
 

 

 

SUGESTÕES DE LIVROS PARA AS FÉRIAS 
 

Flávia e o Bolo de Chocolate 

Miriam Leitão 

A escritora e jornalista Miriam Leitão, no livro infantil “Flávia e o Bolo de Chocolate”, 
trata do racismo e de todo tipo de preconceito de uma forma leve e inteligente que 
cativa não apenas crianças, mas adultos também. No enredo, a pequena Flávia se sente 
mal por ser negra, sendo que sua mãe é branca. Para contornar a situação, Rita usa de 
pequenos detalhes do cotidiano para ensinar à filha como as pessoas podem ser 
diferentes e iguais, ao mesmo tempo, sem necessidade de discriminação. 

O Túnel 

Anthony Browne 
O livro infantil “O Túnel”, do escritor e ilustrador inglês Anthony Browne, proporciona 
uma leitura leve. Com imagens muito bem ilustradas, que despertam o interesse das 
crianças, o autor passa uma mensagem de amor e cumplicidade. Um casal de irmãos 
tem dificuldades em se relacionar. Certo dia, quando saem para brincar, o garoto decide 
explorar um túnel que havia encontrado. Após um longo tempo, a garotinha decide 
entrar também no túnel para encontrá-lo, mesmo com muito medo. E assim, em meio 
a novas descobertas, os dois irmãos vivem uma grande aventura. 
 
Eu Tenho o Direito de Ser Criança 
Alain Serres e Aurélia Fronty 

Assunto de extrema importância a ser continuamente trazido à pauta, os direitos da 
criança estão editados um formato infantil pela editora Pequena Zahar. “Eu Tenho o 
Direito de Ser Criança”, de Alain Serres e Aurélia Fronty, com tradução de André Telles, 
apresenta os principais direitos da criança de forma simples, em meio a desenhos que 
não são apenas ilustrativos, mas uma obra à parte. O direito a não sofrer violência, por 
exemplo, mostra um pequeno garoto nas mãos de um lobo estilizado, representando o  

medo de tudo que ameaça a infância. São páginas que trazem lágrimas por se saber que, 
no Brasil, tantas e tantas dessas pequenas vidas não têm segurança alguma contra 
violações, abusos, fome, violência verbal e riscos na própria casa e no trânsito. 

Um sonho cor de verde 
Claudio Fragata 
A Mata Atlântica já foi imensa. Ia de Norte a Sul do Brasil. Veio o machado, veio a 
motosserra, ela foi diminuindo, diminuindo. O que era mata virou cidade, fazendas, 
fábricas. Os bichos tiveram que se amontoar no que sobrou da floresta. E agora? Será 
que um sonho cor de verde pode modificar essa situação? Bom, sonhar nunca é demais. 
 

 



 

 

 

 

Brincaliques quase travalínguas  

Tatiana Belinky 

Fale rápido “num dia de Urucubaca/Urraca, a macaca velhaca/ficou tiririca/cuspiu na 
canjica/ E mergulhou no Titicaca”. É através de brincadeiras como essas que a autora 
proporciona a seus leitores muita diversão. 

Eu gosto de mim  

Bia Monteiro 

A autoestima deve ser aprendida, vivenciada e estimulada desde cedo. No livro, quem 
apresenta esta história é um elefantinho meio desengonçado, mas que vive muito bem 
com ele mesmo e que adora sua barriguinha, seu nariz comprido e seu jeito de ser. 

A vingança do Zezinho  

Tatiana Belinky 

Quem nunca sofreu de dor de dente? O Zezinho já. E ele faz tudo para se livrar dela. O 
primeiro passo foi ir voando para o Doutor em Osasco para se curar. Com muito humor, 
a autora conta como ele se vingou e conseguiu acabar com esta dor insuportável, 
deixando o dente “doer” sozinho no frasco. 

Como é Bom  

Bia Monteiro 

Viver bem é um aprendizado que começa na infância. Com lindas ilustrações das coisas 
simples que tornam a vida boa e sugestões de atividades que inspiram as crianças a 
experimentá-las, o livro contribui para desenvolver a autoestima e alegria de viver. 

Frederico Fellini  

Bia Monteiro 

O livro conta a história de Frederico Fellini, um gatinho que não se sente bem por ser 
diferente dos irmãos. Por isso, ele decide fugir de casa e, aí, começa sua grande aventura 
pela cidade, descobrindo o mundo e encontrando suas raízes. É um livro que, de alguma 
maneira, toca em assuntos como preconceito, aceitação, vida nas ruas e abrigos. 


