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TÍTULOS
O MEU PÉ DE LARANJA LIMA EM QUADRINHOS
Autor: José Mauro de Vasconcelos
Adaptação de Luiz Antônio Aguiar
Editora: Melhoramentos
Um clássico da literatura brasileira, adaptado para HQ. Lançado em 1968, trata-se de uma história fortemente
autobiográfica. Retrata a história de um menino de seis anos chamado Zezé, que pertencia a uma família muito
pobre e numerosa. Sua mãe trabalhava numa fábrica e o pai estava desempregado. Passavam por muitas
dificuldades, pelo que as irmãs mais velhas que tomavam conta dos mais novos e, por sua vez, Zezé tomava
conta do seu irmão mais novo, Luís.

POLLYANA MENINA
Autor: Eleanor H. Porter
Tradução: Márcia Soares Guimarães
Editora: Autêntica
Órfã e pai e mãe, Pollyanna, uma menina de 11 anos, é acolhida pela tia Polly, sua única parente viva. Rica e
intransigente, a tia é desprovida de compreensão e afetividade, e recebe a menina em sua casa como um dever.
Pollyanna, por sua vez, é uma menina encantadora, que a todos conquista com sua paixão pela vida e pelas
pessoas, seu otimismo, sua alegria de viver... e o Jogo do Contente, que pratica e ensina a quem quiser
aprender. Um jogo em que ninguém perde, todos ganham – e se transformam. Clássico da literatura juvenil
universal, publicado em 1913, esse livro vem encantando gerações de leitores de diferentes idades em diversas
línguas, tendo se tornado leitura obrigatória e necessária a quem quiser ver a vida sem amargura, descobrindo
sempre o lado bom de tudo.

O LIVRO DAS CRIATURAS EXTRAORDINÁRIAS
Autor: Edith Nesbit
Editora: Salamandra
Leonel brincava de construir castelos quando foi surpreendido pela Babá- dentro de poucos dias se tornaria rei
do povoado que habitava, trono herdado de seu tatatatatataravô! Passadas as reverências, Leonel descobre na
biblioteca do palácio um curioso bestiário, que trará muita confusão ao seu reino.

MADRE AGATHE VERHELLE: ANTES DO QUADRO PINTADO
Autor: Vandré Batista
Editora: Grafmarques
A fascinante história da fundadora das Damas da Instrução Cristã contada e totalmente ilustrada por Vandré
Batista.

