CATÁLOGO PARA ADOÇÃO EM ESCOLAS

Professor (a), meus livros de literatura infanto-juvenil são adotáveis desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino
Fundamental. Teremos o maior prazer em negociar com você 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. Para solicitação de
exemplares para análise ou tratativas para adoções contate minha parceira comercial, a Arco-íris Distribuidora de Livros,
(61) 3244-0477, para as tratativas. Qualquer dúvida ou informação complementar, fale comigo:
simaodemiranda@simaodemiranda.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: DE BRUXA TENEBROSA A FADA GRACIOSA
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA
ILUSTRAÇÕES: LUCIANO TASSO
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÕES: Leitor iniciante/Leitor em processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: Da Educação Infantil ao 6º ano do Fundamental
SINOPSE: Quem disse que filho de peixe tem que ser peixinho? E que filha de bruxa tem
que ser tenebrosa? Nessa história narrada com muito humor e graça, Simão de Miranda
mostra aos leitores que é possível fazer seus próprios caminhos, suas próprias escolhas! E
que isso é fundamental para ser feliz e fazer o outro feliz
TEMAS: Identidade, Valores morais, Autoestima.
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
ILUSTRAÇÕES: JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA CRUZ
EDITORA: IMEPH
INDICAÇÃO: Leitor iniciante/Leitor em processo
ESCOLARIDADES SUGERIDAS: a partir do 4° ano do Fundamental
SINOPSE: Este livro fala da importância de sermos nós mesmos, de gostarmos de ser
como somos, tão diferentes uns dos outros e todos tão bonitos! É uma linda história e
tenho certeza de que você gostará.
TEMAS: Valores, Amizades, Autoestima, Identidade.
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: Alfabeto, 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.
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