e escrita, favorecendo o ensino o uso coletivo de bens públicos, no caso, 

os livros e materiais interativos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades socio-

emocionais, como SOLIDARIEDADE e a COOPERAÇÃO.

A EDUCAÇÃO LITERÁRIA NAS COMPETÊNCIAS DA BNCC

“Um país se faz com homens e livros”
Monteiro Lobato

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 

às mundiais, e também participar de práticas diversifi cadas da produção 

artístico-cultural.” (BNCC, p. 9)

Ensino Fundamental: o desenvolvimento da fruição e a formação do leitor.

Dentre as seis competências especifi cas de Linguagens para o Ensino Fundamental, temos 

a quinta que diz:



“Quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os 

cheios de vozes, contando o mundo.”
Cecilia Meirelles

A LITERATURA INFANTIL pode ser vista como uma porta de entrada 
para o universo maravilhoso da leitura.

A prática da leitura torna-se um instrumento para o exercício da cidadania 

e para a participação social para a ampliação das práticas de estímulo à 

leitura, de ações culturais transformadoras, que crie um signifi cado para 

a função social da escola. São ambientes de desenvolvimento de ações culturais 

e de formação de leitores, pois oferecem serviços e atividades apropriadas, de 

acordo com a faixa etária e o interesse dos alunos, e articuladas com o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) das escolas nas quais estão inseridas. Segundo Fragoso 

(2005):

A literatura nos coloca em contato com aqueles que 
vieram antes de nós. Ela nos permite criar laços com 
os que estão ao nosso redor. É nutrição, socialização 
e, sobretudo, humanização. Quando bem trabalhada 
no espaço escolar, revela-se um verdadeiro tesouro na 
preparação de nossas crianças para a vida. (BNCC)

Na BNCC, o ensino de crianças pequenas é baseado em campos de expe-

riências. Neles, há a defi nição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

mento de cada ano. A Literatura aparece de maneira mais forte no campo 

de experiência denominado Escuta, fala, pensamento e imaginação. Até os 

seis anos de idade, o ensino de Literatura é pautado na Literatura Infantil, 

que desenvolve o gosto pela leitura, estimulando a imaginação e amplian-

do o conhecimento de mundo das crianças. A aproximação com histórias, 

contos, fábulas, poemas, cordéis faz com que os alunos iniciem seu relacio-

namento com os livros.



LITERATURA INFANTO JUVENIS

CLÁSSICOS INFANTO JUVENIS

Ler para os estudantes é importante porque...

- Com poder de refl exão mais apurado, o adolescente usa o livro para ampliar a capacidade crítica - 

não apenas em relação à obra, mas também às questões do mundo.

Quando eu era criança, quando eu era 
adolescente, os livros me salvaram do desespero 
me convenceram de que a cultura era o mais 
alto dos valores.

LIVROS INTERATIVOS:
/ 30 Livros com dedoches

/ 30 Livros Pop-up e 3D

/ 30 Livros com texturas

/ 30 Livros com quebra-cabeça

/ 30 Livros sonoros

/ 30 Livros Cartonados

/ 30 Livros para Inclusão social

/ Guia de Orientações Metodológicas Gerais para uso do acervo da biblioteca

/ Jogos de Interação – composto por 35 materiais interativos

�  benefícios de ler
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PROJETO AVENTURA NA LEITURA

1. OBJETIVO
Implantar o projeto Biblioteca nas instituições públicas da Rede Municipal de Educação de Imperatriz para apoiar, 

incrementar e fortalecer o projeto pedagógico das escolas, além de contribuir na formação de leitores-fruidores, promovendo 
o acesso ao conhecimento disponível nos livros e materiais interativos  e o domínio  crítico da linguagem entre os alunos, 
vinculado a cultura da leitura e escrita, favorecendo o ensino o uso coletivo de bens públicos, no caso os livros e materiais 
interativos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como solidariedade e a cooperação.

2. JUSTIFICATIVA
Apesar de não ser delimitada como um componente curricular específi co, a Literatura está presente na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). A cientifi cidade e a importância dos estudos de Literatura aparecem em vários aspectos do docu-
mento que determina o essencial para o Ensino Básico brasileiro. O texto literário é de grande importância dentro da BNCC, 
principalmente no ensino de Língua Portuguesa e em todos os segmentos de ensino. Pois, ela não é manifestada apenas 
nas aulas de português: a Literatura deve ser abordada em todas as áreas do conhecimento. 

A Literatura na BNCC já se manifesta no direcionamento do documento: as 10 competências gerais da Educação 
Básica. A terceira competência, que diz respeito ao repertório cultural, envolve o lugar da escola enquanto lugar propício 
para as manifestações artísticas:

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversifi cadas da produção artístico-cultural” (BNCC, p.9)

Na escola, os alunos podem conhecer literaturas de várias regiões do Brasil, de outros países e de outras épocas. O 
professor, ao comentar, discutir e indicar obras literárias, apregoa a importância e valor da leitura para a formação humana. 
Enquanto ciência, a Literatura representa uma forma de elucidação de conceitos, funcionando como um confronto ao senso 
comum.

Neste sentido, a adoção do projeto biblioteca é possibilitar a ressignifi cação dos espaços de leitura, integrando a litera-
tura às diferentes linguagens. A prática da leitura torna-se um instrumento para o exercício da cidadania e para a participação 
social. O papel de cada um dos profi ssionais que atuam nas unidades da Rede Municipal é mediar esse processo, ou seja, 
oferecer ao cidadão, na infância ou na adolescência, o caminho à cidadania plena pela via do conhecimento. Entende-se, 
portanto, que a leitura, nas suas diferentes formas, tem sido fundamental nessa transformação e é por meio dela que o indi-
víduo desenvolve a imaginação, adquire cultura e conhecimentos.

Essa ressignifi cação tem aporte no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) elaborado pelo Governo Federal, o qual 
propõe a formação de leitores e agentes de leitura, modernização e qualifi cação de acervos, entre outros, sempre buscando 
assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a sociedade” (BRASIL, 2010).

O trabalho realizado na biblioteca pode promover o entrelaçamento da leitura com a aquisição de conhecimentos. 
Assim sendo, ao assumir seu papel pedagógico, a biblioteca torna-se um centro de estudos, pesquisas e lazer, participando 
de forma criativa da formação dos cidadãos do século XXI.



O projeto Biblioteca contempla:
Livros
613 Livros composto por:

LITERATURA INFANTO JUVENIL
A escolha dos títulos infanto juvenil levou em conta a possibilidade de oferecer aos alunos uma variedade e diversi-

dade de textos literários. As obras selecionadas, além de diversifi cadas do ponto de vista temático, dos gêneros e formatos, 
também diferem do ponto de vista do grau de complexidade. Portanto, os acervos são compostos por obras que estimulam 
a leitura autônoma por parte das crianças da Educação Infantil, anos iniciais e anos fi nais, assim como um acervo destinado 
às crianças com necessidades especiais.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Para o acervo literário destinado à Educação Infantil, são obras que contemplam o trabalho com a identidade, a diver-

sidade e o respeito as diferenças individuais. Livros com cativantes poemas infantis, estimulando o aprendizado de diferen-
tes assuntos como o planeta, os animais e a natureza. Foram selecionadas obras de cada um dos agrupamentos seguintes:

1. Textos em verso – quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, poema;
2. Textos em prosa – clássicos da literatura infantil, pequenas histórias, textos de tradição popular;
3. Livros com narrativa de palavras-chave
4. Livros de narrativa por imagem, 

ACERVO DOS ANOS INICIAIS E FINAIS
O acervo contém qualidade literária do texto, qualidade artística das imagens, diálogos enriquecedores entre texto e 

imagem. Obras que despertam o interesse e o senso crítico da criança, estimulando o hábito da leitura. Autores consagrados 
em narrativas especialmente elaboradas para os leitores iniciantes.

O acervo contém inúmeros livros de fábulas, a coleção trata de diversos temas ligados à cidadania: ecologia, educa-
ção no trânsito, solidariedade, respeito e gentileza. 

Para despertar o prazer de ler, o acervo traz a criança e ao adolescente literatura de qualidade, com autores consa-
grados e outros estreantes.

Foram selecionadas obras de cada um dos agrupamentos seguintes:
1. Textos em verso – poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua;
2. Textos em prosa – pequenas histórias, novela, conto, crônica, teatro, clássicos da literatura infanto juvenil 
3. Livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais se incluem obras clássicas da literatura 

universal, artisticamente adaptadas ao público dos anos iniciais e anos fi nais do Ensino Fundamental.

 CLÁSSICOS INFANTO JUVENIL
O acervo traz obras clássicas adaptadas para o universo da criança, com belas ilustrações, elaboradas por renoma-

dos ilustradores da atualidade. Apresenta fábulas fi losófi cas coletadas da mitologia, da fi losofi a ocidental e da sabedoria do 
Oriente, que propõem questionamentos e oferecem respostas sobre diversos temas, como amor, egoísmo, independência, 
medo, solidariedade, velhice etc. As fábulas iniciam as crianças no universo da fi losofi a, ajudando-as a crescer e a melhor 
refl etir sobre o mundo ao seu redor, porque nunca é cedo demais para dar os primeiros passos rumo à sabedoria. O acervo 
também reúne grandes obras da literatura clássica, comentadas com explicações ao longo do texto. As notas esclarecem o 
signifi cado de palavras e expressões antigas ou regionais

O acervo dos livros clássicos possibilita o diálogo com questões profundas e universais. Como a vida e a morte, o 
sagrado, o amor, os medos, a busca por verdades ou respostas. Sem perder a emoção e a aventura, o poder de levar o leitor 
a uma viagem épica e inesquecível.  Levando, dessa forma, para universos paralelos, enquanto traz refl exões profundas 
sobre os mais variados assuntos. Além disso, os clássicos promovem um contato íntimo com o autor e seu tempo. Afi nal, 
traz de volta a atmosfera de séculos passados, de lugares distantes e pensamentos diversos.



30 LIVROS COM DEDOCHES
A participação dos fantoches nos livros infantis garante uma grande interação com a criança durante a história. A diver-

são começa quando o pequeno leitor manipula o fantoche acompanhando os personagens e as ilustrações, tornando esse 
momento único e inesquecível, e despertando sua criatividade e imaginação. Os livros com fantoches são apresentados em 
diversos tamanhos e formatos.

Os livros com dedoches ajudam a alimentar as fantasias, com os personagens as crianças embarcam em um mundo 
de criativo e cheio de imaginação e entram em contato com valores fundamentais para seu desenvolvimento exercendo um 
papel importante na formação infantil. 

30 LIVROS POP-UP E 3D
Nestes livros infantis com efeito Pop-up e 3D as ilustrações saltam sobre os olhos. Estes títulos que fazem parte do 

acervo tornam a leitura ainda mais dinâmica e convidativa. Recursos que chamam a atenção das crianças. A cada página 
virada, uma surpresa diferente! 

30 LIVROS COM TEXTURAS
Esses livros de textura permitem as crianças tocar e pegar. Eles trazem várias texturas diferentes nas páginas, que 

podem ser tocadas pelas crianças enquanto são contadas as histórias.

30 LIVROS COM QUEBRA-CABEÇA
Livros com histórias que os personagens são montados pela criança, uma divertida brincadeira que desenvolve a 

memorização das posições de cada peça. Estes livros infantis interagem e colaboram no desenvolvimento da criança. 
Estas obras combinam diversão interativa com história, propiciando aprendizagem sobre os números, os animais e o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, por meio das peças que se encaixam diretamente na história.

30 LIVROS SONOROS
Nesses livros é só apertar o botão e escutar o som que esses personagens fazem, esses livros infantis super 

dinâmicos dão vida a história tornando-a ainda mais real. Os livros com som estão disponíveis nos mais diversos formatos e 
proporcionam horas de diversão escutando o som que esses personagens fazem.

30 LIVROS CARTONADOS
Os livros feitos em material resistente, garantindo uma maior durabilidade e abordam o primeiro aprendizado e o 

desenvolvimento dos pequenos. Os livros são alegres e coloridos. As belas ilustrações, os textos animados têm a função de 
encantar os pequenos e proporcionarão momentos muito especiais.

30 LIVROS DE INCLUSÃO SOCIAL
Livros de Inclusão Social, devem conter recursos pedagógicos adaptados para atender os alunos com necessidades 

especiais devem ser distribuídos nos seguintes moldes:

ACERVO INCLUSÃO SOCIAL
Disponibiliza para os educadores um acervo de recursos pedagógicos adaptados para atender os alunos com neces-

sidades especiais. O acervo destinado a inclusão social contempla:
-  Livros de literatura infantil voltados ao tema inclusão como uma maneira de formar para uma cultura de paz e tole-

rância as diferenças.
- Livros impressos em letra ampliada, com simbologia gráfi ca, livros de histórias virtuais, livros falados e livros de 

história adaptados com velcro.
- Jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o desenvolvimento de estratégias de lógica 

e pensamento.
- Jogos pedagógicos adaptados para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos.



AINDA SOBRE OS ACERVOS:
Além de constituir cada acervo com diferentes categorias de livro e diferentes gêneros, procuramos ainda selecionar 

os livros pelo critério de sua qualidade: qualidade textual, que se revela nos aspectos éticos, estéticos e literários, na 
estruturação narrativa, poética ou imagética, numa escolha vocabular que não só respeite, mas também amplie o repertório 
linguístico de crianças na faixa etária correspondente à Educação Infantil, anos iniciais e fi nais; qualidade temática, 
que se manifesta na diversidade e adequação dos temas, e no atendimento aos interesses das crianças e estudantes, aos 
diferentes contextos sociais e culturais em que vivem e ao nível dos conhecimentos prévios que possuem; qualidade 
gráfi ca, que se traduz na excelência de um projeto gráfi co capaz de motivar e enriquecer a interação do leitor com o livro: 
qualidade estética das ilustrações, articulação entre texto e ilustrações, e uso de recursos gráfi cos adequados às crianças 
na etapa inicial e dos estudantes na etapa fi nal.

 Guia de Orientações Metodológicas Gerais - O Guia de Orientações Metodológicas Gerais 
é parte integrante do acervo da biblioteca. Com ele, esperamos intensifi car o processo de de-
senvolvimento profi ssional dos envolvidos e, indiretamente, a formação continuada de profes-
sores. E, dessa forma, contribuir com a qualidade das aprendizagens dos alunos que, afi nal, é 
o que justifi ca todo investimento na aquisição de equipamento cultural, assim como na forma-
ção dos profi ssionais da educação. Nosso grande desafi o é contribuir na capacitação dos 
professores para que eles possam fazer esse trabalho de mediação da literatura com os 
alunos.

 01 Guia impresso, não consumível, de uso do professor com propósito de efetivar a realização de atividades 
colaborativas, este deverá ser composto por roteiros de encaminhamento metodológico com índice de atividades 
que apresentem uma abordagem problematizadora, contextualizada e interdisciplinar relacionada ao conteúdo de 
temas/atividades contempladas nos recursos educacionais da biblioteca como livros, brinquedos, materiais interati-
vos e outros. A estrutura construtiva do guia deverá possibilitar uma rápida leitura, porém, sufi ciente e que garanta o 
entendimento específi co e adequado para a aplicação das atividades relacionadas. A utilização do guia promoverá 
uma transposição didática, dos conhecimentos, de forma signifi cativa com a utilização de todos recursos educacio-
nais disponíveis na biblioteca de maneira que promova a integração e o interesse dos alunos além de respeitar as 
necessidades de cada indivíduo. O Guia deverá contemplar no mínimo 20 orientações metodológicas.

O material impresso deverá permitir a interação com recursos educacionais digitais através do uso de aplicativo 
próprio capaz de ser adquirido por download e utilizado em smartphones ou tablets com sistema operacional Android. A 
interação de ativação dos recursos digitais bem como download do aplicativo deverá ocorrer após leitura de QR Codes es-
pecífi cos distribuídos e identifi cados no material impresso. A utilização do aplicativo permitirá uma dinamização no preparo 
de atividades pelos professores através de menus que permitam consultas dos roteiros metodológicos subdividido por clas-
sifi cação adequada e que deverão disponibilizar uma linguagem mais dinâmica com mídias interativas ou não, conteúdos 
informativos, atualizações e propostas adicionais e compatíveis com cada aplicação na biblioteca.

Jogos de Interação – composto por 34 materiais interativos
 01 Passa Figuras para desenvolver a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores e 

formas, excelente para o aprendizado da geometria, que desenvolve a noção espacial. Características: Caixa de 
Madeira com dimensões aproximadas de 28 x 15 x 6 cm e tampa com 4 formas geométricas (quadrado, retângulo, 
triângulo e círculo) recortados para encaixe + 4 formas geométricas (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) em 
madeira pintadas com tinta atóxica. Plástico encolhível.

 01 Bate Pinos para desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores e formas, 
a noção de sequências, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico matemático das crianças. Características: Base da 
Madeira dimensões aproximadas de 24 x 20 x 9,5 cm, com 4 orifícios vazados (usinados) + 4 pinos de madeira com 
10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas cores vermelho, verde, amarelo e azul + 1 martelo 
de madeira de 18 cm. Plástico encolhível.

 01 Cubo de Encaixe para ajudar no desenvolvimento da memória e da organização espacial da criança. Caracte-
rísticas: 4 peças coloridas nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, mais 1 peça de madeira crua. Dimensões 
aproximadas das peças variando de 4 x 4 x 4 cm a 10,5 x 10,5 x 4 cm. Plástico encolhível.



 01 Aramado Espiral Estimula a observação, o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacidade de 
resolver problemas, de maneira lúdica e criativa. Pode ser utilizado individualmente ou em grupo.  Características: 
Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC fl exível, Dimensões aproximadas 36 x 25 x 10 cm, 
Embalagem: Caixa em micro ondulado. Dimensões aproximadas 37 x 26 x 11 cm.

 01 Aramado Acrobático Estimula a observação, o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacida-
de de resolver problemas, de maneira lúdica e criativa. Pode ser utilizado individualmente ou em grupo. Caracterís-
ticas: Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC fl exível, Dimensões aproximadas 30 x 30 x 
10 cm. Embalagem: Caixa em micro ondulado. Dimensões aproximadas 37 x 26 x 11 cm

  01 Memória textura: Composto por 20 peças em MDF tamanho 5 x 5 x 0,6 cm com texturas variadas como: lixa, 
papel, papelão, tecido, feltro, velcro, EVA, espuma, bagum, MDF. Embalagem: Caixa de madeira tamanho 18 x 
18 x 6,5 cm. O jogo ajuda a desenvolver a atenção, memória, concentração, raciocínio, memória, percepção tátil, 
socialização de pessoas com difi culdades viso-motoras.

 01 Quebra-Cabeça Filhotes Com encaixe fácil e simples, forme as fi guras de 4 animais. Habilidades que desenvol-
vem físico e motor (coordenação motora), cognitivo e Comunicação (Atenção, concentração, imaginação, percep-
ção das cores, raciocínio lógico). Composto por 16 peças, confeccionado em madeira, dimensões aproximadas do 
produto: 4x4x0,9cm (peça), embalagem cartonada.

 01 Quebra-Cabeça Soletrar e Brincar: Aprenda a soletrar 8 palavras diferentes, com 3 a 6 letras. Junto com a 
palavra, um desenho é formado. Habilidades que desenvolvem físico e motor (coordenação motora), cognitivo e 
Comunicação (Alfabetização, Atenção, concentração, percepção das cores, raciocínio lógico). Composto por 36 pe-
ças, confeccionado em madeira, dimensões aproximadas do produto: 12x8x0,3cm (palavra montada), embalagem 
cartonada.

 01 Quebra-Cabeça Números 1 ao 10: Contar os números do 1 ao 10 de forma lúdica e divertida. Associe o número, 
o desenho de quantidade e o sinal de mãos. Acompanha embalagem em tecido para guardar as peças do produto. 
Habilidades que desenvolvem físico e motor (coordenação motora), cognitivo e Comunicação (Atenção, concen-
tração, matemática, percepção das cores, raciocínio lógico). Composto por 30 peças, confeccionado em madeira, 
dimensões aproximadas do produto: 16,5x7,5x0,3cm (3 peças montadas), embalagem cartonada.

 01 Dedoches Chapeuzinho Vermelho: composto por 4 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa 
em micro ondulado. 

 01 Dedoches Folclore: composto por 5 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa em micro on-
dulado. 

 01 Dedoches Os Três Porquinhos: composto por 4 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa em 
micro ondulado. 

 01 Dedoches Animais Domésticos: composto por 10 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa 
em micro ondulado. 

 01 Cubo de Cores Auxilia no aprendizado das cores. Características: um cubo tamanho 16 x 16 x 16 cm em espu-
ma, revestido em tecido tipo bagum. Plástico encolhível. Dimensões aproximadas 17 x 17 x 17 cm.

 01 Cubo Variável para Desenvolver a percepção tátil e visual, auxiliar no aprendizado do alfabeto e algarismos. 
Características: um cubo tamanho 16 x 16 x 16 cm em espuma, revestido em tecido tipo bagum + 40 cartas em 
papel cartão com letras e números. Plástico encolhível. Dimensões aproximadas 17 x 17 x 17 cm.

 01 Bola de Feltro Infantil Nº08, Características: 1 bola confeccionada em feltro com enchimento em espuma tama-
nho 13 cm diâmetro, embalagem 37 x 23 x 15 cm. 

 01 Conjunto de jogos composto por brinquedos que auxiliam no desenvolvimento da alfabetização, no enriqueci-
mento do vocabulário, na descoberta de novas palavras, do raciocínio lógico (operações básicas), memorização, 
aprendizado de horas e noções de quantidade. Baú plástico tamanho 53 x 35 x 29 cm, composto por 10 jogos 
Educativos sendo:



 01 kit 4 Operações: Contém 112 peças em MDF tamanho 7 x 3,5 x 0,3 cm, sendo: 1 jogo dominó soma; 1 jogo de 
subtração; 1 jogo multiplicação e 1 jogo de divisão. Trabalha as operações fundamentais da matemática (soma, 
subtração, multiplicação e divisão) de forma divertida e estimulante. Caixa de madeira tamanho 30 x 21 x 5 cm. 

 01 Numeralfa: Contém 36 letras (maiúscula de forma) em EVA colorido tamanho médio 5 cm altura e 26 números 
e sinais em EVA colorido. Contribui para estimular a observação, comparação, raciocínio, habilidade de escrita e 
comunicação. Ajuda no reconhecimento dos algarismos e sinais onde pode ser trabalhado a noção de quantidades: 
por exemplo mostra o numeral “0” e pede para a criança escrever com as letras “Z”, “E”, “R”, “0”, que compõe o 
alfabeto. Caixa em micro ondulado com visor tamanho 22 x 16,5 x 6,5 cm.

 01 Loto Leitura: Contém 156 peças em MDF sendo: 6 tabuleiros tamanho 15 x 15 x 0,3 cm; 30 fi chas (palavras) 
tamanho 5 x 2,5 x 0,3 cm e 120 peças (letras) tamanho 2,5 x 2,5 x 0,3 cm. O jogo possibilita o conhecimento dos 
fonemas silábicos e com eles a formação de palavras, pois possui as sílabas simples da língua portuguesa. É ideal 
para ser usado em todas as etapas da alfabetização, também estimula a concentração e o raciocínio lógico da 
criança. Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm.

 01 Numerais e Quantidades: Contém 30 peças em MDF tamanho médio 7 x 9 x 0,3 cm com recorte curvilíneo para 
encaixe das peças. Estimula a percepção visual, a concentração, a comparação e o aprendizado dos números e 
quantidades. Caixa de madeira tamanho 26 x 18 x 6 cm.

 01 Cartas para Ditado: Contém 40 cartas (impressão frete e verso) em papel cartão tamanho 6 x 11 cm com 40 
ilustrações e 40 palavras correspondente às ilustrações. O jogo Estimula o desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita através de atividades de análise auditiva, construção de palavras e leitura espontânea. Caixa plástica Tama-
nho 16 x 10 x 3 cm. 

 01 Loto Matemática: Contém 4 placas em MDF tamanho 15 x 15 x 0,3 cm impressas em policromia com as ope-
rações (36 operações de soma e subtração) + 36 peças em MDF tamanho 3 x 3 x 0,3 cm com o resultado das 
operações. O jogo trabalha com as operações de soma e subtração, desenvolver processos de estimativa e cálculo 
mental. Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm.

 01 Kit Alfabetização: Contém 160 peças tamanho 5 x 5 x 0,3 cm (4 jogos) sendo: Sílabas Iniciais, Plural e Singular, 
Figuras e Nomes e Alfabetização. O uso destes jogos desenvolve a atenção, concentração, memorização imediata, 
percepção dos detalhes e organização espacial e socialização, desenvolve o aprendizado das palavras através da 
memorização e associação. Caixa de madeira tamanho 30 x 37 x 5 cm.

 01 Palavras Cruzadas: Contém 72 peças (letras) em MDF tamanho 2,5 x 2,5 x 0,6 cm em caixa estojo com tabuleiro 
impresso no verso da tampa da caixa. É um jogo que consiste na formação de palavras cruzadas sobre um tabulei-
ro, sendo usadas pedras cujos valores variam de acordo com a letra nela impressa. Caixa de madeira tamanho 26 
x 26 x 3 cm.

 01 Relógio: Contém 1 placa em MDF tamanho 20 x 20 x 0,3 cm impressa em policromia; ponteiros móveis para 
representar horas e minutos + 1 base em madeira para afi xar a placa tamanho 6 x 18 x 1,5 cm colorida com tinta 
atóxica. Trabalha a noção tempo e espaço, ajuda do aprendizado das horas, minutos. Plástico encolhível, tamanho 
22 x 20 x 6 cm.

 01 Brincando com os Números: Contém 114 peças, sendo 90 peças em MDF tamanho 2,3 x 2,3 x 0,6 cm com 
números e sinais impresso frente e verso + 24 marcadores em madeira pintada tamanho 3 x 1 x 1 cm. Trabalha 
as operações fundamentais da matemática até a casa das centenas (soma, subtração, multiplicação e divisão) de 
forma divertida e estimulante. Caixa de madeira tamanho 26 x 26 x 3 cm.

 01 Conjunto de Fantoches Elementos Da Natureza: Contém 7 fantoches tamanho médio 30 x 15 x 0,5 cm em feltro 
antialérgico. Os olhos e nariz são afi xado com trava interna. Caixa em micro ondulado tamanho 38 x 27 x 6 cm.

  01 Torre Inteligente: Contém 18 placas de M.D.F. tamanho 7,5 x 7,5 cm, com marcações em círculos para acomodar 
os pinos da torre + 45 pinos em madeira coloridos com tinta atóxica medindo 3,5 cm de altura. Desenvolve a coor-
denação motora, a atenção, a socialização, a concentração, a distinção de cores e o equilíbrio. Caixa de Madeira 
tamanho 26 x 18 x 6 cm.

  01 Balança em madeira Colorida: Base em Madeira tamanho 13 x 7 x 27 cm com haste vertical para afi xar o pên-
dulo da balança + 10 argolas coloridas utilizadas como contrapeso. Desenvolve a coordenação motora, a atenção, 
a concentração, a distinção de cores e tamanhos, equilíbrio e a comparação, que é essencial no aprendizado da 
matemática. Plástico encolhível.



  01 Jogo de Cores: Base da Madeira tamanho 24 x 10 x 5 cm, com 6 pinos para encaixe das peças + 18 argolas, 
pintados com tinta atóxico nas cores vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e preto + 1 dado em madeira com as 
6 cores correspondentes. Desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores e 
formas, excelente para desenvolver a memória e a noção espacial. Plástico encolhível.

 01 Prancha de Seleção: Base da Madeira tamanho 15 X 15 X 7,5 cm com pinos para encaixe das peças + 16 for-
mas geométricas coloridas. Desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores e 
formas, excelente para o aprendizado da geometria, que desenvolve a noção espacial. Plástico encolhível.

  01 Blocos de Construção: Contém 80 peças em madeira colorida com tinta atóxica tamanhos e formas variadas 
Balde Plástico, tamanho 18 x 18 x 17 cm.

  01 Mosaico: Contém 120 peças em madeira colorida com tinta atóxica tamanho médio 5 x 4 x 1 cm em formato 
triangular. Caixa em micro ondulado com visor tamanho 22 x 16,5 x 6,5 cm.
01 Plataforma de trabalho para educação infanto-juvenil

3. UNIDADE DE ARMAZENAGEM:
 01 Armário alto: Produto Certifi cado pela ABNT, atendendo aos requisitos da Norma 13961:2010 - Produto deve 

ser fabricado pormadeira controlada do FSC: Armário Alto com duas portas confeccionado em madeira prensada 
de MDP (mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) e 
proteção antibacteriana, com acabamento fosco ou semi fosco garantindo que não haja refl exão; Bordos em perfi l 
termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento; Corpo: Composto por tampo e base com espessura de 
25mm, com borda de 2,0mm de espessura. Laterais, fundo, prateleiras e portas com 18mm de espessura e acaba-
mento em borda de 1,0mm de espessura. Travamento do conjunto com sistema de montagem minifi x, com buchas 
em zamak cravadas no substrato e cavilhas. Portas: Duas portas de abrir, com dobradiças em zamak, abertura 
270°. Fechadura tipo cremona com varão para travamento das portas, acompanhando 2 chaves escamoteáveis. 
As portas devem estar de acordo com a Norma ABNT NBR 13961:2010 referente ao ensaio de estabilidade com 
as cargas verticais nas partes móveis. Prateleiras: Três prateleiras, sendo 1 (uma) fi xa e 2 (duas) ajustáveis com 
sistema de travamento através de suportes de prateleira em zamack. Rodapé:Rodapé de aço carbono tubular 
retangular de 20mm x 30mm dotados de rodízios. As fi tas de bordo devem ser fi xadas ao substrato dos painéis 
de madeira por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de 
colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem. Soldas devem possuir superfície lisa 
e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de 
tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de 
solda, rebarbas e arredondar os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção 
ou partes cortantes. Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição de 
pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termofi xas de base epóxi-poliéster polimerizáveis 
às altas temperaturas (200°C), formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 mícrons e 
aderência x0/y0, aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de fos-
fatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos, garantindo no processo de pintura a 
resistência à névoa salina de 240 horas, sendo expostas a uma atmosfera especifi cada na NBR 8094, com grau de 
corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri1. Todas as terminações aparentes 
recebem acabamento em componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a choques e atrito, 
não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro (conforme NBR 14006:2008). Cores: 
Estrutura: Cinza. Madeira: Cinza Cristal.



 DIMENSÕES: Altura: 1610mm (+/-3mm); Largura: 904mm (+/-3mm); Profundidade: 506mm (+/-3mm).
 DOCUMETAÇÃO TÉCNICA:
 - Certifi cação de produto para com a NBR-13961:2010 de acordo com a ABNT.
 - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação 

do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certifi cada.

4. FORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO.
 Curso presencial de formação dos professores:
 Curso de formação para os professores com turmas de até 30 (trinta participantes). Nesta etapa, os professores de-

verão adquirir conhecimentos teóricos e práticos para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades 
do projeto biblioteca. Duração: 08 horas de formação presencial.

5. LOGÍSTICA PARA ENTREGA DOS ACERVOS NA REDE MUNICIPAL:
Os acervos serão entregues pela SEMED, atendendo as necessidades de cada unidade escolar, distribuindo os livros 

de forma a benefi ciar os contextos e realidades diversas, levando em conta número de alunos e segmentos atendidos em 
cada unidade escolar.

INCA Tecnologia
Rua Emanuel Kant, 60 – 13º andar – sala 1309/1307

Vendas e atendimento: (41) 3377-2054
www.editorainca.com.br



Literatura Infantil - 3 volumes de cada título 

Educação infantil
♦ DOS PÉS À CABEÇA 
♦ FORMAS 
♦ CORES 
♦ CONTRÁRIOS 
♦ VAMOS SOMAR 
♦ A VACA AVACALHADA 
♦ O CAVALINHO ROXO -
♦ O TAMANDUÁ CHORÃO 
♦ A ÁRVORE DE TUDO 
♦ E EU?  
♦ JANELA DE PAPEL 
♦ O CABELO DE LELÊ 
♦ O PRATO ENCANTADO  
♦ VÊ É UMA CAIXA

Fundamental I (1º ao 5º)

Livros Interativos

♦ 30 LIVROS COM DEDOCHES
♦ 30 LIVROS POP-UP E 3D
♦ 30 LIVROS COM TEXTURAS
♦ 30 LIVROS COM QUEBRA-CABEÇA
♦ 30 LIVROS SONOROS
♦ 30 LIVROS CARTONADOS

♦ OS HOMENS PULA-PULA  
♦ QUANDO CRESCER, QUERO SER...  
♦ UMA É FADA, A OUTRA É BRUXA 
♦ O BARQUINHO  
♦ AS GAVETAS DE AVÓ DE CLARA 
♦ A CIDADE ENTERRADA 
♦ SENTIMENTOS 
♦ AMIZADE 
♦ UM ANO INTEIRO PASSA LIGEIRO 
♦ A SOPA DE PEDRA 
♦ O MACACO E O CONFEITO 
♦ INFORMÁGICA 
♦ O ESPELHO DE LELÊ 
♦ VIVA A CIDADANIA! 
♦ A CASA DOS 5 SENTIDOS 
♦ PLANETA, MEU AMOR! 
♦ A RUA DE TODOS OS PERIGOS 
♦ PINTOU SUJEIRA 
♦ OS BICHOS DA ESTAÇÃO
♦ O REINO DAS PLANTAS 
♦ NAMU E AS ESTRELAS
♦ TERRA IMENSA
♦ A MENINA E O TIGRE-DENTES-DE-SABRE 
♦ FIO DE LUA E RAIO DE SOL 
♦ MOLECONECTADO

Clássicos da literatura Infantil
3 volumes de cada título 

♦ A GATA BORRALHEIRA 
♦ JOÃO E MARIA EM BUSCA DE SUPER PODERES 
♦ OS PATINHOS LINDOS E OS OVOS DE OURO 
♦ A VOLTA AO MUNDO EM 80 BICHOS 
♦ PAPEL DE CÉU 
♦ O CASAMENTO DO BOITATÁ COM A MULA–SEM–
CABEÇA E OUTROS 
♦ POEMAS DE AMOR 
♦ POLLYANNA 
♦ OLIVER TWIST 
♦ O PRÍNCIPE E O MENDIGO  
♦ MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS 
♦ ALI BABÁ E OS QUARENTA LADRÕES 
♦ ALICE NO PAÍS DO ESPELHO 
♦ MOWGLI 0 MENINO-LOBO 
♦ O MUNDO PERDIDO 
♦ A ILHA DO TESOURO 
♦ ROMEU E JULIETA 
♦ SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO 
♦ O APRENDIZ DE FEITICEIRO 
♦ LENDAS E MITOS DO BRASIL 



Literatura Juvenil – 3 volumes de cada título

♦ A NUDEZ DO GRÃO-DUQUE 
♦ DE MALAS PRONTAS 
♦ OS BILHETES SECRETOS
♦ MEMÓRIAS DE UM APRENDIZ DE ESCRITOR
♦ UMA SELEÇÃO DE CONTOS 
♦ OXENTE! A MULHER ENRERRADA VIVA 
♦ ORRAMEU! A NOITE MAIS PERIGOSA DO MUNDO
♦ CREINDEUSPAI! A PROCISSÃO DOS MORTOS-VIVOS 
♦ PERDIDO NO MUNDO 
♦ PLANETA CONTRA O CRIME
♦ PAIS, FILHOS E OUTROS BICHOS 
♦ VIAGEM À MONTANHA AZUL
♦ CLÓVIS, A HISTÓRIA DE UM MENINO MAU
♦ FÁBULAS FILOSÓFICAS 
♦ A QUEDA DAS TORRES GÊMEAS DE NOVA YORK 
♦ BRASÍLIA, A NOVA CAPITAL
♦ A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
♦ A MACACADA 
♦ AS BELAS HISTÓRIAS DA HISTÓRIA DO BRASIL 
♦ CURIOSIDADES DA HISTÓRIA BRASILEIRA (PARA CRIANÇAS) 
♦ JAMAICA BRASILEIRA 
♦ ITALIANOS – HISTÓRIA E MEMÓRIA DE UMA COMUNIDADE 
♦ JAPONESES -   A SAGA DO POVO DO SOL NASCENTE
♦ ESPANHÓIS- HISTÓRIA E ENGAJAMENTO 
♦ OS MENINOS DO BANHADO 
♦ CAMINHOS ERRANTES DA LIBERDADE 

Literatura Clássica Juvenil – 3 volumes de cada título

♦ POLLYANA 
♦ POLLYANA MOÇA 
♦ PINÓQUIO 
♦ CONTOS DE GRIMM
♦ MOBY DICK
♦ ILHA DO TESOURO
♦ MUNDO PERDIDO
♦ DIAMANTE NEGRO-HISTÓRIA DE UM CAVALO
♦ O LOBO DO MAR
♦ A FILHA DA NEVE
♦ O ÚLTIMO DOS MOICANOS
♦ A AVENTUREIRA
♦ AVENTURAS EXTRAORDINÁRIAS DOS TRÊS MOSQUETEIROS DE PAU
♦ O GRITO DA SELVA
♦ CANINOS BRANCOS
♦ MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MÍLICIAS 
♦ DOM CASMURRO 
♦ ESPUMAS FLUTUANTES 
♦ IRACEMA 
♦ O NAVIO NEGREIRO E POEMAS ABOLICIONISTAS
♦ O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS E OUTROS CONTOS 
♦ A MÃO E A LUVA
♦ HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE 
♦ VÁRIAS HISTÓRIAS 
♦ O MÉDICO E O MONSTRO 
♦ O FANTASMA DE CATERVILLE
♦ O HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO
♦ VIAGEM AO CENTRO DA TERRA 
♦ RAPTADO 
♦ MACBETH 
♦ AS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
♦ A ILHA DO TESOURO
♦ O ALIENISTA
♦ Acervo Inclusão Social - disponibiliza para os educadores um acervo de recursos pedagógicos adaptados para atender os 

alunos com necessidades especiais.



Literatura Infanto Juvenil: refl exões e práticas
A Literatura Infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura. Para enten-
dermos bem a importância dessa literatura na formação do ser humano, faz-se fundamental olhar para a variedade 
de textos que a compõem: fábulas, contos de fadas, contos maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de grandes 
clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos autorais narrativos e poéticos. 
Temos, assim, um rico material repleto de histórias, memórias, diversidade cultural, fantasia, encantamento e valores 
humanos. (BNCC)

• A escolha dos títulos levou em conta a possibilidade de oferecer aos alunos uma variedade e diversidade de 
textos literários.

- Acervo total composto de 613 livros no total.

LITERATURA INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL

COLEÇÃO MUNDO DAS IMAGENS - 3 livros de cada título:  total 15 Livros

Dos pés à cabeça

 Formas

 Cores

 Contrários 

 Vamos somar

A coleção Mundo das Imagens trabalha com imagens criativas, de renoma-
dos fotógrafos, ajudam a ensinar às crianças as primeiras noções de Matemática, 
Ciências e Artes. Nessa fase, o ideal é que as crianças tenham acesso a livros com 
muitas imagens e pouca escrita para mantê-la estimulada. O trabalho com imagens 
reais e de boa qualidade, favorece o interesse e aprendizagem da criança.

• A VACA AVACALHADA – 3 Livros

Nesta história divertida, a vaca avacalhada e sua turma estão aqui só para brincar. Cada um tem um jeito bem 
engraçado de se comportar e o que eles querem mesmo é convidar toda a criançada para se divertir e fantasiar. 
O livro possibilita o trabalho com a convivência, diversidade e a amizade.



COLEÇÃO TAMANDUÁ – 3 exemplares de cada título:  total 9 livros

O cavalinho roxo

O tamanduá chorão

A árvore de tudo

Com textos curtos e histórias divertidas, a Coleção é voltada para as crianças 
pequenas, que estão nos primeiros passos no caminho da leitura. Pluralidade cul-
tural, trabalho e consumo.

• E EU? - 3 Livros

A história possibilita a re� exão sobre as diferenças individuais, a identidade, convivência, comportamento hu-
mano, diversidade e amizade. Cada um tem seu jeito, gostos diferentes..., Mas existe um lugar onde todos podem 
conviver com amizade? Na delicada história de E eu? a escola pode ser esse lugar gostoso onde descobrimos a 
alegria de ter amigo diferentes de nós.

• JANELA DE PAPEL – 3 Livros

Em Janela de papel, a autora conta três belas histórias, num misto de poesia e prosa para os pequenos leitores. O 
trabalho com a poesia enriquece o vocabulário das crianças, assim como possibilita o trabalho com a consciên-
cia fonológica e a pluralidade cultural.

• O CABELO DE LELÊ – 3 Livros

A literatura possibilita a re� exão sobre a diversidade e o respeito às diferenças individuais.  Lelê não gosta do que 
vê. “De onde vêm tantos cachinhos?” – ela vive a se perguntar. E essa resposta ela encontra num livro, em que 
descobre sua história e a beleza da herança africana, com foco na ética e pluralidade cultural.

• O PRATO ENCANTADO –  3 Livros 

Trabalha o tema alimentação saudável de forma lúdica, destacando a fantasia e o comportamento humano. 
Quando tomar sopa se torna uma aventura, cada colherada é uma emoção! Mas... que mistério é esse? O prato 
encantado é uma viagem ao mundo do imaginário infantil, capaz de transformar a hora da sopa numa verdadeira 
diversão!

• VÊ É UMA CAIXA – 3 Livros 

Possibilita a re� exão sobre a saúde, amizade e trabalho. Vê é fechada como uma caixa! Para mudar isso, decide 
fazer lindas caixas e começa presentear os amigos. Então, algo surpreendente acontece.



FUNDAMENTAL I (1º AO 5º)

• Os homens pula-pula – 3 Livros 

Trabalho com lendas e infância. De onde vêm as histórias malucas que ouvimos por aí, como saci, mula sem ca-
beça, cuca e tantas outras? Você já ouviu a história dos homens pula-pula?

Não? Então, conheça esta lenda e descubra por onde eles andam pulando pra lá e pra cá! 

COLEÇÃO PEDALINHO – 3 exemplares de cada título =  total 15 Livros

Quando crescer, quero 
ser...

Uma é fada, a outra é bruxa

O barquinho

As gavetas de avó de clara 

A cidade enterrada

A Coleção Pedalinho é composta de narrativas curtas, voltadas para os peque-
nos leitores, com alegres e ricas ilustrações.

COLEÇÃO CARAMBOLA – 3 exemplares de cada título =  total 6 Livros

Sentimentos
Você se sente triste? Está feliz? Tem medo? À medida que a criança cresce, co-

meça a descobrir um mundo de sensações. Com este livro, e de forma bem simples, 
as crianças podem começar a dar um nome a muitas coisas que sentem.

Amizade
Ter amigos é fantástico! Com eles podemos brincar, rir ou encontrar companhia 

quando os pais brigam com a gente. Com o herói deste livro, você viverá situações 
diferentes daquelas que tem com os seus amigos.

• UM ANO INTEIRO PASSA LIGEIRO – 3 Livros

Nestes breves e leves poemas, deliciosos como um dia de férias, a garotada se diverte e ainda por cima mergu-
lha no encantador universo da poesia em forma de haicai. O livro inteiro passa ligeiro e cheio de beleza e graça, 
como um ano inesquecível da veloz infância.



COLEÇÃO PASSE LIVRE – 3 exemplares por título = total de livros:  total 9 Livros

A sopa de pedra

O macaco e o confeito

Informágica

Obras que despertam o interesse e o senso crítico da criança, estimulando o 
hábito da leitura. Autores consagrados em narrativas especialmente elaboradas 
para os leitores iniciantes.

• O ESPELHO DE LELÊ – 3 exemplares

Lelê, de repente, percebe que cresceu e não se reconhece mais diante do espelho. Ela se observa o tempo todo, 
esperando uma resposta para isso. Lelê chega a alguma conclusão? E você, também é amigo do espelho ou nun-
ca tinha pensado nisso? Uma linda história que trabalha as mudanças no corpo humano e a diversidade.

COLEÇÃO PEQUENO CIDADÃO – 3 exemplares de cada título =  total 12 Livros

Viva a cidadania!

A casa dos 5 sentidos

Planeta, meu amor!

A rua de todos os perigos

Por meio de fábulas, a coleção trata de diversos temas ligados à cidadania: 
ecologia, educação no trânsito, solidariedade, respeito e gentileza. De forma agra-
dável e divertida, são apresentadas muitas situações em que a criança pode agir 
de forma consciente, contribuindo para o bem comum.

• PINTOU SUJEIRA – 3 exemplares 

Leo não gosta de se sujar, nem de se desarrumar. Por isso, não sai de casa para brincar. Um dia, porém, as coisas 
mudam: ele recebe um baú trancado, com uma bomba que explodirá em sete horas. E recebe sete chaves. Leo 
terá de descobrir qual dessas chaves abre o baú sem detonar a bomba. Para conseguir isso, terá de viajar por 
diversos países desvendando enigmas! Descubra com Leo as surpresas dessa emocionante aventura.

COLEÇÃO VIAGEM PELO CONHECIMENTO – 3 exemplares de cada título = total 15 Livros

Os bichos da estação

O reino das plantas

Namu e as estrelas

Terra imensa

A menina e o tigre-dentes-
-de-sabre

Unindo literatura e conceitos, a Coleção Viagem pelo Conhecimento apresenta 
noções básicas de arqueologia, astronomia, botânica e geogra� a.



• FIO DE LUA E RAIO DE SOL – 3 Livros

Fio de lua & Raio de sol revela a beleza inexplicável que podem ter a luz da lua e um raio de sol nas janelas das 
casas, no fundo do mar ou mesmo no casco lento de um solitário jabuti. O livro nos embarca num raio de sol e num 
� o de lua que nos levam à poesia.

• MOLECONECTADO – 3 Livros

Narrativa ágil, que aborda, de maneira criativa e dinâmica, a conectividade da nova geração de jovens que vive 
plugada às mais novas tendências tecnológicas e assim constrói todo um universo particular de interação virtual.
ue despertam o interesse e o senso crítico da

CLÁSSICOS DA LITERATURA INFANTIL 

• A GATA BORRALHEIRA –  3 Livros

A Gata Borralheira, ou Cinderela, é um dos mais populares contos de fadas da humanidade. Com as mais diversas 
versões, como a de Charles Perrault e a dos Irmãos Grimm, a história continua a encantar crianças e adultos 
mundo afora. Então, aproveite para ler e se emocionar com esta linda adaptação.

• JOÃO E MARIA EM BUSCA DE SUPER PODERES – 3 Livros

Era uma vez uma rua que terminava numa árvore encantada tão alta que traria superpoderes a quem alcançasse 
seu topo. É em busca dessa força que João e Maria, duas crianças loucas por aventuras e cheias de imaginação, 
conhecem as alegrias e tristezas de uma grande amizade.

• OS PATINHOS LINDOS E OS OVOS DE OURO – 3 Livros

A pata quer namorar o pato, mas o pato não repara em nada. Já o galo e a galinha são namorados e querem 
uma casa para casar-se. O que acontecerá se todos dividirem o mesmo ninho? Descubra e divirta-se com essa 
engraçada história.

• A VOLTA AO MUNDO EM 80 BICHOS – 3 Livros

Vasto é o mundo e enorme a variedade de bichos que povoam cada canto dele. Com cativantes poemas infantis, 
este livro faz a garotada viajar pelo planeta e aprender muito sobre os animais e a natureza dos lugares mais 
distantes.

• PAPEL DE CÉU – 3 Livros

Um papel de carta novinho em folha cai nas mãos de Ana, que vê nele a possibilidade de superar uma grande 
perda. Ao escrever, a menina descobre que é possível transformar a tristeza da realidade em magia, esperança 
e se sentir melhor.



• O CASAMENTO DO BOITATÁ COM A MULA–SEM–CABEÇA E OUTROS POEMAS DE AMOR – 3 Livros

Você já imaginou o Curupira casando-se com a Boiuna? E o Lobisomem com a Iara? E mais: como serão os bichos 
que esses casamentos darão? Ao abrir este livro, você é convidado para esses casórios incríveis e para conhe-
cer essa � lharada maluca.

COLEÇÃO PRIMEIROS CLÁSSICOS – 3 exemplares de cada título =  total 27 Livros

Pollyanna

Oliver twist

O príncipe e o mendigo 

Memórias de um sargento 
de milícias

Ali babá e os quarenta 
ladrões 

Alice no país do espelho 

Mowgli 0 menino-lobo 

O mundo perdido

A ilha do tesouro

Esta coleção apresenta clássicos da literatura universal adaptados para o 
universo infantil. Assim, os pequenos leitores são introduzidos neste rico universo 
da � cção.

COLEÇÃO LITERATURA UNIVERSAL PARA CRIANÇAS –  3 exemplares de cada título =  total 9 Livros

Romeu e Julieta 

Sonho de uma noite de verão 

O aprendiz de feiticeiro 

A coleção traz obras clássicas adaptadas para o universo da criança, com be-
las ilustrações, elaboradas por renomados ilustradores da atualidade.

• LENDAS E MITOS DO BRASIL – 3 Livros

Theobaldo Miranda Santos nos apresenta lendas de todo o Brasil, repletas de encanto e fantasia. São contos em 
que humanos vivem embaixo d’água ou se transformam em sementes, pássaros e botos. Outros, sobre a coloni-
zação, trazem um pouco da história dos escravos, dos reis e dos bandeirantes. Em Lendas e mitos do Brasil, as 
histórias indígenas, dos negros e dos colonizadores se misturam, assim como suas culturas se mesclaram. Este 
livro nos permite mergulhar no universo fantástico que permeia o imaginário do povo brasileiro.



LITERATURA JUVENIL

COLEÇÃO PASSE LIVRE – 3 exemplares de cada título =  total 21 Livros

A nudez do grão-duque

De malas prontas

Os bilhetes secretos

Memórias de um aprendiz 
de escritor

Uma seleção de contos

Carta (com pretensão de 
contos)

De um escritor aos 
estudantes

Para despertar o prazer de ler, esta coleção traz ao adolescente literatura de 
qualidade, com autores consagrados e outros estreantes.

COLEÇÃO BRASIL DE ARREPIAR – 3 exemplares de cada título =  total 9 Livros

Oxente! A mulher enterrada 
viva

Orrameu! A noite mais 
perigosa do mundo

Creindeuspai! A procissão 
dos mortos-vivos

A coleção Brasil de arrepiar apresenta as aventuras cheias de mistério e sus-
pense dos primos Ana Clara e Léo, ao lado de sua tia Didi, em cidades brasileiras 
que sofrem ameaças contra seus patrimônios culturais.

• SÉRIE LAZULI JUVENIL – 3 exemplares de cada título = total 15 Livros

Perdido no mundo

Planeta contra o crime

Pais, � lhos e outros bichos

Viagem à montanha azul

Clóvis, a história de um 
menino mau

As obras desta coleção levam o leitor em suas primeiras viagens ao mundo da 
literatura contemporânea.



• FÁBULAS FILOSÓFICAS – 3 Livros

Esta é uma reunião de fábulas � losó� cas coletadas da mitologia, da � loso� a ocidental e da sabedoria do Oriente. 
São mais de sessenta histórias que propõem questionamentos e oferecem respostas sobre diversos temas, como 
amor, egoísmo, independência, medo, solidariedade, velhice etc. Essas fábulas iniciam as crianças no universo 
da � loso� a, ajudando-as a crescer e a melhor re� etir sobre o mundo ao seu redor, porque nunca é cedo demais 
para dar os primeiros passos rumo à sabedoria.

COLEÇÃO SÉRIE LAZULI – RUPTURAS – 3 exemplares de cada título =  total 9 Livros

A queda das torres gêmeas 
de Nova York

Brasília, a nova capital

A declaração universal dos 
direitos humanos

A Série Lazuli – Rupturas faz uma abordagem criativa e direta dos grandes fatos 
da história, da cultura e da trajetória da humanidade. Em textos curtos, escritos por 
renomados professores e autores, são oferecidas análises e reconstituições dos 
dias que entraram para a história, provocando rupturas.

COLEÇÃO VIRIATO CORRÊA – 3 exemplares de cada título =  total 9 Livros

A macacada

As belas histórias da 
história do Brasil

Curiosidades da história 
brasileira (para crianças) 

Viriato Corrêa- Figura de destaque no meio intelectual brasileiro no século 20, o 
maranhense Manuel Viriato Corrêa Baima do Lago Filho nasceu em 1884. Quando 
adolescente, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde morou até morrer, em 1967. 
Formado em Direito, Viriato Corrêa atuou em diferentes campos do saber. Foi jorna-
lista, contista, romancista, cronista do seu tempo e da história, teatrólogo, político, 
professor e autor de livros para crianças. Viriato Corrêa foi um excelente escritor, 
empenhado na divulgação dos ideais de seu tempo, em estilo ágil e pitoresco, co-
municando-se facilmente com o grande público.

• JAMAICA BRASILEIRA – 3 Livros

A narrativa de Edgard e as imagens de Elvis formam dois livros em um só, duas abordagens sensíveis sobre o 
tema do preconceito, que exige discussão e re� exão mais profundas na busca por um mundo melhor e mais 
solidário.



• SÉRIE LAZULI – IMIGRANTES DO BRASIL – 3 exemplares de cada título = total 9 Livros

Italianos – história e memó-
ria de uma comunidade

Japoneses - a saga do 
povo do sol nascente

Espanhóis- história e 
engajamento

A Série Lazuli – Imigrantes no Brasil conta a história dos povos que ajudaram a 
construir nosso país. Com base em vasta documentação e em entrevistas realiza-
das em campo, os autores – renomados professores e historiadores – reconstituem 
a saga dos imigrantes em terras brasileiras, desde sua chegada até os dias atuais.

COLEÇÃO PASSELIVRE – 3 exemplares de cada título =  total de 6 Livros

Os meninos do banhado

Caminhos errantes da 
liberdade

Com temas polêmicos e atuais, a Coleção Passelivre traz livros que despertam 
o interesse do leitor pela re� exão, além de incentivar o debate de ideias em sala 
de aula.



LITERATURA CLÁSSICA JUVENIL 

COLEÇÃO CLÁSSICOS NACIONAL – 3 exemplares de cada título =  total de 45 Livros

Pollyana

Pollyana moça

Pinóquio

Contos de grimm

Moby dick

Ilha do tesouro

Mundo perdido

Diamante negro-história 
de um cavalo

O lobo do mar

A � lha da neve

O último dos moicanos

A aventureira

Aventuras extraordinárias 
do três mosqueteiros 
de pau

O grito da selva

Caninos brancos

Monteiro Lobato dispensa apresentação. A� nal, quem não conhece o Sítio do 
Picapau Amarelo e seus geniais personagens? Lobato formou milhões de leitores 
brasileiros, incentivando o gosto pela leitura. Como se não bastasse, teve grande e 
importante atuação política (O escândalo do petróleo) e empresarial, fundando re-
levantes editoras. Com tudo isso, Monteiro Lobato ainda teve tempo e genialidade 
para atuar como tradutor, criando deliciosas adaptações de clássicos da literatura 
mundial.

COLEÇÃO LAZULI CLÁSSICOS – 3 exemplares de cada título= total de 12  Livros

Memórias de um sargento 
de mílicias

Dom casmurro

Espumas � utuantes

Iracema

Esta coleção reúne grandes obras da literatura, comentadas com explicações 
ao longo do texto. As notas esclarecem o signi� cado de palavras e expressões 
antigas ou regionais. Além disso, fornecem preciosas informações sobre o estilo 
do autor e o contexto histórico.



COLEÇÃO CLÁSSICOS DA NOSSA LÍNGUA – 3 exemplares de cada título =  total de 6 Livros

O navio negreiro e poemas 
abolicionistas

O homem que sabia java-
nês e outros contos

Esta coleção traz os grandes clássicos da nossa língua, obras fundamentais 
das literaturas brasileira e portuguesa. Estes livros, além de grandes marcos da 
cultura luso-brasileira, são retratos da época em que foram escritos e testemunhos 
do desenvolvimento do nosso idioma e das sociedades brasileira e portuguesa. 
Imperdíveis para o estudante que se consolida como leitor e cidadão.

COLEÇÃO MACHADO DE ASSIS – 3 exemplares de cada título =  total de 9 Livros

A mão e a luva

Histórias da meia-noite

Várias histórias

Machado de Assis in� uenciou e in� uência gerações de escritores. O interesse 
acadêmico por sua produção, inovadora e corajosa, ultrapassa as fronteiras da 
nossa literatura e do nosso idioma. Diversos estudiosos internacionais o conside-
ram um dos maiores escritores da literatura mundial.

COLEÇÃO QUADRINHOS NACIONAL – 3 exemplares de cada título =  total de 24 Livros

O médico e o monstro

O fantasma de caterville

O homem da máscara de 
ferro

Viagem ao centro da terra

Raptado

Macbeth

As aventuras de 
huckleberry � nn

A ilha do tesouro

Com � delidade às obras originais e o dinamismo da linguagem de HQ, a Co-
leção Quadrinhos Nacional aproxima o leitor de importantes obras da literatura 
universal. Os livros trazem diversas informações complementares, como biogra� a 
do autor, linha do tempo, bibliogra� a, contextualização da obra e glossário.



• O ALIENISTA – 3 Livros

• Livros com dedoches

30 Livros com Dedoches infantil devem ser compostos de fantoches, com belas ilustrações, os livros devem 
ser distribuídos nos seguintes moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Os livros devem ser compostos por fantoches infantis que garantam a interação com a criança durante a história. 
Devendo proporcionar a diversão para o pequeno leitor ao manipular o fantoche acompanhando os personagens 
e as ilustrações, tornando esse momento único e inesquecível, e despertando sua criatividade e imaginação. Os 
livros com fantoches são apresentados em diversos tamanhos e formatos.

Os livros devem ser propostos com o � m de ajudar a alimentar as fantasias, os personagens devem proporcionar 
as crianças embarcarem em um mundo  criativo e cheio de imaginação para entrarem em contato com valores 
fundamentais para seu desenvolvimento exercendo um papel importante na formação infantil. 

• Livros com POP-UP E 3D

30 Livros POP-UP E 3D infantis, deve ser composto de efeitos Pop-up e 3D, os livros devem ser distribuídos 
nos seguintes moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Os devem conter efeitos Pop-up e 3D as ilustrações onde as ilustrações saltam sobre os olhos, devendo propor-
cionar a leitura ainda mais dinâmica e convidativa. Recursos devem conter efeitos e ilustrações que chamem a 
atenção das crianças, sendo que em cada página virada contenha uma surpresa diferente. 

• Livros com Texturas

30 Livros com Texturas infantis, deve ser composto de texturas, os livros devem ser distribuídos nos seguintes 
moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Os livros devem conter texturas que proporcionem as crianças tocarem e pegarem, permitindo que as texturas 
sejam tocadas ao mesmo tempo em que as histórias são contadas, interagindo com elas.

• Livros com Quebra-Cabeça

30 Livros com Quebra-Cabeça infantis, deve ser composto de histórias montadas em quebra-cabeças, os 
livros devem ser distribuídos nos seguintes moldes:



5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Livros devem conter histórias onde os personagens são montados pela criança, proporcionando uma divertida 
brincadeira para desenvolver a memorização das posições de cada peça, interagindo e colaborando no desen-
volvimento da criança. 

• Livros Sonoros

30 Livros Sonoros infantis, deve ser composto de histórias montadas com recursos sonoros, os livros devem 
ser distribuídos nos seguintes moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Os livros devem ser compostos de sistema com botões que apertados reproduzem o som que os personagens 
fazem, devem ser dinâmicos dando vida a história tornando-a ainda mais real. 

• Livros Cartonados

30 Livros Cartonados infantis, devem ser distribuídos nos seguintes moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

Os livros devem ser confeccionados em material resistente, garantindo uma maior durabilidade e abordam o pri-
meiro aprendizado e o desenvolvimento dos pequenos. Os livros devem ser dotados de temas alegres e imagens 
coloridas, e com belas ilustrações, os textos animados devem proporcionar o encantamento dos pequenos e 
proporcionarão momentos muito especiais.

• Livros de Inclusão Social

30 Livros de Inclusão Social, devem conter recursos pedagógicos adaptados para atender os alunos com 
necessidades especiais devem ser distribuídos nos seguintes moldes:

5 títulos, sendo que destes 5 títulos deverá conter 6 exemplares de cada título para o acervo literário, totali-
zando 30 livros, destinados à Educação Infantil.

ACERVO INCLUSÃO SOCIAL - disponibiliza para os educadores um acervo de recursos pedagógicos adaptados 
para atender os alunos com necessidades especiais. O acervo destinado a inclusão social contempla:

Os Livros de literatura infantil devem conter temas voltados a inclusão como uma maneira de formar para uma 
cultura de paz e tolerância as diferenças.  Contendo no mínimo as seguintes características: 

• Impressos em letra ampliada, com simbologia grá� ca, livros de histórias virtuais, livros falados e livros de 
história adaptados com velcro.



• Jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o desenvolvimento de estratégias de 
lógica e pensamento.

• Jogos pedagógicos adaptados para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos.

• Jogos de Interação – composto por 34 materiais interativos

• 01 Passa Figuras para desenvolver a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores 
e formas, excelente para o aprendizado da geometria, que desenvolve a noção espacial. Características: 
Caixa de Madeira com dimensões aproximadas de 28 x 15 x 6 cm e tampa com 4 formas geométricas (qua-
drado, retângulo, triângulo e círculo) recortados para encaixe + 4 formas geométricas (quadrado, retângulo, 
triângulo e círculo) em madeira pintadas com tinta atóxica. Plástico encolhível.

• 01 Bate Pinos para desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores e 
formas, a noção de sequências, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico matemático das crianças. Caracte-
rísticas: Base da Madeira dimensões aproximadas de 24 x 20 x 9,5 cm, com 4 orifícios vazados (usinados) + 
4 pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas cores vermelho, 
verde, amarelo e azul + 1 martelo de madeira de 18 cm. Plástico encolhível.

• 01 Cubo de Encaixe para ajudar no desenvolvimento da memória e da organização espacial da criança. Ca-
racterísticas: 4 peças coloridas nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, mais 1 peça de madeira crua. 
Dimensões aproximadas das peças variando de 4 x 4 x 4 cm a 10,5 x 10,5 x 4 cm. Plástico encolhível.

• 01 Aramado Espiral Estimula a observação, o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capa-
cidade de resolver problemas, de maneira lúdica e criativa. Pode ser utilizado individualmente ou em grupo.  
Características: Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC � exível, Dimensões aproxi-
madas 36 x 25 x 10 cm, Embalagem: Caixa em micro ondulado. Dimensões aproximadas 37 x 26 x 11 cm.

• 01 Aramado Acrobático Estimula a observação, o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a 
capacidade de resolver problemas, de maneira lúdica e criativa. Pode ser utilizado individualmente ou em 
grupo. Características: Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC � exível, Dimensões 
aproximadas 30 x 30 x 10 cm. Embalagem: Caixa em micro ondulado. Dimensões aproximadas 37 x 26 x 11 cm

• 01 Memória textura: Composto por 20 peças em MDF tamanho 5 x 5 x 0,6 cm com texturas variadas como: lixa, 
papel, papelão, tecido, feltro, velcro, EVA, espuma, bagum, MDF. Embalagem: Caixa de madeira tamanho 18 x 
18 x 6,5 cm. O jogo ajuda a desenvolver a atenção, memória, concentração, raciocínio, memória, percepção 
tátil, socialização de pessoas com di� culdades viso-motoras.

• 01 Quebra-Cabeça Filhotes Com encaixe fácil e simples, forme as � guras de 4 animais. Habilidades que de-
senvolvem físico e motor (coordenação motora), cognitivo e Comunicação (Atenção, concentração, imagina-
ção, percepção das cores, raciocínio lógico). Composto por 16 peças, confeccionado em madeira, dimensões 
aproximadas do produto: 4x4x0,9cm (peça), embalagem cartonada.



• 01 Quebra-Cabeça Soletrar e Brincar: Aprenda a soletrar 8 palavras diferentes, com 3 a 6 letras. Junto com 
a palavra, um desenho é formado. Habilidades que desenvolvem físico e motor (coordenação motora), cog-
nitivo e Comunicação (Alfabetização, Atenção, concentração, percepção das cores, raciocínio lógico). Com-
posto por 36 peças, confeccionado em madeira, dimensões aproximadas do produto: 12x8x0,3cm (palavra 
montada), embalagem cartonada.

• 01 Quebra-Cabeça Números 1 ao 10: Contar os números do 1 ao 10 de forma lúdica e divertida. Associe o nú-
mero, o desenho de quantidade e o sinal de mãos. Acompanha embalagem em tecido para guardar as peças 
do produto. Habilidades que desenvolvem físico e motor (coordenação motora), cognitivo e Comunicação 
(Atenção, concentração, matemática, percepção das cores, raciocínio lógico). Composto por 30 peças, con-
feccionado em madeira, dimensões aproximadas do produto: 16,5x7,5x0,3cm (3 peças montadas), embalagem 
cartonada.

• 01 Dedoches Chapeuzinho Vermelho: composto por 4 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em 
caixa em micro ondulado. 

• 01 Dedoches Folclore: composto por 5 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa em micro 
ondulado. 

• 01 Dedoches Os Três Porquinhos: composto por 4 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em 
caixa em micro ondulado. 

• 01 Dedoches Animais Domésticos: composto por 10 dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em 
caixa em micro ondulado. 

• 01 Cubo de Cores Auxilia no aprendizado das cores. Características: um cubo tamanho 16 x 16 x 16 cm em 
espuma, revestido em tecido tipo bagum. Plástico encolhível. Dimensões aproximadas 17 x 17 x 17 cm.

• 01 Cubo Variável para Desenvolver a percepção tátil e visual, auxiliar no aprendizado do alfabeto e alga-
rismos. Características: um cubo tamanho 16 x 16 x 16 cm em espuma, revestido em tecido tipo bagum + 40 
cartas em papel cartão com letras e números. Plástico encolhível. Dimensões aproximadas 17 x 17 x 17 cm.

• 01 Bola de Feltro Infantil Nº08, Características: 1 bola confeccionada em feltro com enchimento em espuma 
tamanho 13 cm diâmetro, embalagem 37 x 23 x 15 cm. 

• 01 Conjunto de jogos composto por brinquedos que auxiliam no desenvolvimento da alfabetização, no en-
riquecimento do vocabulário, na descoberta de novas palavras, do raciocínio lógico (operações básicas), 
memorização, aprendizado de horas e noções de quantidade. Baú plástico tamanho 53 x 35 x 29 cm, composto 
por 10 jogos Educativos sendo:



• 01 kit 4 Operações: Contém 112 peças em MDF tamanho 7 x 3,5 x 0,3 cm, sendo: 1 jogo dominó soma; 1 jogo 
de subtração; 1 jogo multiplicação e 1 jogo de divisão. Trabalha as operações fundamentais da matemática 
(soma, subtração, multiplicação e divisão) de forma divertida e estimulante. Caixa de madeira tamanho 30 x 
21 x 5 cm. 

• 01 Numeralfa: Contém 36 letras (maiúscula de forma) em EVA colorido tamanho médio 5 cm altura e 26 núme-
ros e sinais em EVA colorido. Contribui para estimular a observação, comparação, raciocínio, habilidade de 
escrita e comunicação. Ajuda no reconhecimento dos algarismos e sinais onde pode ser trabalhada a noção 
de quantidades: por exemplo, mostra o numeral “0” e pede para a criança escrever com as letras “Z”, “E”, 
“R”, “0”, que compõe o alfabeto. Caixa em micro ondulado com visor tamanho 22 x 16,5 x 6,5 cm.

• 01 Loto Leitura: Contém 156 peças em MDF sendo: 6 tabuleiros tamanho 15 x 15 x 0,3 cm; 30 � chas (palavras) 
tamanho 5 x 2,5 x 0,3 cm e 120 peças (letras) tamanho 2,5 x 2,5 x 0,3 cm. O jogo possibilita o conhecimento dos 
fonemas silábicos e com eles a formação de palavras, pois possui as sílabas simples da língua portuguesa. 
É ideal para ser usado em todas as etapas da alfabetização, também estimula a concentração e o raciocínio 
lógico da criança. Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm.

• 01 Numerais e Quantidades: Contém 30 peças em MDF tamanho médio 7 x 9 x 0,3 cm com recorte curvilíneo 
para encaixe das peças. Estimula a percepção visual, a concentração, a comparação e o aprendizado dos 
números e quantidades. Caixa de madeira tamanho 26 x 18 x 6 cm.

• 01 Cartas para Ditado: Contém 40 cartas (impressão frete e verso) em papel cartão tamanho 6 x 11 cm com 
40 ilustrações e 40 palavras correspondente às ilustrações. O jogo Estimula o desenvolvimento da linguagem 
oral e escrita através de atividades de análise auditiva, construção de palavras e leitura espontânea. Caixa 
plástica Tamanho 16 x 10 x 3 cm. 

• 01 Loto Matemática: Contém 4 placas em MDF tamanho 15 x 15 x 0,3 cm impressas em policromia com as ope-
rações (36 operações de soma e subtração) + 36 peças em MDF tamanho 3 x 3 x 0,3 cm com o resultado das 
operações. O jogo trabalha com as operações de soma e subtração, desenvolver processos de estimativa e 
cálculo mental. Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm.

• 01 Kit Alfabetização: Contém 160 peças tamanho 5 x 5 x 0,3 cm (4 jogos) sendo:

Sílabas Iniciais, Plural e Singular, Figuras e Nomes e Alfabetização. O uso destes jogos desenvolve a atenção, 
concentração, memorização imediata, percepção dos detalhes e organização espacial e socialização, desenvol-
ve o aprendizado das palavras através da memorização e associação. Caixa de madeira tamanho 30 x 37 x 5 cm.

• 01 Jogo de Palavras Cruzadas: Contém 72 peças (letras) em MDF tamanho 2,5 x 2,5 x 0,6 cm em caixa estojo 
com tabuleiro impresso no verso da tampa da caixa. É um jogo que consiste na formação de palavras cru-
zadas sobre um tabuleiro, sendo usadas pedras cujos valores variam de acordo com a letra nela impressa. 
Caixa de madeira tamanho 26 x 26 x 3 cm.



• 01 Relógio: Contém 1 placa em MDF tamanho 20 x 20 x 0,3 cm impressa em policromia; ponteiros móveis para 
representar horas e minutos + 1 base em madeira para a� xar a placa tamanho 6 x 18 x 1,5 cm colorida com 
tinta atóxica. Trabalha a noção tempo e espaço, ajuda do aprendizado das horas, minutos. Plástico encolhí-
vel, tamanho 22 x 20 x 6 cm.

• 01 Brincando com os Números: Contém 114 peças, sendo 90 peças em MDF tamanho 2,3 x 2,3 x 0,6 cm com 
números e sinais impresso frente e verso + 24 marcadores em madeira pintada tamanho 3 x 1 x 1 cm. Trabalha 
as operações fundamentais da matemática até a casa das centenas (soma, subtração, multiplicação e divi-
são) de forma divertida e estimulante. Caixa de madeira tamanho 26 x 26 x 3 cm.

• 01 Conjunto de Fantoches Elementos Da Natureza: Contém 7 fantoches tamanho médio 30 x 15 x 0,5 cm em 
feltro antialérgico. Os olhos e nariz são a� xados com trava interna. Caixa em micro ondulado tamanho 38 x 
27 x 6 cm.

• 01 Torre Inteligente: Contêm 18 placas de M.D.F. tamanho 7,5 x 7,5 cm, com marcações em círculos para aco-
modar os pinos da torre + 45 pinos em madeira coloridos com tinta atóxica medindo 3,5 cm de altura. Desen-
volve a coordenação motora, a atenção, a socialização, a concentração, a distinção de cores e o equilíbrio. 
Caixa de Madeira tamanho 26 x 18 x 6 cm.

• 01 Balança em madeira Colorida: Base em Madeira tamanho 13 x 7 x 27 cm com haste vertical para a� xar o 
pêndulo da balança + 10 argolas coloridas utilizadas como contrapeso. Desenvolve a coordenação motora, 
a atenção, a concentração, a distinção de cores e tamanhos, equilíbrio e a comparação, que é essencial no 
aprendizado da matemática. Plástico encolhível.

• 01 Jogo de Cores: Base da Madeira tamanho 24 x 10 x 5 cm, com 6 pinos para encaixe das peças + 18 argolas, 
pintados com tinta atóxico nas cores vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e preto + 1 dado em madeira com 
as 6 cores correspondentes. Desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção de 
cores e formas, excelente para desenvolver a memória e a noção espacial. Plástico encolhível.

• 01 Prancha de Seleção: Base da Madeira tamanho 15 X 15 X 7,5 cm com pinos para encaixe das peças + 16 
formas geométricas coloridas. Desenvolve a coordenação motora, a atenção, a concentração e a distinção 
de cores e formas, excelente para o aprendizado da geometria, que desenvolve a noção espacial. Plástico 
encolhível.

• 01 Jogo de Blocos de Construção: Contém 80 peças em madeira colorida com tinta atóxica tamanhos e for-
mas variadas Balde Plástico, tamanho 18 x 18 x 17 cm.

• 01 Mosaico: Contém 120 peças em madeira colorida com tinta atóxica tamanho médio 5 x 4 x 1 cm em formato 
triangular. Caixa em micro ondulado com visor tamanho 22 x 16,5 x 6,5 cm.

• 01 Plataforma de trabalho para educação infanto-juvenil



• Com 05 direcionamentos distintos para atividades de estimulo e o desenvolvimento do cérebro com mais de 
80 exercícios divertidos e 200 peças em formato de blocos encaixáveis com identi� cações variadas e com-
patíveis com as propostas.

As atividades deverão ser regidas por manuais de interpretação lógica onde cada aluno deverá responder ques-
tões com montagem de blocos identi� cados de formas diferenciadas como elementos geométricos, cores e nú-
meros com o propósito de construir montagens adequadas.

Características técnicas:

Embalagem cartonada de alta resistência para acomodação de 06 instrumentos de aplicação da plataforma sendo:

1.  01 Tabuleiro de montagem confeccionado em plástico e acabamento emborrachado, dimensões aproximadas de 
130 x 170 x 30 mm, contendo 16 berços suportados por molas para encaixe e acomodação dos blocos de monta-
gem onde são executadas as construções de respostas conforme descrito nas características de aplicação do 
produto, acomodado em caixa própria.

2.  05 Módulos de atividades, cada um composto por estojo de acomodação dos blocos plásticos identi� cados com 
� guras geométricas de cores variadas e numerais, guia de atividades ao aluno e respostas para conferências 
acomodados em caixa própria, relacionadas com os seguintes temas:

1. Criatividade: 16 propostas de atividades.

2. Imaginação: 16 propostas de atividades.

3. Concentração: 24 propostas de atividades.

4. Memorização: 15 propostas de atividades.

5. Pensamento Lógico: 16 propostas de atividades.

Temas e características de aplicação de cada módulo:

Criatividade: O manual de utilização deverá apresentar lições e suas repetições com variações e cada uma destas 
deverá disponibilizar imagens que cada grupo de alunos deverá reproduzir utilizando as peças e blocos disponíveis 
para formar � guras geométricas de cores variadas e criar imagens compatíveis com os seguintes temas: Natureza 
e meio ambiente, Educação e segurança no transito, Família e amigos, Utensílios domésticos,  Animais aquáticos, 
Vestimentas e Seres humanos.

Imaginação: O manual de utilização deverá apresentar lições e suas repetições com variações e cada uma destas 
deverá disponibilizar imagens de elementos geométricos de cores variadas e suas combinações e cada grupo de 
alunos deverá reproduzir em formato de sombras utilizando as peças e blocos disponíveis para formar � guras geo-
métricas e criar imagens compatíveis com os seguintes temas: Formas geométricas tradicionais, Partes do corpo 
humano, Balões, Legumes e Verduras e Animais.



Concentração: O manual de utilização deverá apresentar lições e suas repetições com variações e cada uma destas 
deverá disponibilizar imagens de elementos geométricos, numerais e suas combinações e cada grupo de alunos de-
verá resolver questões compiladas que envolvam a concentração para realizar montagens referenciadas utilizando 
as peças e blocos disponíveis com os seguintes temas: Combinação de números, padrões de imagens referenciadas 
em composições numéricas, identi� cação de diferença e erros, reprodução de padrões e montagem de sequencias.

Memorização: O manual de utilização deverá apresentar lições e suas repetições com variações e cada uma des-
tas deverá disponibilizar imagens de elementos geométricos de cores variadas, entretanto em 2 � chas sendo uma 
completa e outra com preenchimentos ausentes e cada grupo de alunos deverá resolver questões que envolvam a 
memorização e para realizar montagens referenciadas complementares utilizando as peças e blocos disponíveis. 

Pensamento lógico: O manual de utilização deverá apresentar lições e suas repetições com variações e cada 
uma destas deverá disponibilizar imagens de elementos geométricos de cores variadas entretanto com preenchi-
mentos sequenciais ou combinatórios incompletos e cada grupo de alunos deverá resolver questões que envol-
vam a interpretação e análise lógica de combinações para realizar montagens referenciadas utilizando as peças 
e blocos disponíveis.


