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Se a gente pudesse escolher a infância 

que teria vivido, com enternecimento eu não 
recordaria agora aquele velho tio de perna de pau, 

que nunca existiu na família, e aquele arroio que 
nunca passou aos fundos do quintal, 

e onde íamos pescar e sestear nas tardes de verão, 
sob o zumbido inquietante dos besouros. 

Mario Quintana 
 
 Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
A narrativa literária, seja ela oral ou escrita, criada e/ou adaptada para o universo infantil, é uma expressão 

humana diante da beleza do mundo, pois narra sobre a vida e pertence ao legado subjetivo da convivência da sociedade, 
que vem acumulando hsitórias desde o princípio dos tempos. Dessa forma, o trabalho com essas narrativas, na infância, 
contribui para  o desenvolvimento psicossocial da criança.  

Por essa razão, as crianças merecem que o contato com o texto literário de qualidade aconteça na mais tenra 
infância, muito antes do que conhecemos por processo de alfabetização; de forma que essa leitura literária possa ser 
promovida em situações vinculares, em especial, por meio da escuta de histórias interessantes, conduzida pela voz de 
um adulto ricamente comprometido com os aspectos de literacia e esteticamente vinculado ao universo das palavras 
encantadas. 

Em consonância com uma proposta variada de histórias encantadoras, organizamos uma lista, por etapa, do 
Projeto de Leitura: “Para Gostar de Ler”. 

Ressaltamos que os livros poderão ser adquiridos, além das livrarias e dos sites de compra da sua preferência, 
nestes endereços: 

 
Livros das Editoras: Ática, Scipione, Formato e Caramelo – www.comprelivro.com  
 
Livros das Editoras: Companhia das Letras, Brique-Book e Zahar  – https://escolaslivroaberto.bleez.com.br/ 
 
Livros das Editoras: Melhoramentos e Carochinha – www.dmaislivros.com.br 
 
Livros das Editoras: Global e Gaudí – https://escolaslivroaberto.bleez.com.br/ 
 
Outras editoras: https://leitura.com.br - Loja Rio Mar Fortaleza 
 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
A Direção 
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1ª ETAPA  
 
LIVRO: DRAGUINHO  
AUTORA: CLAUDIO GALPERIN  
EDITORA: ÁTICA  
 
LIVRO: OBAX   
AUTOR: ANDRÉ NEVES  
EDITORA: EDITORA BRINQUE – BOOK    
 
2ª ETAPA 
 
LIVRO: O INVENTOR DE SORRISOS  
AUTOR: WALTHER MOREIRA   
EDITORA: MELHORAMENTOS  
 
LIVRO: A OPERAÇÃO DO TIO ONOFRE  
AUTOR: TATIANA BELINKY  
EDITORA: ÁTICA 
 
FÉRIAS 
 
LIVRO: CASAL VERDE   
AUTORA: ÍNDIGO   
EDITORA: CARAMELO   
 
3ª ETAPA 
 
LIVRO: HISTÓRIA DE UM PEQUENO ASTRONAUTA  
AUTORA:  CHRISTIANE GRIBEL  
EDITORA: GLOBAL  
 
LIVRO: CANTOS DE ENCANTAMENTO   
AUTOR: ELIAS JOSÉ   
EDITORA: FORMATO    
 
4ª ETAPA 
 
LIVRO: HISTÓRIAS DO PAÍS DOS AVESSOS 
AUTOR:  EDSON GABRIEL GARCIA  
EDITORA: GLOBAL  
 
LIVRO: MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE FADAS   
AUTOR: MARY HOFFMAN   
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRINHAS    
 


