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Introdução
A Colli Books é uma editora independente, que nasceu de um
antigo sonho dos seus fundadores, profissionais comprometidos
com o desenvolvimento integral de cada pessoa, a pluralidade
Cultural, os Direitos Humanos e a Cidadania. A empresa é um
projeto cultural criativo e inovador, com títulos inteiramente voltados
à responsabilidade social, que procuram atender aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Os livros infantis e infantojuvenis da editora podem ser
trabalhados de maneira lúdica e prazerosa em disciplinas
curriculares, como matemática, português, história, geografia, inglês
e/ou temas transversais, como empreendedorismo, ética, amizade,
respeito pelo meio ambiente, vida saudável e trabalho em equipe.
A nossa experiência nos move em torno do objetivo de
disponibilizar títulos com assuntos atuais, que permitirão aos
professores o planejamento de aulas criativas, inovadoras e repletas
de conteúdos interessantes para abordar em sala de aula e, aos
pais, incentivar seus filhos a realizar a leitura como caminho para
disseminar a cultura e despertar o gosto por essa atividade que
tanto enriquece a vida das pessoas.
Disponibilizamos todo o nosso material também nos formatos
digitais, os e-books.
A leitura é uma poderosa ferramenta para ampliar horizontes,
desenvolver pensamento crítico e aprimorar conhecimentos!
Estamos juntos e assumimos o compromisso de levar uma
literatura de qualidade até você, pois somos uma empresa
experiente, cheia de ideias, talentos e sonhos. Estamos prontos para
compartilhá-los!
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ACABAR COM A
FOME E A MISÉRIA

3
IGUALDADE ENTRE
SEXOS E VALORIZAÇÃO
DA MULHER

4
REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

6
COMBATER A AIDS.
A MALÁRIA E OUTRAS
DOENÇAS

7
QUALIDADE DE VIDA E
RESPEITO AO MEIO
AMBIENTE
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EDUCAÇÃO BÁSICA
DE QUALIDADE PARA
TODOS

5
MELHORAR A
SAÚDE DAS
GESTANTES

8
TODO MUNDO
TRABALHANDO PARA
O DESENVOLVIMENTO

Seja nosso parceiro e boa leitura! Além da literatura
infantil e infantojuvenil, oferecemos romances, ficção e
poemas para o público adulto. Convidamos você a
conhecer nosso catálogo de lançamentos.
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Catálogo
Vivene e Florine em
O Pirulito das Abelhas
O Pirulito das Abelhas é uma fábula
sobre o início da fábrica de doces de Florine
e Vivene, duas abelhas que habitam
Moinho, uma aldeia incrível, onde as
chaminés exalam cheiro de açúcar. A partir
de uma ideia do grilo, elas desenvolvem um
doce colorido e saboroso, que se torna um
sucesso. Para concorrer com as abelhas, o
macaco se apropria da receita, mas o
destino muda seus planos. Com a preciosa
ajuda da toupeira, ele se torna fabricante de
bananada e de paçoca. Mas falta a ele o
perdão das abelhas. Afinal, ele havia
surrupiado a fórmula de sucesso das
empresárias. Conseguirá o macaco se
desculpar? Vivene e Florine perdoarão o
concorrente pelo furto da receita?
Uma obra que ressalta a importância
da boa relação com a natureza e a
necessidade de manter o respeito e a ética
no convívio social e profissional.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
André Lins e
Rayan Casagrande
Indicação:
Alfabetização
(Ensino Fundamental)

Vivene e Florine e suas
descobertas na Amazônia
Depois de alcançar sucesso com a
fábrica da aldeia Moinho, as abelhas Vivene
e Florine vivem uma nova aventura. Durante
um passeio na floresta, elas descobrem
uma área completamente devastada pelos
humanos, além de animais escravizados e
doentes. Imediatamente, convocam a
bicharada para informar sobre a catástrofe.
E decidem, então, partir para a Floresta
Amazônica, na América do Sul, ao encontro
de animais especializados em
reflorestamento, para pedir ajuda para salvar
o Moinho. Lá, descobrem que a própria
espécie está ameaçada de extinção. Como
será o desfecho desta eletrizante história?
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Juliana Romão e
Rayan Casagrande
Indicação:
Fundamental II

Catálogo
Vivene e Florine no
fundo do mar
Depois de fazer sucesso com a
criação de coloridos e saborosos
pirulitos e de mobilizar a bicharada
contra o desmatamento, as abelhinhas
Vivene e Florine partem em busca de
novas experiências ao redor da aldeia
Moinho. Nesta aventura, elas realizam
o sonho de conhecer o fundo do mar.
Passam por um longo curso de
mergulho para participar de uma
excursão programada pelos peixes da
região. Em um dia incrível, vivem
muitas aventuras, mas também se
deparam com lixo deixado pelos
humanos e decidem agir. Será que
elas conseguirão mobilizar voluntários
nesta missão?

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Rayan Casagrande
Indicação:
Ensino Fundamental I
e início do Ensino
Fundamental II

A Fazendinha
Valentina é uma menininha
muito esperta que ama as plantas e
os animais. Em uma emocionante
viagem à Fazenda do Senhor Zecão,
diversão e aprendizado caminham
juntos quando essa garotinha
curiosa e seus amiguinhos
experimentam as maravilhas da vida
no campo. Tudo é novidade para
essas crianças da cidade grande.
Para completar, ganham de presente
uma verdadeira aula sobre alimentos
orgânicos e passam a compreender a
necessidade de se manter em
harmonia com a natureza.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
André Lins
Indicação:
Educação Infantil

O sol que queria
tomar banho de lua
Já imaginou se o Sol resolvesse
tomar o lugar da Lua? Pois não é que
um dia isso aconteceu? O mundo ficou
de pernas pro ar e uma grande
confusão se formou. Como será que
vai acabar essa história?
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Texto:
Claudia Cataldi
Ilustrações:
Gustavo Millane
Indicação:
Alfabetização e Anos
iniciais do Fundamental I

Catálogo
O Menino que
descobriu as cores
Jorginho é um menino esperto e
curioso. Um dia na casa da avó Sofia,
ele vive uma divertida e
enriquecedora aventura com apenas
três potes de tinta, alguns cotonetes
e uma vasilha velha.
Com vermelho, azul e amarelo, o
garoto criou muitas outras cores e fez
descobertas incríveis. Venha viver
essa experiência com Jorginho!

Texto:
Tais Faccioli e
Tiago Vilariño
Ilustrações:
Alexandre Ostan
Indicação:
Educação Infantil
(Jardim de Infância)

O Elefante mágico
e a Lua / The Magical
and the Moon
O Elefante mágico e a Lua é uma linda
e instigante fábula que trata sobre amor e
amizade. A história se passa em um reino
nos Emirados Árabes. O elefante mágico
Aman resolve atender a alguns desejos de
Radi – homem simples que trabalhava
ajudando pessoas a transportar objetos.
Além de conceder sabedoria, saúde e amor
a Radi, Aman levou o novo amigo para um
passeio em um oásis, no deserto. Em
retribuição, Radi ajudou o elefante a
aproximar-se de seu grande amor, a Lua.
Uma história emocionante e sensível que
trata de valores, como honestidade e
cumplicidade, além de mostrar que não há
obstáculos quando se está determinado a
realizar um sonho.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Juliana Romão
Indicação:
Ensino Fundamental I e
Ensino Fundamental II

A Menina dos
Cabelos de Alfenim
Cora sentiu algo passeando em sua
delicada e doce cabeça. Andava pra lá e
pra cá. O que incomoda tanto a menina?
Será que ela vai ficar careca? Descubra
lendo esta singela e encantadora história.
Você vai gostar!
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Texto:
Fabiana Guimarães
Ilustrações:
Well Rosa
Indicação:
Alfabetização

Catálogo
Ulisses no Reino das
Letras Douradas
Ulisses era um livro muito antigo, que
morava no Reino das Letras Douradas. Seu
sonho era sair da estante e brincar com a
menina Iná, que todos os dias escolhia um
exemplar diferente para ler e se divertir. A
capa do livro Ulisses estava gasta pelo
tempo e, como não despertava o interesse
da garotinha, ele foi perdendo a esperança.
Será que Ulisses vai realizar o seu sonho e
se declarar para a menina? Descubra lendo
esta linda e emocionante história de
amizade e amor.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Gustavo Millane
Indicação:
Ensino Fundamental I

O Rei está no trono!
O rei desapareceu dentro do imenso
castelo. Onde está o rei? Não está no trono
real? Procura-se aqui, procura-se acolá...
Venha conhecer cada cômodo deste
castelo e se divertir com o surpreendente
final desta história!

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Pedro Seiler
Indicação:
Ensino Fundamental I

A Gata Penélope
Penélope é uma gatinha vira-lata muito
bonita e esperta. Abandonada, ela resiste ao
clima rigoroso de uma as cidades mais frias
da Europa por uma noite inteirinha, como
uma verdadeira heroína.
Resgatada e adotada por Yasmim, uma
jornalista bondosa e solitária, a pequena
felina demonstrava toda sua gratidão
através da amizade, mudando para melhor
a vida da sua nova tutora. De bichinho
desamparado a companheira inseparável,
Penélope nos dá o exemplo de quanto afeto
e gratidão os animaizinhos podem ter por
nós quando os tratamos com respeito e
carinho.
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Juliana Romão e
Rayan Casagrande
Indicação:
Ensino Fundamental I

Catálogo
Luke, o Macaco Atleta
Luke é um macaco muito preocupado
com a sua saúde. Todos os dias, ao
acordar, alimenta-se de forma saudável e
pratica atividades físicas. Curioso, certo dia,
resolveu conhecer uma floresta do outro
lado das montanhas, onde uma lenda
antiga dizia que havia animais obesos.
Reuniu-se com os amigos da floresta e
decidiu percorrer o mundo ensinando a
todos a mudar seus hábitos para ter qualidade de vida. Será que ele vai conseguir
convencer as pessoas e os animais a levar
uma vida saudável? Venha descobrir e se
divertir com Luke e seus amigos!

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Paula Kranz
Indicação:
Alfabetização
(Ensino Fundamental)

Luke e suas andanças
pelo Brasil
Depois de percorrer a Europa ensinando
pessoas e animais a levar uma vida saudável,
Luke foi convidado para uma nova missão:
alertar para o aumento da obesidade e mostrar
os benefícios da alimentação saudável para os
brasileiros!
Venha conhecer as cidades percorridas
pelo esperto macaco atleta e aprender com ele
maneiras de se alimentar corretamente, ficar
atento ao uso de agrotóxicos, conhecer alguns
alimentos típicos de sua região, entender a
importância da inclusão das pessoas e muito
mais. Após esta leitura, certamente você será
um atento vigilante da sua saúde. Embarque
nesta nova aventura com o Luke!

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Paula Kranz
Indicação:
Alfabetização
(Ensino Fundamental)

O Aniversário de Margarida
Quantos brinquedos ficam esquecidos
em armários depois de terem sido companheiros inseparáveis de meninas e
meninos? Quantas bonecas, caminhõezinhos, ursinhos e chocalhos estão em algum
canto da casa à espera de uma criança
que venha se divertir e aprender com eles?
No aniversário de cinco anos da
menina Margarida, seus antigos brinquedos foram convidados para a festa. A
ursinha Rubi cuidou para que todos
estivessem presentes; até mesmo o
patinho de borracha que chegara àquela
casa quando Margarida ainda era um
bebê. Com essa presença especial, a festa
ficou ainda mais divertida para Margarida e
seus convidados.
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Rayan Casagrande
Indicação:
Educação Infantil

Catálogo
Notas de
Escurecimento
Com linguagem peculiar e
instigante, o livro apresenta nove contos
de "escrevivência", os quais, certamente,
vão fazê-lo mergulhar no universo da
cultura negra. Uma leitura agradável e
carregada de símbolos e significados.
Surpreenda-se com as histórias.

Texto:
Plínio Camillo
Indicação:
Ensino Médio
Adulto

O Recomeço
João Carlos comete um erro que
o faz parecer um idiota. O romance
entre o surfista e Maria Paula não
enfrenta as armadilhas tradicionais,
como nos folhetins. Eles são
protagonistas de uma luta inglória
contra um inimigo poderoso e
invisível. O despertar da força de
uma menina mimada, da cidade
grande, e do jovem angrense na
busca pela sobrevivência, emociona
do início ao fim.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Milena Assunção
Indicação:
Fundamental II
e Ensino Médio

Fases intimistas
Reúne poesias, contos e
reflexões da escritora Isa Colli que
abordam temas como felicidade,
valor da amizade, poder das palavras, memórias, saudade, solidão,
amor, paixões, desejos, conflitos,
medo, dor, fé, começo, recomeço e
tantos outros sentimentos intensos
que permeiam a vida da autora. Da
infância à maturidade, as diferentes
faces da mesma pessoa: Isa
menina, moça e mulher.
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Texto:
Isa Colli
Indicação:
Ensino Médio / Adulto

Catálogo
O Rio Grinalda
Reciclagem e preservação
ambiental são fundamentais para
haver equilíbrio entre homens e
natureza. Nesta história, você vai
aprender com os bichos como agir
diante de situações de depredações
e falta de cuidado com o meio
ambiente.
Embarque nessa aventura que
mostra a importância da ecologia, da
amizade e do trabalho em grupo.
Juntos somos mais fortes!

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Ramon Waldry Ribeiro
Indicação:
Ensino Fundamental I

E se fosse você?
Lili era uma menina feliz, que
adorava brincar com seus irmãos no
belo quintal de casa. Mas quando
precisou frequentar a escola, algo
muito ruim começou a acontecer: o
terrível bullying praticado por alguns
colegas. A tristeza tomou conta da
menina, até que algumas atitudes
foram adotadas. E se fosse você?
Como agiria? Emocione-se com esta
história carregada de sentimentos e
aprenda a combater esse mal que
machuca tanto as pessoas.

Texto:
Anete Lacerda
Ilustrações:
Fernando Hugo
Fernandes
Indicação:
Anos Finais do Ensino
Fundamental I e Ensino
Fundamental II

A Árvore Dourada
A Árvore Dourada é uma linda
história sobre o despertar de um
garotinho para as belezas da vida.
Durante um simples passeio pelo
pomar, Juca embarca numa
aventura imaginária e muito
educativa.
Ele aprende sobre a
importância de cada ser vivente e
se orgulha dos amigos que
conheceu nesse cenário mágico e
encantador. Venha se aventurar
nesse mundo de descobertas!
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Marco Godoy
Indicação:
Ensino Fundamental I

Catálogo
A Nuvem Floquinho
“A Nuvem Floquinho” mostra que a
água é o combustível que movimenta o
motor de todos os seres vivos e deve ser
cuidada de modo consciente, como
amor e carinho. Devemos seguir o
exemplo de Floquinho que, diante dos
desperdícios de água no planeta e da
poluição das reservas naturais, adotou
medidas essenciais para a sobrevivência
da Terra. De forma lúdica, a história
desperta o interesse pela preservação
ambiental e alerta os perigos da
poluição para toda a humanidade.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Célio Carvalho e
Rayan Casagrande
Indicação:
Ensino Fundamental I

Pássaro de Seda
Fábio era um menino muito esperto,
que vivia livre, saudável e feliz na fazenda
dos pais. Amava confeccionar e empinar
pipas, mas com muita responsabilidade.
Certo dia, foi comprar materiais para a
elaboração dos seus papagaios e o
vendedor indagou se ele iria construir um
balão! Será que Fábio vai se animar com a
ideia de seu Justino e confeccionará um
balão? Será que ele sabe dos riscos desse
tipo de brincadeira? Confira o desfecho
lendo essa cativante história que ensina,
ainda, noções de empreendedorismo. Você
vai se divertir e se emocionar...

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Ostan
Indicação:
Ensino Fundamental I

O Reino do Tempo
Em uma terra distante, dois bondosos
monarcas viviam em harmonia com a
natureza, comandando as estações do ano.
Com o passar do tempo, sentiram a
necessidade de encontrar substitutos para
a tarefa. Quatro crianças mágicas foram,
então, preparadas para assumir essa
responsabilidade e espalhar seus encantos
por toda parte. Cada um foi batizado com o
nome de uma estação: Primavera, Verão,
Outono e Inverno. Mas seria preciso manter
o equilíbrio entre os quatro para garantir a
continuidade deste trabalho tão importante
para as pessoas que vivem no Planeta
Terra. Será que eles irão conseguir?
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Rayan Casagrande
Indicação:
Anos finais do Ensino
Fundamental I e
Ensino Fundamental II

Catálogo
Inaiá e a Cultura
Indígena
Habitar em uma cabana,
plantar e preparar a própria comida,
construir partes da casa com argila,
estudar e trabalhar por longas
horas é intenso, mas, ao mesmo
tempo, incrível. Essa era a rica vida
de Inaiá...

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Ramon Waldry Ribeiro
Indicação:
Ensino Médio

Berta e Nina
Será que existe amizade entre
humanos e brinquedos? Venha
descobrir lendo essa emocionante
história que trata de cuidados, respeito
e cumplicidade. Berta e Nina vão lhe
ensinar que a obediência também é
um ato de amor. Surpreenda-se.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Paula Kranz
Indicação:
Ensino Fundamental I

Maia, a estrela-do-mar
O pardal Aramis, aventureiro e
sonhador, é levado pela ventania para
uma viagem inesquecível pelo céu. Entre
asteroides, planetas e cometas, ele
conhece a estrela Maia. É para realizar o
sonho da nova amiga, que Aramis parte
com ela em uma aventura que vai
mudar a vida de Maia para sempre.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Paula Kranz
Indicação:
Ensino Fundamental I

A Fada Verduxa
Montes Belos era uma região com
montes realmente belos, riachos límpidos e
vigorosas cachoeiras. A natureza do lugar se
viu ameaçada quando um comerciante de
madeira da vizinhança partiu em expedição
para a localidade, disposto a derrubar
algumas árvores para extrair madeira e
vender nas proximidades. Mas ele não sabia
que aquelas terras eram protegidas por
seres encantados, como a Fada Verduxa.
Será que ela conseguirá impedir o
madeireiro de cometer um crime ambiental?
Prepare-se para uma emocionante história
sobre respeito e amor à natureza.
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Claudia Cascarelli
Indicação:
Ensino Fundamental I

Catálogo
Incêndio no Museu
Os bichos do Jardim Zoológico, na
Quinta da Boa Vista, desanimados pelo
abandono, levavam a vida sem grandes
ambições. Somente Lincon, o chipanzé,
sonhava em tirar todos os amigos daquele
local. Até que uma tragédia mudou a vida
de todos por ali. O museu que ficava nos
fundos da Quinta estava em chamas. A
bicharada se mobilizou para ajudar, mas o
incêndio destruiu parte dos 200 anos de
história. Agora, era preciso lutar para
salvar o que fosse possível e pensar na
reconstrução. Os animais, mais uma vez,
não decepcionaram. Uma lição de
solidariedade, amizade , amor à cultura e
respeito ao nosso passado histórico.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
André Lins
Indicação:
Anos finais do Ensino
Fundamental I e Ensino
Fundamental II

Do Picadeiro ao Céu
Hoje, o espetáculo é diferente... A Trupe
do Trapim vai contar, pra toda gente, tintim
por tintim, uma história sem fim, num drama
bem ensaiado, pra não dizer decorado, com
figuras e imagens de cores bem variadas,
mostrando muitas estradas trilhadas vida
afora, roda viva, viva roda, gira o mundo,
mergulhando bem fundo na trama de
Salvelina, famosa bailarina, mestre de pista,
cantora, locutora e trapezista. Na corda
bamba da vida, foi grande artista! Um dia
virou estrela. Lá no céu foi estrear, animando
o picadeiro desse circo em qualquer tempo
ou lugar. Respeitável público, o espetáculo
vai começar.

Texto:
Fabiana Guimarães
Ilustrações:
Gabriele Neara
Indicação:
Ensino Médio

Querer nem
sempre é poder!
Em Cachoeirinha sempre acontece algo
muito especial: a festa das galinhas! Nesse
dia, o povo da vizinhança enfeita os seus
animais para o pomposo desfile que
acontece anualmente. No entanto, uma
galinha muito peculiar despertou a atenção
da menina Luíza e de uma raposa. Cada
uma queria a galinha por motivos muito
distintos. Quem será que levará a melhor?
Será que querer significa poder? Descubra
lendo esta divertida e emocionante história.
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Ostan
Indicação:
Ensino Fundamental II

Catálogo
O Natal de Jorginho
Jorginho ama o Natal e está ansioso
para que esse dia chegue logo para fazer
bonecos de neve, sentir muito frio,
observar os telhados bem branquinhos
cobertos de gelo... Mas será que no Brasil,
um país tropical, isso acontece no verão?
Venha se aventurar com as novas
descobertas de Jorginho e se encantar
com a magia do Natal!

Texto:
Tais Faccioli e
Tiago Vilariño
Ilustrações:
Ostan
Indicação:
Educação Infantil

Tulipa Glória e sua
amiga Vitória
A história conta a amizade da
sementinha Glória e a menina Vitória.
Glória vivia em um lindo jardim florido, até
ser transportada pelo vento para um jardim
menor, que ficava no quintal de uma casa.
A terra era tão seca que a sementinha não
conseguia se desenvolver. Até que ela foi
ajudada pelas lágrimas da garotinha Vitória,
que molharam o chão, permitindo que
Glória tivesse forças para brotar. Mas por
que Vitória chorava? Qual o motivo da sua
tristeza? Você vai se encantar com essa
fábula, que fala de amor, solidariedade e
superação de uma doença tão dolorosa
como o câncer.

Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
André Lins
Indicação:
Educação Infantil

Tâmaras e Quibes
O português José Braz, de coração
enorme, recebia em sua chácara imigrantes
vindos de várias partes do mundo. Em
pouco tempo, a chácara virou um povoado
com pessoas incríveis como o senhor
Mohamed, dono de um comércio de
comidas árabes, com restaurante e loja de
temperos que agradavam em cheio os
fregueses, como o menino Zezinho. A
amizade entre Mohamed e Zezinho iria
mudar o destino do garoto. A história
convida a um saboroso passeio pela
culinária dos países árabes.
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Texto:
Isa Colli
Ilustrações:
Ramon Waldry Ribeiro
Indicação:
Ensino Fundamental
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