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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.



E os nossos agradecimentos vão para...
 

À nossa escola Experimental por nos dar a oportunidade 
de aprender.

À professora Lene que nos ensinou a escrever resenhas.
Aos pais que mesmo com muito sono nos contaram 

histórias antes de dormir... 
À professora Tainã que nos ensinou ferramentas 

importantes para este trabalho.
A Vania pelo cuidado com a impressão de cada página. 

À professora Graci pela parceria nas revisões do trabalho.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Tanto faz como tanto fez
Autor: Maria Amália Camargo
Ilustrações: Jean-Claude R. Alphen
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantil
Número de páginas: 32

Nasceu em Santos, litoral 
de SP, no começo da 
primavera de 1977. 

Quando eu tinha 8 anos a 
família dela se mudou para 

São Paulo.
Sempre gostou de 

desenhar e até a véspera 
do vestibular estava 

decidida a fazer Artes 
Plásticas. Mas no meio do 
caminho mudou de ideia e 

fez vestibular de Letras.  
Durante a faculdade, 

trabalhou no Museu de 
Arte Contemporânea da 
USP em dois projetos de 

arte-educação. Foi quando 
passou a conviver com 
crianças e escolheu o 

público com quem gostaria 
de trabalhar um dia. 

Fazendo o quê, eu 
ainda não sabia... Até 
pegar lápis e papel e 
começar a escrever.

Era uma vez um rei carrancudo que governava um povo.  Um dia alguém lançou 
uma moda de que era elegante terminar cada frase, por mais banal que fosse, 
com uma interrogação. 

O soberano mal se levantava com o mau humor de cada dia, e 
vinham logo fazer perguntas para ele. 

Um dia, a comitiva real resolveu dar um prêmio àquele que fizesse 
do rei um homem feliz.

Resenha 
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FICHA TÉCNICA
 
Título: O Limpador de Placas
Autor: Monika Feth
Ilustrações: Antoni Boratynski
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 27

Lilian Sypriano, 

Em um dia simples de trabalho, o limpador de placas estava fazendo 
“direitinho” seu trabalho, quando ele parou para descansar. Depois ele viu 
algo que lhe chamou “atenção”. Ele olhou para cima e viu seu vizinho no 
alto de uma escada azul. O vizinho se desequilibrou, escorregou e caiu. 

Na minha opinião, o livro é bom e as ilustrações são engraçadas. 
Toda a narrativa irá te deixar com curiosidade para saber o final desse 
livro ótimo. Quer saber o final? Leia o livro!
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Em um dia simples de trabalho, o limpador de placas estava fazendo 
“direitinho” seu trabalho, quando ele parou para descansar. Depois ele 
viu algo que lhe chamou “atenção”. Ele olhou para cima e viu seu vizinho 
no alto de uma escada azul. O vizinho se desequilibrou, escorregou e 
caiu. 

Na minha opinião, o livro é bom e as ilustrações são engraçadas. 
Toda a narrativa irá te deixar com curiosidade para saber o final desse 
livro ótimo. Quer saber o final? Leia o livro!

A escritora e 
jornalista Monika 
Feth nasceu na 

Alemanha, em 1951. 
Após trabalhar em 
jornais e revistas, 
decidiu se dedicar 
exclusivamente a 

escrever para 
crianças e 

adolescentes.



FICHA TÉCNICA
 
Título: Cavalgando o Arco-Íris
Autor: Pedro Bandeira
Ilustrações: Michio
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 37

O livro é muito legal e supre divertido. Por quê? Venha 
para esse mundo mágico que tem um menino e uma menina 
que contam várias histórias sobre eles e família deles, como 
Biza. Leia esse livro. Leia porque tem várias coisas legais.

Pedro Bandeira (1942) é 
um escritor brasileiro 

escritor de livros 
infantojuvenis, recebeu o 

prêmio Jabuti da 
Literatura Brasileira em 
(1986) e a medalha de 
honra ao mérito Braz 
Cubas da cidade de 

Santos em 2012.
Pedro Bandeira de Luna 

Filho nasceu em São 
Paulo no dia 9 de março 

de 1942.



 
Certo dia, uma velhinha estava arrumando sua bela casa, 

revistando de cima a baixo. Tempos depois, ela ouviu um 
barulho. Era a Morte! A Morte queria levá-la, mas ela pediu 
mais um dia. E aí ela pediu mais um dia. E aí? O que será 
que aconteceu? Será que a Morte levou a pobre velhinha?

Minha opinião sobre o livro é que ele é ótimo, porque tem 
ilustrações lindas e tem várias histórias, uma mais engraçada 
do que a outra.

Mário Urbanete  nasceu na 
França, em 1935. Foi 

combater na Guerra da 
Argélia e exerceu diversos 

ofícios antes de se dedicar à 
literatura. Desde 1996 é 
contador de histórias em 

escolas, bibliotecas, livrarias, 
festivais, rádios e TV. 

Publicou um livro de poesia 
além de vários poemas em 

revistas especializadas 
nesse gênero literário. Com 
Albena Ivanovitch - Lair, já 

publicou várias antologias de 
contos.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Pequenos contos para crescer
Autores: Mário Urbanete e Albena Ivanovitch - Lair
Tradução: Rosa Freire d’Aguiar
Ilustrações: Maja Alija, Sandrine Revel e Antonie Guilloppé
Editora: Companhia das Letrinhas
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 47
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Problemas Boborildos
Autora: Eva Furnari
Ilustrações: Eva Furnari
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32 

Os Boborildos são bichos que arrumam muuuuita confusão e 
problemas. Leia esse livro para saber qual é o melhor amigo de 
Amapola e para saber mais sobre os outros Boborildos, e para 
resolver os problemas dos outros Boborildos.

Em 2010, ano em 
comemoração aos 30 

anos de carreira 
literária, Eva Furnari 

fez uma parceria com 
a editora Moderna para 

reeditar toda a sua 
obra que conta hoje 

com mais de 60 livros. 
Desde então, seus 

livros estão reunidos 
na biblioteca Eva 

Furnari.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Mania de Explicação
Autora: Adriana Franco
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 23

Essa é a história de uma menina que explicava coisas às 
pessoas, mas ela não explicava uma coisa. Ela ficava 
tentando e não conseguia. Você quer descobrir? Quer? Leia o 
livro!

 Eu acho o livro interessante, legal e divertido.
 

Adriana Franco nasceu 
no Rio de Janeiro em 

12 de fevereiro de 
1960. Formou-se em 

arquitetura e tem 
habilidade 

arquitetônica. Ela é 
roteirista e escritora.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: O catador de Pensamentos
Autora: Monika Feth
Ilustrações: Antoni Boratynski
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 27

Esse livro tem o Senhor Rabuja que é um catador de 
pensamentos e nenhum pensamento escapa dele. Nem os 
pequenos.

O senhor Rabuja acorda de manhã todos os dias e... 
Tem uma parte emocionante. E então? Leia esse livro, porque 
é emocionante: Que os pensamentos formaram uma coisa 
grande e linda, que todos os pensamentos se juntaram e 
formaram alguma coisa.

A escritora e jornalista 
Monika Feth nasceu na 

Alemanha, em 1951. 
Após trabalhar em 

jornais e revistas, decidiu 
dedicar-se 

exclusivamente, a 
escreve para crianças e 

adolescentes. Seus livros 
foram traduzidos para 

vários idiomas e 
receberam inúmeros 

prêmios.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Marcelo, Martelo, Marmelo
Autora: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 19

Ei!! Quer saber a história de um menino que sempre 
duvida das coisas? Essa é a história de Marcelo. Ele pergunta 
ao pai: “– Papai, por que a cadeira se chama cadeira?”. E tem 
muito mais no livro de Marcelo. Leia o livro!!! Você vai se 
divertir com belas ilustrações. 

 
 

Ruth Rocha nasceu em 2 de março 
de 1931, em São Paulo. Segunda 
filha do Doutor Álvaro e da Dona 

Esther, ouviu da mãe as primeiras 
histórias, em geral anedotas de 
família. Depois foi a vez do vovô 
Ioiô incendiar a cabeça da neta 
com os Contos Clássicos dos 

Irmãos Grimm, de Hans Cristian 
Andersen, Charles Cerrul, 

adaptados oralmente pelo avô 
baiano do universo popular 

brasileiro. Mas foi a leitura de As 
reinações de Narizinho e Memórias 
de Emília, de Monteiro Lobato, que 

escancarou de vez as portas da 
literatura para a futura autora de 

Marcelo, Marmelo, Martelo.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Samantha Gorducha vai ao Baile das Bruxas
Autora: Kathryn Meyrik
Ilustrações: Kathryn Meyrik
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 16

   Samantha é uma bruxa que foi convidada para o baile 
das bruxas, mas não encontrou o que vestir. Foi até a loja de 
roupas e sabe o que a vendedora disse? Que ela precisava 
emagrecer!!! Quer descobrir o final da história? Então leia o 
livro. Eu super indico porque esse livro é muito divertido e 
engraçado. Leia esse livro! É super legal!

Australiana, mora em 
Melbourne, apesar de ter 
crescido nos arredores de 

Ballarat, no interior de Vitória, 
em uma família que adora 

contar histórias. Não tinha TV 
até os onze anos. Durante a 

maior parte da infância o 
entretenimento noturno era de 
adultos contando histórias no 

rádio. Sempre amou histórias e 
estudou na universidade. 
Descobriu ficção histórica 

quando o pai deu para ela uma 
cópia do Vovô da Garça por DK 
Broster como presente do seu 

décimo terceiro aniversário. 17

https://www.brinquebook.com.br/loja/catalogo.php?categoria=851-kathryn-meyrik
https://www.brinquebook.com.br/loja/catalogo.php?categoria=851-kathryn-meyrik


FICHA TÉCNICA
 
Título: Fadas, Pizzas e Saladas
Autora: Regina Carvalho
Ilustrações: Girotto e Fernandes
Editora: Mindinho e seu Vizinho
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 23

   Uma princesa que vivia na floresta e morava em uma casa. 
Ela era diferente das outras princesas, porque não morava em 
castelo, mas ela era muito simples, não é mesmo?

Venha ler várias aventuras e descobertas. Quer saber o que 
vai acontecer? Leia esse maravilhoso livro. Quer ler?

Regina Carvalho nasceu 
em Florianópolis numa 
época em que a capital 
catarinense ainda era 
uma cidade pequena. 

Todo mundo se conhecia 
e conheciam todos os 

causos e todos os sapos. 
Era a cidade dos casos e 

acasos raros.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Os três Lobinhos e o Porco Mau
Autor: Ellgene Trivizas
Ilustrações: Helen Oxenbury 
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

Havia três lobinhos muito felizes e, em um belo dia, a mãe 
deles mandou irem construir uma casa para eles irem morar. 
Uma casa de tijolos que o porco mal bufou, soprou e a casa não 
caiu. O porco pegou a marreta e destruiu a casa. Você quer saber 
o final da história? Leia o livro maravilhoso porque tem várias 
ilustrações bonitas, tá?
 

Ellgene Trivizas escreveu 
mais de 100 livros e é 
amada por crianças e 

adultos. Ele é o vencedor 
de mais de vinte prêmios 
nacional e internacional, e 

grande parte de seu 
trabalho foi adaptado para 

o palco, o cinema e o 
rádio. Dr. Trivizas é o 

professor de criminologia. 
Ele escreveu os primeiros 
estudos de violência de 

torcedores em torcidas de 
futebol e continua a 

exercer a profissão de 
advogada.
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https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Helen+Oxenbury&search-alias=books


FICHA TÉCNICA
 
Título: A princesa Tiana e o Sapo Gazé
Autor: Márcio Vassallo
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Brinque-Book
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

 
Tiana, a princesa, uns e outros príncipes, quer dizer, vários 

príncipes queriam se casar com a princesa. Será que ela se 
casa com algum príncipe? Mas você acha que acabou por aí? 
Não! A noite também tinha, mas não era príncipe, eram 
camponeses, poetas, italianos, malhados e musculosos. A 
princesa ganhou foto, flor, carta, anel e aventuras. Depois veja 
que tem uma fila de príncipes.

O livro é emocionante, porque ele fala sobre aventuras de 
uma princesa.

Márcio Vassallo é 
jornalista e escritor. 

Criou o Jornal Lecto. 
Escreveu para os 

jornais “O Globo, O 
estado de São Paulo, 
A tribuna da Imprensa, 

Jornal do Brasil e 
Folha de S. Paulo. Seu 
primeiro livro publicado 
foi A Princesa Tiana e 

o Sapo Gazé.
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Ruth Rocha nasceu em 2 de 
março de 1931, em São Paulo. 

Segunda filha do Doutor Álvaro e 
da Dona Esther, ouviu da mãe as 

primeiras histórias, em geral 
anedotas de família. Depois foi a 

vez do vovô Ioiô incendiar a 
cabeça da neta com os Contos 

Clássicos dos Irmãos Grimm, de 
Hans Cristian Andersen, Charles 
Cerrul, adaptados oralmente pelo 
avô baiano do universo popular 
brasileiro. Mas foi a leitura de As 

reinações de Narizinho e 
Memórias de Emília, de Monteiro 
Lobato, que escancarou de vez 

as portas da literatura para a 
futura autora de Marcelo, 

Marmelo, Martelo.

FICHA TÉCNICA
 
Título: Quem tem medo do ridículo?
Autor: Ruth Rocha
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 23

  Vocês têm que admitir que, cada um de nós tem seus 
medos. Medo de moto, avião e ladrão. Nesse livro, em cada 
página, vai ter um medo ou um papel muito ridículo. Você vai 
descobrir se você tem medo de alguma coisa ou se já fez um 
papel muito ridículo. Leia o livro para saber.

Como dançar... Dançar na frente de toda gente e dentre 
outros.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Um Natal que não termina
Autora: Ana Maria Machado
Ilustrações: Miadaira
Editora: Salamandra
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 28

Era malvado porque tinha medo de que visse uma pessoa 
querendo tirar seu reino e ficar sem sua coroa. Para não 
perdê-la fazia maldades à toa. Três sábios estavam fora do 
castelo e queriam entrar para receber uma informação. Eu 
gostei muito porque eu achei muito interessante.

É escritora e jornalista 
brasileira. Autora de 
livros infantis foi a 

primeira desse gênero 
a fazer parte da 

Academia Brasileira 
das Letras.

Foi eleita para a 
presidência da 

Academia para o Biênio 
2012/2013. 
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https://www.travessa.com.br/Roser_Capdevila/autor/45b58ea7-44e4-4334-9dc6-137f33905663


FICHA TÉCNICA
 
Título: Acorda, Rubião! Tem Fantasma no porão!
Autor: Lilian Sypriano 
Ilustrações: Cláudio Martins
Editora: Formato
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 30

   A menina medrosa tinha medo de qualquer barulhinho. 
Houve um dia em que ela, quando ia dormir, ouviu um barulho 
vindo do porão. Ela foi ao porão? Se você tiver curioso e 
interessado, leia o livro. Esse livro eu gostei muito porque o livro 
é aventureiro e engraçado.

Nasceu no Rio de Janeiro 
e mora em Teresópolis, 

uma cidade muito 
tranquila, cercada de 

verde e ar puro. Tem duas 
netas que adora: Tayná e 

Thais. É torcedora do 
Fluminense e fala pelos 

cotovelos. Gosta de 
plantas e de bichos.
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FICHA TÉCNICA
 
Título: Mais Respeito eu sou Criança
Autor:  Pedro Bandeira 
Ilustrações: Orilon Moris
Editora: Moderna
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 80

   Os meus errinhos, essa história diz que todo mundo erra. 
As crianças e até os adultos.

E você, já errou?
O livro tem várias histórias.

Pedro Bandeira (1942) 
é um escritor brasileiro 

escritor de livros 
infantojuvenis, recebeu 

o prêmio Jabuti da 
Literatura Brasileira em 
(1986) e a medalha de 
honra ao mérito Braz 
Cubas da cidade de 

Santos em 2012.
Pedro Bandeira de 

Luna Filho nasceu em 
São Paulo no dia 9 de 

março de 1942.
31



FICHA TÉCNICA
 
Título: No planeta Anão tem inflação?
Autor:  Lilian Sypriano 
Ilustrações: Claudio Martins
Editora: Formato
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 32

Rubião conta que estava tudo muito caro, ou seja, tinha 
muita inflação.

Apareceu um homem querendo alugar um porão na casa 
do vovô Gatonio.

Esse homem vendia passagens aéreas para o planeta 
Anão dizendo que não tinha inflação.

Formou uma fila enorme de compradores.
O final, você lê no livro...

 

Lilian Sypriano nascida 
em 1951 é escritora de 
livros infanto-juvenis, 

em parceria com vários 
ilustradores. Tornou-se 
mais conhecida pela 

premiadíssima coleção 
Casa Amarela. 

Atualmente, mora em 
Teresópolis (RJ). “Eu 
escrevo desde os 12 

anos de idade, alguns 
contos e algumas 

poesias”.
33



FICHA TÉCNICA
 
Título: Quem perde a voz, perde a vez
Autor:  Maurício Veneza 
Ilustrações: Maurício Veneza 
Editora: Paraíba S.A
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 16

 
   Um dia, três pessoas de uma cidade pequena se 

encontraram e um dos três resolveu mandar nos outros dois e 
os outros dois mandaram em outras pessoas. Se vocês 
quiserem saber o que aconteceu com essa cidade, leia o livro.

Eu gostei do livro porque ele ensina que a gente tem que 
ser livre e não fazer o que os outros mandam. Só se for para o 
nosso bem.

Maurício Veneza mora em 
Niterói, no Rio de Janeiro, 

cidade onde nasceu, trabalha 
como ilustrador e já fez história 

em quadrinhos e ilustrações 
para agência de publicidade, 
jornais, revistas, televisão e 
livros infantis e didáticos. É 

também colaborador regular da 
revista Ciência Hoje das 

crianças editada pela 
Sociedade Brasileira para o 

progresso da ciência. Lançou 
por Paulinas: Que lugar é este? 
E fez as ilustrações dos livros 

Contos Africanos para Crianças 
Brasileiras e Outros Contos 
para Crianças Brasileiras. 35



FICHA TÉCNICA
 
Título: Lé com Cré
Autor:  José Paulo Paes 
Ilustrações: Alcy 
Editora: Ática
Público-alvo: Infantojuvenil
Número de páginas: 16

Olá! Você quer ler poemas maravilhosos de José Paulo 
Paes completados com as ilustrações de Alcy? Um desses 
poemas é o do Frank Stain, muito legal! Se você quer conhecer 
esses poemas leia o livro e gostará muito, porque as ilustrações 
são maravilhosas e os poemas também.
 

José Paulo Paes (1926 
– 1998) nasceu em 

Taquaritinga, SP no dia 
22 de julho de 1926. 
Filho do português 

Artur Paes da Silva e 
Diva Guimarães foi 

criado na casa do avô 
materno J. V. 

Guimarães, livreiro e 
tipógrafo, que lhe 

passou o interesse pela 
leitura.
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