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A mágica da vovó Dun- Dun!
Numa divertida brincadeira, duas crianças brincam de contar histórias. Contam a história
de uma vovó contemporânea, que lutou pelos seus direitos, estudou, trabalhou, fez carreira
profissional sendo mãe dedicada e construindo também sólida carreira profissional.
Encantada pelos netinhos inventou uma mágica e ganhou um carinhoso apelido. Inteligentes e curiosas, essas crianças vão contando e comentando a história dessa vovó fazendo
muitas indagações interessantes sobre como seria a vida de netos e avós de antigamente.
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O Dia em que Miguel Voou
Este livro conta a história de Miguel, um menino sonhador, que de tanto ficar admirando os
pássaros livres pelo ar, nutre um grande desejo de poder voar também. Por mais improvável que pareça esse sonho, o menino pensa em ideias mirabolantes para conseguir realizá
-lo, acreditando verdadeiramente que um dia será capaz de voar mesmo estando acordado.
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Tatu do Bem
Este trabalho, além de mostrar que a música deve fazer parte do desenvolvimento lúdico das
crianças, propicia momentos musicais, apreciando, cantando, despertando emoções e sentimentos, criando sons, com músicas de qualidade, que conservem a simplicidade e a essência
de uma infância feliz.
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Ikki
Um cãozinho inesquecível

O livro conta a história de Ikki, um cãozinho brincalhão, arteiro e muito valente, um verdadeiro cavaleiro de armadura. Esse cachorrinho muito querido fez todos a sua volta brincarem e sorrirem mais, e com certeza vai fazer o mesmo com o leitor.
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