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Dedicatória 

Dedicamos essa obra à Escola 
Experimental que nos proporcionou a 

oportunidade de crescer como escritores.    
Aos leitores que, como nós, estão em 

busca de uma boa história que os leve 
para o mundo da imaginação! 

 



Apresentação 

Caros/as leitores/leitoras,

 

Este material é o resultado do trabalho realizado no 1º trimestre, no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa com o objetivo de contribuir 

para a educação literária e para a formação de leitores e escritores críticos, através da produção de um catálogo de resenhas literárias, 

proporcionando às crianças o contato com diversas obras da nossa ciranda literária. 

A realização desse projeto permitiu que os alunos ampliassem sua leitura de mundo através das obras literárias, desenvolvessem habilidades 

para o trabalho coletivo, construíssem mais conhecimentos sobre a linguagem escrita, ampliassem as competências necessárias à fruição da leitura e 

refletissem sobre a leitura das obras e autores.

A organização do catálogo permitiu estimular, desenvolver e intensificar nos alunos o sentimento de trabalho em equipe, de compromisso com 

o social e, principalmente, possibilitou aprendizagens referentes à leitura e a escrita de maneira contextualizada, favorecendo a construção de 

habilidades importantes na conquista da competência leitora e escritora. 

Após muito estudo, leitura e dedicação, dos alunos do 3º ano, gostaríamos de convidá-los/as para apreciar a fantástica leitura do Catálogo com 

indicações dos livros favoritos.

Boa diversão!

Professoras Maria Fernanda e Simone.



Caça ao Tesouro – Ana Liz Silva

O Pequeno Alquimista – Arthur Marques

Abecedário Afro de Poesia – Bernardo Lemos

Quem tem medo de dizer não? – Catarina Alencar

A bola e o goleiro – Davi Prieto

Os problemas da família Gorgonzola – Davi Xavier

O menino e seu amigo – Gabriel Branco

O bairro do Marcelo – Izabella Araújo

Marilu – João Marcelo Santos

As aventuras de Pollyana – João Sampaio

A Cinderela das Bonecas – Júlia Melo

Bruxa Onilda é uma grande estrela – Manuella Antunes

As Cores do Amor – Maria Eduarda

Uni Duni Tê – Mariana de queiroz

Os estranhos hóspedes da Bruxa Onilda – Giovanna Libório

Que história é essa? – Noah Ramos

A família do Marcelo – Nina Carneiro

É tudo invenção – Nicolas Marques

Marcelo, Martelo, Marmelo – Miguel Moura

Bruxa Onilda é uma boa companheira – Vitória Santana

Cinderela brasileira – Valentina Sousa

– Scarlet Fernandes

Pandolfo Bereba – Rute Vieira

O menino que quase morreu afogado no lixo – Rodrigo
 da Mata

Ganhei um dinheirinho – Otto Marambaia 

Í
N
D
I
C
E

A verdadeira história dos Três Porquinhos – 3ºano A 5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55



Agradecemos a:
Pró Lene – Guia na trilha da leitura

Pró Ana – Parceira nas escolhas de livros incríveis
Pró Tainã – #braçodigital 
Pró Luisa – Arte criativa

Pró Graci – Olhar técnico revisor



Ficha Técnica
Autor: Jon Scieszka

Ilustrador: Lane Smith

Tradutor: Pedro Soares

Editora: Companhia das Letrinhas

Público-Alvo: Infantojuvenil

Número de páginas: 32 Jon é mestre em 
literatura pela 

Universidade de 
Columbia e já 

escreveu muitos livros 
infantis, sendo seis 

deles em parceria com 
o ilustrador Lane 

Smith. Nascido em 
1954, nos Estados 

Unidos, vive em Nova 
York com sua esposa 

e seus dois filhos.

O livro “A verdadeira história dos três porquinhos” apresenta, 
através da narração do lobo, mais conhecido como “Lobo Mau”, uma 
diferente e interessante maneira de contar esta conhecida história. 
Uma simples xícara de açúcar pode gerar uma grande confusão, 
mostrando que nem sempre as coisas são como parecem ser. Leia e 
conheça o outro ponto de vista dessa grande aventura.

Resenha 
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     O João é um alquimista. Ele tem ideias incríveis e seu avô 
quer que João entre na associação A. A. A. (Associação 
Alternativa de Alquimista). O livro é muito legal, interessante e 
divertido! Quer ver o que vai acontecer? Leia o livro!

7

 O autor Márcio Trigo 
nasceu em 1960 no Rio 
de Janeiro. Ele escreveu 

vários livros e suas 
principais obras são: O 

pequeno Alquimista e As 
molecagens do vovô. 

FICHA TÉCNICA
 
Título: O Pequeno Alquimista
Autor: Márcio Trigo
Ilustrações: Mariane Massarani
Editora: Ática
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 24



FICHA TÉCNICA
 
Título: Caça ao Tesouro
Autora: A. J. Wood
Tradução: Gilda de Aquino
Ilustrações: Maggie Downer
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

 Sete ratinhos corajosos que encontraram um mapa e 

embarcaram em uma grande aventura. Entre perigos e 

charadas você não pode ficar de fora. Leia o livro e conheça 

essa aventura.

9

É editora e autora de 
livros infantis. Ela já 
escreveu mais de 70 

títulos.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Abecedário Afro de Poesia
Autor: Silvio Costa
Ilustrações: Fernando Fangi
Editora: Paulus
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 24

O livro “Abecedário Afro de Poesia” fala sobre várias histórias 

onde as personagens são diferentes. Essas histórias falam sobre 

comidas africanas, personagens africanos e etc. O livro é 

interessante e traz coisas que não sabemos.
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Silvio Costa é formado em 

jornalismo. É escritor, professor e 

palestrante. Tem 12 obras 

publicadas



 FICHA TÉCNICA
 
Título: Quem tem medo de dizer não?
Autora: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Global
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 20

O livro “Quem tem medo de dizer não?”, fala sobre uma 
menina que dizia sim para tudo, e deixava que as coisas ruins 
que ela não queria fazer, dominassem ela. Ela não queria fazer 
nada daquilo que ela estava fazendo. O livro é interessante e é 
muito legal! Ele ensina que nem sempre devemos só dizer sim. 
Essa história é para aprender a não dizer sim para tudo. Se quer 
aprender mais, venha conosco e aprenda mais.

13

Ruth Rocha, nascida em 2 
de março de 1931, é 

profissional em escrever 
livros. Suas principais 
obras são Marcelo – 

Marmelo – Martelo, O 
Reizinho mandão e 

Mulheres de coragem.



FICHA TÉCNICA
 
Título: A bola e o goleiro
Autor: Jorge Amado
Ilustrações: Kiko Farkas
Editora: Scrvarz LTDA
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 36

A história fala sobre um homem que jogava futebol e o 

sonho dele era ser um goleiro muito bom. Um dia ele entrou em 

campo e conquistou uma bola. Essa interessante história 

mostra como é possível conquistar o que se deseja. Quer saber 

mais sobre o livro? Leia!

 

15

É um importante e 
conhecido escritor 

baiano. Jorge Amado 
era doido por futebol. 

Nascido em 10 de 
agosto de 1912, em 

Itabaiana, gostava de 
assistir, no estádio e 
na TV, os jogos de 

futebol.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Os problemas da família Gorgonzola
Autora: Eva Furnari
Ilustrações: Eva Furnari
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 24

Uma família estranha com competições doidas. O livro “Os 
problemas da família Gorgonzola”, é um livro muito estranho. Conta a 
história de uma família com coisas estranhas.

Oto Gorgonzola, Dona Abóbora, Espinafre, Garrancho, Picles e 
Grude, também tinham amigos estranhos, bem estranhos. Além de 
serem bem sujos. Mas quem é que não tem problemas, não é 
mesmo?

Várias pessoas têm muitos problemas, e a família Gorgonzola 
tem os seus. E aí, ficou curioso? Leia o livro, vale a pena

17

Eva Furnari nasceu em 
Roma, Itália em 1948. 
Veio para o Brasil aos 
dois anos de idade e 

reside em São Paulo até 
hoje.

Em 1979 formou-se em 
arquitetura e urbanismo 

pela Universidade de 
São Paulo.



FICHA TÉCNICA
 
Título: O menino e seu amigo
Autor: Ziraldo
Ilustrações: Ziraldo
Editora: Melhoramentos
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 48

 
   Cansado de fazer exercício? Então essa história vai te 

mostrar que você “não precisa” fazer exercícios, pois conta a 
vida de um garoto que gostava de nadar, pescar, fazer 
armadilhas e era muito bom nisso, mas sempre ficava cansado.

Essa história é interessante. Quer conhecer mais? Leia o 
livro!

19

 Ziraldo Alves Pinto é 
cartunista, chargista, 
pintor, dramaturgo, 

caricaturista, escritor, 
cronista, desenhista, 

humorista, colunista e 
jornalista brasileiro. É o 
criador de personagens 
famosos como Menino 

maluquinho, e é 
atualmente um dos mais 

conhecidos escritores 
infantis do Brasil.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Os estranhos hóspedes da Bruxa Onilda
Autor: Enric Larreula
Ilustrações: Camila Cartto
Editora: Scipione
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 39

 
   O livro fala sobre uma bruxa boa que um dia ajudou uma 

família que quebrou o carro em frente ao seu castelo. Como boa 
anfitriã, a bruxa deixou a família à vontade, mas ela se 
arrependeu disso porque eles eram muito mal-educados.

O livro é muito legal, muito divertido e engraçado. Quer saber 
mais? Leia o livro para saber.

21

Nascido em 1941, é 
escritor, desenhista e 
músico. É um autor 
muito conhecido na 

literatura infantojuvenil.



FICHA TÉCNICA
 
Título: O bairro do Marcelo
Autora: Ruth Rocha
Ilustrações: Alberto LLinares
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 30

 
O livro “O bairro do Marcelo” fala de um menino que mostrou 

cada coisa que tinha no seu bairro como: quitanda, livraria, 
sapataria, banca, açougue, banco, papelaria, padaria, loja de 
construção e floricultura. O livro é legal e divertido. Na livraria 
tem uma capa gigante de um ... e na floricultura tem um ...

 Se você quer desvendar esse mistério, leia o livro!
 

23



FICHA TÉCNICA
 
Título: Marilu
Autor: Eva Furnari
Ilustrações: Eva Furnari
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 31

O livro conta a história de uma menina que achava tudo 
muito chato. Outro dia, viu uma lanterna colorida e tudo mudou. 
Ficou curioso/a? Leia o livro.

25

Nasceu em Roma em 
1948. Seus livros foram 

publicados em vários 
países e ela já ganhou 

vários prêmios.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Pollyana
Autor: Eleanor H. Porter
Ilustrações: Orlando
Editora: Editora do Brasil
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 104

 
O livro fala de Pollyana uma garota miudinha de 11 anos.
Quer saber da história? Leia o livro Pollyana.

 

Nasceu em 19 de 
dezembro de 1868, em 

Littleton, New 
Hampshire Excelente 
cantora, estudou por 
vários anos no New 

England Conservatory 
of Music. No início dos 
anos 1900, trocou sua 

carreira de cantora 
pela escrita.



FICHA TÉCNICA
 
Título: A Cinderela das Bonecas
Autor: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 37

O livro “A Cinderela das Bonecas” é um livro muito 
engraçado, divertido e alegre. Mostra uma vovó que fazia 
comidas gostosas. Em uma festa de bonecas aconteceu um 
problema problemático e essa vovó chamada Neném resolveu 
o problema. Quer saber qual é o problema? Leia o livro!

27

Ruth Rocha nasceu 
em 2 de março de 

1931. Mora em são 
Paulo e é formada em 
sociologia. Suas obras 
principais são: O meu 

corpo e Marcelo, 
Martelo, Marmelo.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Bruxa Onilda é uma grande estrela
Autora: Roser Capdevila
Ilustrações: Roser Capdevila
Tradutora: Camila Carletto
Editora: Scipione
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 40

   No livro “Bruxa Onilda é uma grande estrela”, ela ficou 
chateada de ver a mesma coisa na TV. Então, ela fez a maior 
bagunça. 

O livro é legal e divertido! Se quer saber mais, leia o livro!

29

Roser Capdevila nasceu 
em Barcelona em 23 de 
junho de 1939. Recebeu 

o Prêmio Nacional de 
Cinema de Catalunã.



FICHA TÉCNICA
 
Título: As Cores do Amor
Autor:  Luciano Trigo 
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Record Ltda
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 16

  O livro “As cores do amor” é uma interessante e 
engraçada história que fala sobre uma menina que queria ter 
um desenho do amor, mas seus pais não sabiam como 
desenhar as cores do amor. Então resolveram fazer desenhos 
e fizeram desenhos diferentes.

Quer saber mais dessa história? Leia o livro!!!

31

Luciano Trigo é 
jornalista e escritor. 
Autor de romances, 

contos e do ensaio “O 
viajante imóvel”, sobre 
Machado de Assis. As 
Cores do Amor é seu 
primeiro livro infantil e 

ele não dedica a 
ninguém porque ainda 

não tem filhos.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Uni Duni Tê
Autora: Angela Lago
Ilustrações: Angela Lago
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 40

O livro “Uni Duni Tê” fala sobre Zé do Cravo, aquele que 
vivia brigando com a Rosa e outros diversos personagens dos 
musicais populares infantis, que se envolveram em um mistério 
em que tinham que decifrar um bilhete em código.

Mas quem será o culpado?
O livro é muito interessante. Angela Lago conseguiu juntar 

músicas infantis e formar uma brilhante história.

33

Angela Maria Cardoso 
Lago foi uma escritora e 
ilustradora brasileira. A 
maior parte de sua obra 
é dedicada as crianças. 

Em alguns de seus 
livros não usa palavras, 
apenas imagens. Entre 
suas obras destaca-se 

Cena de Rua, Premiado 
na França.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Marcelo, Martelo, Marmelo
Autor:  Ruth Rocha 
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 61

O livro Marcelo, Martelo, Marmelo fala sobre quatro 
crianças Marcelo, Teresinha, Gabriela e Caloca e fala da 
personalidade de cada uma delas. É engraçado, divertido e 
legal. Quer saber mais dessa turminha? Leia o livro!

35

Nasceu em São 
Paulo, em 1931 e se 
formou em literatura. 
Sua principal obra é 

Marcelo, Martelo, 
Marmelo.



FICHA TÉCNICA
 
Título: É tudo invenção
Autor: Ricardo Silvestrin 
Ilustrações: Luiz Maia 
Editora: Ática
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

 O livro “É tudo invenção” é um livro de poesia muito 
colorido e com muitos desenhos. Eu achei muito engraçado! É 
indicado para crianças.

Eu gostei do livro porque ele é engraçado e bem 
desenhado.

37

O gaúcho Ricardo 
Silvestrin desde 

criança vive 
inventando. Cria 

histórias em 
quadrinhos, peças de 
teatro, músicas...  Seu 

primeiro repertório 
musical “As canções 

para o Trio Pijama” foi 
estrelado por ele e 
seus dois primos.



FICHA TÉCNICA
 
Título: A família do Marcelo
Autor: Ruth Rocha
Ilustrações: Alberto LLinares
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 30

O livro “A família do Marcelo” fala sobre um menino que 
faz suas obrigações no dia a dia e tem 5 jogos para brincar. 
Ele é interessante porque conta sobre a família e família é 
importante.

39

Ruth Machado Lousada 
Rocha é escritora 
brasileira de livros 

infantis. Nasceu em 2 
de março de 1931, em 
São Paulo. Há 50 anos 
escreve para crianças.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Que história é essa?
Autor: Flávio de Souza 
Ilustrações: Daniel Kondo 
Editora: Companhia das Letrinhas
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 77

 O livro Que história é essa? fala sobre livros antigos. 
Mostra várias resenhas sobre esses livros. O mais interessante 
é que no final tem várias perguntas. Quer saber quais? Leia o 
livro!
 

41

Nasceu em São Paulo, 
em 1959. Quando ele 
tinha 6 anos, antes de 
aprender a ler, ele fez 

curso de teatro e artes. 
Ele virou ator do Castelo 

Rá – Tim – Bum e 
escritor de programas de 

TV.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Ganhei um dinheirinho
Autora: Cássia D’aquino 
Ilustrações: Orlando Pedroso 
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 48

 
A história de um menino que ganha dinheiro por mês ou por 

semana dos seus pais. Certo dia, ele fez dois envelopes e 
colocou metade do dinheiro neles.

 Quer saber como economizar mais dinheiro? Leia o livro!

43

Educadora com 
especialidade em 

crianças, criadora e 
coordenadora do 

Programa de Educação 
Financeira em 

inúmeras escolas do 
país.



FICHA TÉCNICA
 
Título: O menino que quase morreu afogado no lixo
Autor: Ruth Rocha 
Ilustrações: Mariana Massarani 
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

 
   Essa é a história de Ronaldo, um menino que comia no 

quarto e deixava tudo por lá. Certo dia, Xuxa, que trabalhava 
na casa de Ronaldo e que todos os dias limpava seu quarto, foi 
fazer seu trabalho, mas acabou precisando chamar os 
bombeiros. Esse interessante livro ensina que lugar de lixo é 
no lixo. Quer saber mais sobre essa lixarada toda? Leia o livro!

45

Ruth Rocha nasceu 
em São Paulo. 

Escreve livros infantis 
há muito tempo, 
sendo um dos 

principais nomes da 
literatura 

infantojuvenil.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Pandolfo Bereba
Autor: Eva Furnari
Ilustrações: Eva Furnari
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

O livro “Pandolfo Bereba” conta a história de um príncipe 
que não tinha amigos e gostava de procurar defeitos nos outros. 

O livro é muito legal e engraçado.
Se quer saber mais, leia o livro!!!

47

Eva Furnari nasceu 
em 15 de novembro 

de 1948, em São 
Paulo. Ela é arquiteta 
e urbanista. Morava 
na Itália, mas aos 

dois anos veio para o 
Brasil. E seus 

primeiros livros foram: 
Felpo Filva e Você 

troca?



48

Ruth Rocha tem mais de 50 anos 
de envolvimento literário, e 

publicou mais de duzentos títulos, 
suas obras já foram traduzidas 

para vinte e cinco idiomas. Além 
de suas atividades como escritora, 
dedica-se também à tradução de 
diversos livros infanto-juvenis, e 
auxilia na elaboração de livros 
didáticos. Diversas bibliotecas 

adotaram o seu nome, 
homenageando a autora no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília.

https://www.infoescola.com/escritores/rut
h-rocha/

FICHA TÉCNICA
 
Título: A fantástica Máquina de Bichos
Autor: Ruth Rocha
Ilustrações: 
Editora: 
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 



FICHA TÉCNICA
 
Título: Cinderela brasileira
Autora: Marycarolyn France
Ilustrações: Graça Lima
Editora: Paulus
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 15

Esse livro é inspirado na história da Cinderela, mas é bem 
diferente. Conta a história de uma boa moça chamada Maria. 
Após a morte de sua mãe, seu pai casou-se com uma pessoa 
que a maltratava. A releitura dessa história muito famosa é muito 
boa de ler. Quer descobrir o final da história? Leia o livro!

49

É educadora, mãe e 
avó e mora nos Estados 

Unidos. Ela coleciona 
contos muito bons e 

bem divertidos. Quando 
visitou o Brasil em 

1995, procurou uma 
versão brasileira da 

história em livrarias de 
São Paulo.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Bruxa Onilda é uma boa companheira
Autor: Enric Larreula
Ilustrações: Rose Capdevila
Tradução: Samia Rios
Editora: Scipione
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 39

A história “Bruxa Onilda é uma boa companheira”, fala 
sobre uma bruxinha divertida e atrapalhada e suas aventuras. 
Ela cuidou de um bebê fantasma e fez a festa no zoológico.

Você quer ir nessa aventura? Leia o livro!

51

É escritor, desenhista e 
músico. É muito 

conhecido na literatura 
infantil. Grande parte de 

suas obras são 
publicadas em língua 
portuguesa e catalã.


