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32 páginas • 25 x 25 cm
ACABAMENTO: brochura com orelhas
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 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS, SAÚDE
TEMÁTICAS: SAÚDE, CORPO
HUMANO, AUTOCONHECIMENTO

TUDO O QUE SEI SOBRE COCÔ
TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRAÇÕES: Mercè Galí
TRADUÇÃO: Alexandre Cleaver

O que tem de tão especial neste livro?
Bem, ele fala de uma coisa que,
embora não pareça, é muito importante.
É uma coisa que você faz e eu também,
e seus pais, seus avós, seus amigos...
Todo mundo faz e, por isso, é UNIVERSAL!
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A PARTIR DE 4 ANOS

32 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-54-4

32 páginas • 26 x 26 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-06-3

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
ALFABETIZAÇÃO

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
MULTICULTURALISMO,
CIDADANIA E CIVISMO

TEMÁTICAS: LIVROS, LEITURA,
TRAVA-LÍNGUAS, AUTONOMIA

TEMÁTICAS: DIVERSIDADE
CULTURAL, RESPEITO,
BRINCADEIRAS, INFÂNCIA,
INDIGENISMO

AH, NÃO! UM LIVRO NÃO!
TEXTO: Stéphanie Guérineau
ILUSTRAÇÕES: Mercè Galí
TRADUÇÃO: Maria Alice Araripe

32 páginas • 23 x 23 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-71-1
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 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS
TEMÁTICAS: DIVERSIDADE,
RESPEITO, DIFERENÇAS,
BULLYING

VAMOS BRINCAR?
Brincadeiras indígenas brasileiras

FRED, O PAPA-FORMIGA

TEXTO: Marcos Hailer

TRADUÇÃO: Alexandre Cleaver

TEXTO E ILUSTRAÇÕES: Manica K. Musil

ILUSTRAÇÕES: Raul Aguiar

Por que um livro não?
Ao virar as páginas, você vai descobrir
que um livro pode ser bem divertido
quando o adulto é obrigado a falar em
voz alta literalmente TUDO o que está
escrito nele...
Um livro é sempre feito de magia e
encantamento. O que será que este aqui
lhe reserva? Só tem um jeito de saber...
Convide um adulto para ler para você,
e bom proveito!

Fred, o Papa-Formiga, é um filhote de
Vamos brincar de popok, ywa ywa

tamanduá que tem a língua muito curta.

ou jawari? E que tal ver quem chega

Por ser diferente, seus irmãos sempre

primeiro correndo em um pé só no heiné

caçoam de Fred, o que o faz se sentir triste.

kuputisü? Ou você prefere o zumbido do

Certo dia, ele sobe até o alto da copa

y’ym? Quem consegue andar mais longe

de uma árvore para poder chorar sem

no texware? Quem sabe jogar tipa?

ser incomodado. Então, ao olhar para a

Você nunca ouviu falar de nenhuma

paisagem, Fred percebe que tem uma

dessas brincadeiras? Então está na hora

habilidade especial – e ela logo o fará ficar

de brincar!

famoso entre os tamanduás. Porque todo
mundo é bom em alguma coisa!
Com ilustrações feitas em tecido, este
livro é um encanto para crianças, pais e
professores. Manica Musil recebeu diversos
prêmios e menções honrosas por sua obra.
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A PARTIR DE 4 ANOS

48 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-026-2

32 páginas • 26 x 26 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-93244-24-7

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
MEIO AMBIENTE,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

TEMÁTICAS: RESPEITO,
DIVERSIDADE, SENTIDOS

TEMÁTICAS: CRESCIMENTO,
PASSAGEM DO TEMPO,
MUDANÇAS

SERÁ QUE TODO
MUNDO TEM?

SEMENTINHA

TEXTO: Cristiane Boneto e Marco Hailer

TEXTO: Nara Raggiotti

ILUSTRAÇÕES: Cecília Murgel

ILUSTRAÇÕES: Gabriela Gil

As pessoas são diferentes, muito

O ciclo da natureza é fantástico!

diferentes... Será que todo mundo sente

A mudança das estações, as

cheiros? Ouve igual? Fala igual? Será que

transformações de plantas, animais

todo mundo vê o mundo da mesma

e outros seres, em harmonia e a seu

forma? Esta obra divertida e com

tempo... E logo começa tudo de novo

estética visual marcante aborda as

– é o início de um novo ciclo recheado

diferenças de forma lúdica, suave e

de possibilidades. Embarque nesta

irreverente.

história singela sobre tempo, mudança
e crescimento.
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A PARTIR DE 6 ANOS

32 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-138-2

32 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-099-6

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

TEMÁTICAS: DESCOBERTAS,
SENTIMENTOS, CURIOSIDADE,
SENTIDOS, SENSAÇÕES

TEMÁTICAS: SENTIDOS,
DESCOBERTAS, RELAÇÕES
FAMILIARES, SENTIMENTOS,
AVÓS, PERDA DE UM ENTE
QUERIDO

QUEM NUNCA COMEU
UM BOMBOM DE OLHOS
FECHADOS?
TEXTO: Jonas Ribeiro
ILUSTRAÇÕES: Cecília Murgel

Quem nunca sentiu preguiça de arrumar
o quarto? Quem nunca passou um
dia sem tirar o pijama? Quem nunca
ficou um dia sem tomar banho? Quem
nunca acordou e pediu mais cinco
minutos de sono? Quem nunca quis
ser o ajudante do dia? Quem nunca
quis ser um passarinho? Quem nunca
desejou conhecer o mar? Será que eu me
conheço de verdade ou ainda posso me
surpreender comigo mesmo? Fazer novas
e bonitas descobertas sobre mim? Será
que, no fundo, bem lá no fundo, todas
as pessoas se parecem e nós nem somos
assim tão diferentes uns dos outros?
A primeira obra de Jonas Ribeiro pela
Carochinha é um livro para ler de joelhos...

32 páginas • 23,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-119-1

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
MEIO AMBIENTE,
ECONOMIA, CIDADANIA E
CIVISMO, COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS
TEMÁTICAS:
SUSTENTABILIDADE, MUDANÇAS
CLIMÁTICAS, RESPEITO

TEXTO: Alexandre Parente

GRETA E OS GIGANTES
Inspirado na luta de Greta
Thunberg para salvar o planeta

ILUSTRAÇÕES: Cecília Murgel

TEXTO: Zoë Tucker

CHEIRO DE DOMINGO

ILUSTRAÇÕES: Zoe Persico

Maria Flor é uma menina linda e

TRADUÇÃO: Fernando Nuno

sorridente que ama brincar e estar
com seus amigos, mas existe algo que

Greta mora em uma linda floresta

a faz exalar alegria: passar os domingos

ameaçada por criaturas enormes:

ao lado do avô, com quem se diverte,

os Gigantes. Quando apareceram na

aprende inúmeros ensinamentos e

floresta, os Gigantes cortaram árvores

aprecia os melhores aromas da vida.

para fazer suas casas. Depois derrubaram

Uma relação de carinho e ternura,

mais árvores e fizeram casas maiores.

de aconchego e de muitas aventuras

Assim se formaram as cidades, que

perfumadas, que também aborda a

também se tornaram cada vez maiores,

perda de um ente querido.

enquanto a floresta foi ficando cada vez

Uma história tocante de Alexandre

menor, correndo o risco de desaparecer.

Parente, que desperta nossas sensações

Então, Greta teve uma ideia...

e emoções.

Conheça esta marcante história em
defesa do meio ambiente, repleta de
belas ilustrações e inspirada na própria
trajetória de Greta Thunberg.
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A PARTIR DE 6 ANOS

32 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-51-3

32 páginas • 26 x 26 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-101-6

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

TEMÁTICAS: DIFERENÇAS,
RESPEITO, CURIOSIDADE,
AMIZADE

TEMÁTICAS: EDUCAÇÃO,
CONVÍVIO FAMILIAR

JUCA MIL-PERGUNTAS
TEXTO: Antonis Papatheodoulou

ALÔ?
TEXTO: Monisa Maciel
ILUSTRAÇÕES: Mathias Townsend

ILUSTRAÇÕES: Iris Samartzi
TRADUÇÃO: Maria Alice Araripe

A bicharada é muito animada e festeira
lá na savana. E os mais arteiros são os

Como todo mundo sabe, os piratas

filhotes da girafa. Certo dia, ela descobre

nascem com uma perna de pau, um tapa-

que seus vizinhos têm conversado com

-olho e um gancho pontudo, sem

os filhotes por telefone, enchendo-a de

exceção. No entanto...

preocupação. O que será que eles andam

Numa manhã, nasceu o bebê Juca, na

dizendo para a vizinhança?

Maternidade dos Racha-Cucas, causando
admiração e muita sensação, pois Juca

Os autores Monisa Maciel e Mathias

não tinha um gancho pontudo, e sim,

Townsend divertem o leitor rumo à

no lugar dele, um estranho ponto de

descoberta do mistério, com detalhes

interrogação bem redondinho...

entre palavras e imagens que instigam

Venha conhecer esta história genial sobre

a criança a ficar bem atenta. O adulto,

identidade e respeito às diferenças,

aposto, também guardará uma “lição”

escrita pelo autor grego Antonis

só para si.

Papatheodoulou e lindamente ilustrada

– Cristiane Rogerio, pesquisadora da

pela artista grega Iris Samartzi, com o uso
de texturas e colagens.

relação entre os livros e as infâncias,
jornalista da revista Crescer e
coordenadora da pós-graduação O Livro
Para a Infância, d’A Casa Tombada
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A PARTIR DE 8 ANOS

1
DERMOT O , LEARY

ISBN 978-65-86035-75-9

E a espetacular
fuga da cobra-real

Boa aventura!

Sofia, A Gata Ninja

Mas Sofia não é um felino peludo comum, gente.
Ela é quase totalmente cega, tem habilidades ninjas
e, à noite, vive aventuras incríveis com
MIRÓ, SEU IRMÃO TRAVESSO.
Quer se juntar a eles em sua primeira
grande aventura? Uma cobra-real
mortal escapou, e Sofia terá que usar todos
os seus poderes para capturá-la...

Ilustracões
,

traducão
,

Alexandre Cleaver

Nick East

9 786586 035759

PF_Sofia_E01_CAPA_12x18.42.indd 1-3

96 páginas • 16 x 23 cm
ACABAMENTO: brochura com orelhas
ISBN: 978-85-9554-120-7

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS, MEIO
AMBIENTE
TEMÁTICAS: TECNOLOGIA,
EDUCAÇÃO, VIDAS
INSPIRADORAS, ROBÓTICA
COM SUCATA

Série Siga o Mestre
DÉBORA GAROFALO
No meio do caminho tinha... coragem
TEXTO: Cristiane Boneto
ILUSTRAÇÕES: Gabriela Gil

224 páginas • 15 x 19 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-08-7

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
ECONOMIA, CIDADANIA E
CIVISMO
TEMÁTICAS: RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS, AÇÃO, AVENTURA,
HUMOR

REI DUDU CALÇA-CURTA
CONTRA O IMPERADOR DO MAL
TEXTO E ILUSTRAÇÕES: Andy Riley
TRADUÇÃO: Fernando Nuno

02/02/2021 10:08

176 páginas • 12 x 18,4 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-86035-75-9

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS
TEMÁTICAS: AMIZADE,
DIFERENÇAS, DIVERSIDADE,
RESPEITO, RESILIÊNCIA

SOFIA, A GATA NINJA
E A ESPETACULAR FUGA
DA COBRA-REAL
TEXTO: Dermot O’Leary

Dudu não é um menino comum. Ele é rei,
tem um castelo com passagens secretas,

ILUSTRAÇÕES: Nick East
TRADUÇÃO: Alexandre Cleaver

um trono e sua própria armadura —
 além
de várias outras coisas incríveis. Ah, sim,

Você sabia que os gatos levam uma vida

Este livro inaugura a série Siga o Mestre e

o Malvado mais horrível do universo

dupla? Se durante o dia são animais fofos,

conta a trajetória da primeira professora

mora bem perto dele.

à noite, podem viver grandes aventuras.

brasileira ﬁnalista do Global Teacher Prize,

Com uma vizinhança assim, só poderia

No caso de Sofia, ela é uma superninja,

conhecido como o Nobel da Educação.

acontecer uma aventura incrível, cheia

mas mantém isso em segredo.

Uma história de superação, contada com

de ação, chocolate, crocodilos vorazes e...

Sofia e seu irmão, Miró, moram em

texto e ilustrações cativantes.

muitas surpresas!

Londres. Ela é quase totalmente cega e

A série Siga o Mestre nasceu de uma

Aguardem o segundo volume...

aprendeu a confiar em seus sentidos com

inquietação: por onde andam os

um mestre ninja na Itália, onde nasceu.

professores nos livros infantis? Como

Um dos livros mais legais que já li!

Neste volume inaugural da série, os dois

admirar um personagem que quase

– Arthur Mello, 10 anos

se envolverão em grandes aventuras

nunca aparece? A proposta é apresentar

noturnas em busca da cobra-real que fugiu

a biograﬁa de grandes “mestres” da

Brilhante, hilário e original, quase tão

do zoológico local e agora é uma ameaça à

educação, que, com palavras e ações,

bom quanto um de meus livros.

solta para todos os animais da cidade.

transformaram a vida de muitos alunos e

– David Walliams, autor best-seller inglês

têm inspirado inúmeros educadores.
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A PARTIR DE 8 ANOS
★ COM DUAS CAPAS – ESCOLHA A SUA! ★

32 páginas • 23 x 27,5 cm
ACABAMENTO: grampeado
ISBN: 978-65-86035-52-0

48 páginas • 19 x 23 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-85-9554-061-3

48 páginas • 20,5 x 27,5 cm
ACABAMENTO: brochura
ISBN: 978-65-5949-060-8 (capa coelho)
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 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
ALFABETIZAÇÃO – LÍNGUA
PORTUGUESA (PRODUÇÃO DE
TEXTO), SAÚDE

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
CIDADANIA E CIVISMO,
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS, SAÚDE

 NIVERSOS TEMÁTICOS:
U
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS, CIDADANIA
E CIVISMO

TEMÁTICAS: AMIZADE,
SOLIDARIEDADE, RESPEITO

TEMÁTICAS:
AUTOCONHECIMENTO,
DIVERSIDADE, RESPEITO,
PROTAGONISMO FEMININO

TEMÁTICAS: LIBERDADE,
AUTONOMIA, ESPERANÇA,
CRESCIMENTO, CIRCO,
FRUSTRAÇÕES, PERSISTÊNCIA

Série Minhas Histórias
PEGANDO ONDA
IDEALIZAÇÃO: Rita Gonçalez et al.
ILUSTRAÇÕES: Cecília Murgel

MENINAS INCRÍVEIS
Contos maravilhosos
de transformação

O PULO DO COELHO
TEXTO: Lázaro Ramos
ILUSTRAÇÕES: Lais Dias

I V RO
VO L O
O
N
R
O
Á ZA
DE L OS
M
RA

TEXTO: Katia Canton

Vejam... Está acontecendo um campeonato

ILUSTRAÇÕES: Lais Dias

feminino de surfe na praia! Três garotas
começam a se destacar na competição,
até que um tubarão aparece... Como será
que elas vão sair dessa situação?
Os livros da série Minhas Histórias foram
idealizados para que as crianças escrevam
a história à sua própria maneira, a partir
das ilustrações.

TOR
O AU C Ê !
É VO

rua mirassol 189 • vila clementino
04044-010 • são paulo sp
+55 11 3476 6616 • +55 11 3476 6636
www.carochinhaeditora.com.br
educador@carochinhaeditora.com.br

Gusmão era um menino “querente”. Queria
aprender o passinho de dança, queria

As três histórias deste livro – “A bolsa da

tomar chuva sem hora pra acabar, queria

felicidade”, “Os sapatos de Beatriz” e “As

acalmar a avó. Queria tudo e ao mesmo

mãos de Mariana” – tomam como base

tempo. Como toda criança.

os contos de fada tradicionais: elas usam

Um dia, Gusmão teve um sonho. Sonhou

o conteúdo extraído das tradições oral e

que era um coelho e que estava em um

literária para apresentar as trajetórias de

circo. Mas Gusmão, todo querente, não

meninas fortes, que atravessam imensos

queria ser coelho, queria mesmo era ser

obstáculos com garra e coragem.

mágico. No meio dessa aventura circense, o

Um lindo livro de Katia Canton, iluminado

menino vai descobrir que o mais importante

com as artes de Lais Dias.

é não desistir do próprio sonho.

Siga a Carochinha nas redes sociais:
/ carochinhaeditora
+55 11 94085 5452

