Livros Inteligentes para Gente Inteligente

CATÁLOGO COMPLETO DE OBRAS


Este é o catálogo de minhas obras atualmente disponíveis para aquisições. Se você estiver em Brasília,
pode encontrá-las na Arco-íris Distribuidora de Livros, telefone (61) 3244-0477, na SCRS 509 - Bloco A Loja 54, Via W2 Sul ou contatar-me pelo simaodemiranda@simaodemiranda.com.br e combinaremos a
melhor forma de o livro chegar até você! Esta segunda informação vale também para quem estiver fora de
Brasília. Será uma grande alegria fazer parte da sua história!
Se você é gestor (a) de escola, meus livros de literatura infanto-juvenil são adotáveis desde a Educação
Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. Será um prazer negociar adoções em sua instituição. A
vantagem extra que sua escola aufere é a minha participação direta com os (as) professores (as), assim
como com seus estudantes na forma de conversas bem animadas. Ou seja, em um lema bem-humorado,
ADOTE O LIVRO, LEVE O AUTOR. Faça suas escolhas e entre em contato com a Arco-íris Distribuidora de
Livros, telefone (61) 3244-0477 para as tratativas. Qualquer dúvida ou informação complementar, fale
comigo pelo simaodemiranda@simaodmiranda.com.br. Estou contando as horas para encontrar-me com
seu público!
TÍTULO: PARA QUE SERVE A ESCOLA?
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: FRANK ALVES
EDITORA: OUTUBRO
INDICAÇÕES: Leitor iniciante/Leitor em processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: Da Educação Infantil ao 6º ano do Fundamental
SINOPSE: Um garoto esperto, conversando com sua mãe, descobre algumas respostas a
essa pergunta. Descobre inclusive que lá se pode fazer muitas coisas além de só estudar.
Você sabe quais são elas? Então corra para ler este livro e descubra você também muitas
coisas interessantes!
TEMAS: Crianças na escola, infância e educação.

TÍTULO: TENHO UM PRESENTE PARA VOCÊS: UMA HISTÓRIA DE MÃE
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: ARTHUR FERNANDES
EDITORA: Giostri
INDICAÇÃO: Leitor iniciante/Leitor em Processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: a partir do 1º ano do Fundamental
SINOPSE: Qual o presente mais perfeito do mundo que uma mãe pode dar aos
filhos? Qual o presente mais bonito do mundo que filhos podem dar às mães? Theo
e Esther sabem qual é. A mãe deles também! E você, sabe? Se eu fosse você
conferia lendo esta história.
TEMAS: Dia das mães, amor materno, família.
TÍTULO: A ASSEMBLEIA DOS BICHOS
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: EDUARDO AZEVEDO
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÃO: Leitor em processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: a partir do 2º ano do Fundamental
SINOPSE: O rei leão, sentindo que estava ficando velho, decide escolher um
ajudante para as tarefas Reais. Como líder democrático, reúne os bichos da
floresta para que os candidatos se manifestem apresentando suas qualidades, para
que, ao final, se faça a eleição. Mas a algazarra logo se instala, com cada bicho se
dizendo melhor que o outro, tornando-se uma discussão sem fim. Este alvoroço é
interrompido quando a Dona Águia traz uma terrível notícia que faz aquela
bicharada desunida juntar suas forças e transformar a floresta ameaçada no melhor
lugar do mundo para se viver.
TEMAS: Ecologia, Meio ambiente, Democracia, Vida em Sociedade, Cidadania,
Trabalho em Equipe.

TÍTULO: PARA SER FELIZ TODO DIA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: JAMES DE CASTRO
EDITORA: Conhecimento
INDICAÇÃO: Leitor iniciante
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: da Educação Infantil ao 5º ano do
Fundamental
SINOPSE: O que é preciso para ser feliz todo dia? Banho de mangueira, pipoca e
algodão doce; guerra de travesseiros e um bocado de alegria; um livro para
criança e segredos no ouvido; castelos de areia e sorvete ao meio dia. Meu
amigo, minha amiga, digo-lhe com confiança: para ser feliz todo dia só é preciso
ser criança!
TEMAS: Valores, Vida em Sociedade, Vida Saudável, Amizades.
TÍTULO: NICOLAU SEBASTIÃO E O PERFUME DA BONDADE ETERNA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Conhecimento
INDICAÇÃO: Leitor fluente
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: a partir do 4° ano do Fundamental
SINOPSE: Em um lugar distante chamado Vale da Maldade havia um bruxo
chamado Nicolau Sebastião, temido por todos, menos pelas quatro crianças da
Galera da Bondade que travam uma vibrante e longa batalha para resgatar as
crianças que o bruxo raptara. A aventura consiste em vencer as quatro
armadilhas espalhadas pelo caminho e voltar ao Vale e oito dias. O que poderá
acontecer? Será que conseguirão? Só lendo esta história para saber.
TEMAS: Valores, Amizades, Cidadania, Comportamento Infantil.
TÍTULO: A PALAVRA MÁGICA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA CRUZ
EDITORA: Conhecimento
INDICAÇÃO: Leitor iniciante
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental
SINOPSE: Uma esperta menina chamada Júlia vai ao dicionário procurar o que
ela acha que seja a palavra mágica, aquela que possa melhorar tudo o que
achamos que precisa ser melhorado. Depois de uma longa procura, ela tem uma
grande surpresa.
TEMAS: Valores, Leitura, Cotidiano Infantil.
TÍTULO: TEM GENTE OLHANDO!
AUTORES: SIMÃO DE MIRANDA / NYE RIBEIRO
ILUSTRAÇÕES: KAREN ELIS TESSITORE CORNNACCHIA
EDITORA: Papirus
INDICAÇÃO: Leitor iniciante
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: Educação Infantil ao 4º ano do Fundamental
SINOPSE:
Amanda Rodrigues da Silva era uma menina muito caprichosa. Fazia tudo o que
todo mundo esperava dela, e dessa forma agradava a mãe, o pai, a tia, o avô, a
professora. Para todos ela era sorridente, caprichosa, generosa, cuidadosa,
amorosa. Mas quando estava sozinha, sem ninguém olhando, ficava confusa.
Quem seria a verdadeira Amanda? Um dia, olhou-se no espelho, abriu um sorriso
e... O que será que aconteceu com essa menina?
TEMAS: Autoestima, Identidade, Família, Amorosidade, Auto-aceitação, Nome,
Sobrenome.
TÍTULO: A PIPA NO LIMITE DO FIO
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA CRUZ
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÃO: Leitor iniciante/Leitor em Processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: A partir do 1º ano do Fundamental
SINOPSE: Enquanto brinca de soltar papagaio, um garoto aprende com o pai
que, para viver seguro e feliz, é importante ter limites. Em “A Pipa no Limite do
Fio”, vocês, amiguinho e amiguinhas, também vão se divertir, tenho certeza!
TEMAS: Limites, amor paterno, valores morais.

TÍTULO: DE BRUXA TENEBROSA A FADA GRACIOSA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES:
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÕES: Leitor iniciante/Leitor em processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: Da Educação Infantil ao 6º ano do
Fundamental
SINOPSE: Era uma vez uma bruxa assombrosa que, ao ter uma filha, tudo o que
desejava era que ela fosse mais que assombrosa, que fosse tenebrosa quando
crescesse. Ao entrar na escola de bruxaria a maior surpresa aconteceria! Você
quer saber o quê? Acho bom ler logo esta história!
TEMAS: Identidade, Valores morais, Autoestima.
TÍTULO: ATIVIDADES LÚDICAS PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA – VOL. 1:
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Mais Ativos
INDICAÇÃO: Formação de professores
SINOPSE: Este livro instrumentaliza professores para a construção de valores com
os estudantes no trabalho com a educação financeira na perspectiva humana,
sustentável e cidadã em escolas de Educação Básica na etapa do Ensino
Fundamental (1º ao 9º anos). Escrito de uma forma leve, amigável e didaticamente
estruturado, pretende contribuir para a construção de uma sociedade mais
próspera, mais amorosa e mais justa.
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AULAS CRIATIVAS
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Papirus
INDICAÇÕES: Formação de professores.
SINOPSE: O livro traz 61 propostas de Estratégias Didáticas Criativas e é uma
ferramenta para repensarmos e transformarmos a prática pedagógica. Trata-se de
um livro elaborado por um autor profundamente implicado na transformação das
formas tradicionais de ensino, que durante muitos anos tem expressado
significativa criatividade no seu trabalho pedagógico e que hoje compartilha com
os leitores de forma sistematizada muitas de suas melhores experiências em sala
de aula.
TÍTULO: ESTRATÉGIAS CRIATIVAS DE APRENDIZAGEM: PARA QUEM QUER
APRENDER MELHOR
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Edições Paulinas
INDICAÇÕES: Estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
SINOPSE: O objetivo deste livro é ajudar quem gosta de estudar, mas que não
têm uma metodologia de aprendizagem, bem como estimular aqueles que não
conseguem aprender com seus estudos. Em cada capítulo o leitor vai encontrar
as estratégias agrupadas em três categorias: básica, importante e
superimportante. Tais classificações permitirão ao estudante organizar seus
estudos por meio de uma metodologia simples e prática.
TÍTULO: OFICINA DE LUDICIDADE NA ESCOLA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Papirus
INDICAÇÕES: Formação de professores
SINOPSE: De que formas o jogo pode ser utilizado como recurso potencializador
da prática pedagógica e do desenvolvimento? O que está em jogo quando a
criança joga e que interessam à escola e à vida? Este livro explora as
possibilidades do jogo no contexto da criança em idade escolar, fundamenta-se
nas teorias lúdicas clássicas e propõe uma oficina de ludicidade com 60 jogos
que contemplam dimensões humanas ocorrentes enquanto as crianças jogam.

TÍTULO: PREVINA O BULLYING: JOGOS PARA UMA CULTURA DE PAZ
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA/MIRIAM DUSI
EDITORA: Papirus
INDICAÇÕES: Formação de professores
SINOPSE: Este livro convida-nos à reflexão acerca dos papéis da escola, dos
educadores e da família no processo de prevenção do bullying e à efetiva
construção de uma cultura pautada na convivência pacífica. Apresentando
importantes aspectos sobre o tema, o livro reúne 30 atividades lúdicas,
agradáveis e interativas que objetivam a construção de um mundo onde o
respeito, o afeto, a solidariedade, o altruísmo, a benquerença, a tolerância e o
diálogo sejam visíveis e intrinsecamente vividos.
TÍTULO: COMO SE TORNAR UM EDUCADOR DE SUCESSO
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Vozes
INDICAÇÕES: Formação de professores
SINOPSE: Este livro apresenta diversas formas criativas para o educador manter
aceso o interesse dos alunos nas aulas, várias questões que deixarão o educador
ainda mais orgulhoso da profissão ”professor”, além de reflexões que ajudarão no
projeto de ser um bom educador, tanto para aqueles que estão iniciando a
carreira quanto para aqueles que já estão planejando a aposentadoria.
TÍTULO: AFETIVIDADE E AUTOESTIMA DA CRIANÇA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÕES: Formação de professores, famílias.
SINOPSE: Este livro é um convite para pensarmos as relações entre a
afetividade e a autoestima da criança no convívio do lar e na vivência escolar.
Busca respostas a indagações costumeiras, como: o que significa autoestima? O
que a família pode fazer pela autoestima da criança em idade escolar? O que
significa o afeto e como ele se relaciona com o processo de construção da
autoestima? Como o ambiente escolar pode influenciar na construção da
autoestima da criança? Desta forma, almeja que pais e educadores conheçam e
intervenham neste conjunto de fenômenos e, tendo feito isto, estará igualmente
contribuindo no projeto humano de um mundo melhor.
TÍTULO: JOGOS PARA SOCIALIZAÇÃO HUMANA
AUTOR: Simão de Miranda
EDITORA: Autores Associados
INDICAÇÕES: Facilitadores de grupos.
SINOPSE: Este livro é um instrumento que enriquece a prática dos facilitadores
de grupo auxiliando sua criatividade e que oferece a possibilidade para que eles
reflitam sobre a importância e o significado do grupo, do outro social, da
socialização e do seu próprio trabalho.
TÍTULO: 100 DICAS PARA A AUTOESTIMA DO ALUNO
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Papirus
INDIDAÇÕES: Estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
SINOPSE: Neste livro o autor ensina que pequenas ações, como chamar as
pessoas pelo nome, provocam um bem-estar generalizado e sentir-se confortável
no ambiente em que você passa a maior parte do tempo, no caso a escola, é o
primeiro passo para o sucesso, profissional ou pessoal. Destinado a estudantes
de ensino fundamental e médio, esse livro pode ser um ótimo aliado, promovendo
a autoestima do aluno.

TÍTULO: UM VOO POSSÍVEL: O SUCESSO ESCOLAR NAS ASAS DA
AUTOESTIMA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
EDITORA: Papirus
INDIDAÇÕES: Profissionais da educação, da psicologia educacional e da
psicopedagogia; Estudantes de pedagogia, licenciaturas e pós-graduação em
educação; Estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
SINOPSE: Por que do livro? Porque o cuidado, o afeto e a ternura são valiosos
ingredientes na vida escolar; Porque são muito importantes os efeitos da relação
entre jovem e adulto, para ambos; Porque a criança tem expectativas de
acolhimento, de responsabilidades e de amor do mundo adulto, para seu
desenvolvimento intelectual, moral, sociocultural e emocional; Porque a magia
lúdica contribui para um autoconceito positivo da criança e do adolescente.
Contém 45 atividades lúdicas, para serem realizadas em grupos do bairro ou da
escola, que estimulam a autoestima infantil e juvenil.
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