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Políticas Públicas

A Campanha da Fraternidade, coordenada pela Confer ncia Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), realizada anéalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana
no Brasil, sempre no período da Qéaresma.
Tem como objetivos permanentes despertar o espírito coménit rio e cristão na
bésca do bem comém; edécar para a vida em fraternidade e renovar a consci ncia
da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, em vista de éma sociedade
jésta e solid ria.
Para o ano de 2019, foi escolhido o tema “Fraternidade e políticas públicas” e o
lema: "Ser s libertado pelo direito e pela jéstiça” (Is 1,27).
A campanha vai aproféndar o qée são as políticas públicas enqéanto garantidoras
de direitos, béscar fazer a distinção entre política de governo e políticas de
estado, bem como vai tratar do processo de éma política pública – da agenda
avaliação e monitoramento.
Pensando na constréção da fraternidade entre os indivídéos e tamb m nas
políticas públicas, a Global Editora selecionoé algémas de séas obras qée abordam
essas qéestões. Confira nossas ségestões!

Ensino Fundamental I
A cidade perdida
Autores: J. L. Garcia Sánchez e M. A.
Pacheco

A implosão da mentira e
outros poemas
Autor: Affonso Romando de Sant'Anna

A preservação do meio ambiente urbano é
tratada nesta obra pela figura do mágico
Abracadabra que vê o bosque onde mora ser
transformado em uma cidade suja e poluída.
Texto e imagens divertem e fazem pensar sobre
um dos mais graves problemas de nosso tempo:
o desequilíbrio entre a vida moderna e o meio
ambiente.
40 páginas - ISBN: 978-85-260-0914-1

A revolta
Autora: Edla van Steen

A revolta, narrada por uma adolescente,
sensibiliza o leitor pela qualidade literária com
que os fatos são construídos.
A sociedade descrita é semelhante à que
vivenciamos hoje. Causa espanto o fato de
comprimidos letais serem dados a todas as
pessoas de setenta anos. Porém, existe uma
esperança.

A obra coloca o jovem leitor em contato com
a verdadeira dimensão da função estética e
social do gênero poético.
É uma oportunidade de ler poemas da mais
alta qualidade literária, quer pela técnica de
composição, quer pela diversidade e riqueza
dos temas abordados.
64 páginas - ISBN: 978-85-260-0983-7

A revolta dos guarda-chuvas
Autor: Sidónio Muralha

Os guarda‑chuvas se rebelam contra os
maus‑tratos de seu dono e resolvem ganhar
a liberdade.
Eva Furnari ilustrou e Sidónio Muralha
escreveu o texto, que estimula, no jovem
leitor, a solidariedade e o senso de justiça.
16 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑0587‑7

32 páginas - ISBN: 978-85-260-1958-4

A velha coroca
Autor: Roberto Athayde

Um menino, ao saber que sua bisavó ficaria um
tempo em sua casa, espera ansioso. Porém, sua
mãe avisa que Vó Coroca está muito doente e
precisa ficar em repouso absoluto.
O garoto vai chegando pertinho, pede para que
ela conte uma história, e de história em história,
em pouco tempo a saúde fica restabelecida e o
menino muito mais feliz.
16 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1205‑9

Agora... Estamos em Paz
Autor: Gian Calvi

Gian Calvi nos apresenta a história de um
menino que vive no campo e que convive
com um pai alcoolista.
De maneira delicada e inteligente,
apresenta o drama da violência doméstica,
que atinge principalmente as crianças,
destacando aspectos relativos aos direitos e
deveres de todo ser humano.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑0913‑4

Ensino Fundamental I
Apontamentos
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós

Onde se encontra a justiça? Que caminhos
levam à igualdade, ao fim da opressão? Como se
organiza o trabalho, na cidade ou no campo,
despertando terras adormecidas, promovendo
riquezas e o progresso da nação?

Caça ao mosquito
Autora: Cecilia Reggiani Lopes

O poeta Bartolomeu aponta a resposta: o poder
das fraternas palavras, inscritas na Carta que,
mesmo em tempos difíceis, revela o peso da Lei.

O perigo da dengue aumenta quando chega
o verão. Mas o combate à proliferação do
mosquito transmissor precisa ser realizado
durante todo o ano. Criativamente ilustrado
por Dave Santana, este livro é um recurso
pedagógico importante para os professores
em sala de aula na tarefa de esclarecer,
orientar e atuar de forma compromissada
junto à comunidade.

32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑2338‑3

32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑2146‑4

O caminho das águas
Autor: Gian Calvi

A água que hoje usamos é a mesma que existe
há 5 bilhões de anos. Ela apenas passa por
constante modificações.
Este livro pretende ampliar a visão das crianças
para a importância da água no panorama
doméstico, comunitário, municipal; a fim de que
busquem e promovam a qualidade de vida
através do uso racional da água.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1345‑2

De não em não
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós

Usando sua poesia e sensibilidade únicas,
preocupado com a situação de milhares de
crianças lançadas à rua e à exclusão social que
estão em toda parte do Brasil e do mundo, De
não em não critica a sociedade em que vivemos,
a desigualdade social e sua maior consequência:
a fome.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1373‑5

Contas de dividir e trinta e seis
bolos
Autora: Cora Coralina

Nessa obra, a autora conta uma história
em que os membros de uma família – tia
Laudemiria, tio Fidelcino, o primo Zezinho,
o avô, a bisavó Nhãnhã – vivem vários
conflitos, entre eles, a perda de um filho,
o divórcio, o uso da palmatória na
aprendizagem escolar.
48 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1590‑6

Drogas!
Autores: Carlos dos Santos Silva e
Gian Calvi

Nesta obra são apresentados conceitos,
história e legislação relativas ao uso de
drogas e questões que envolvem a criança e
o adolescente como os mais atingidos pelo
seu consumo. Passando pela discussão do
meio em que eles vivem e ampliando para a
sociedade como um todo, são oferecidas
algumas alternativas para ajudar crianças e
adolescentes dependentes e uma relação de
locais onde estes podem buscar ajuda.
40 páginas - ISBN: 85‑260‑0971‑0

Ensino Fundamental I
Em fuga
Autor: Plimm van Hest

Imagine só? há uma guerra. Na verdade, isso
quase não dá para se imaginar. Principalmente
crianças que nunca se viram numa situação
dessas. Em fuga transporta crianças e seus pais,
levando-os de uma situação assustadora, que
parece sem saída, a um futuro esperançoso. De
um modo emocionante, a obra convida a uma
conversa que faz pensar. Imagine só?
32 páginas - ISBN: 978-85-8184-156-4

Gente, bicho, planta
Autor: Ana Maria Machado

Escrito por Ana Maria Machado, e lindamente
ilustrado por Mauricio Negro, este livro
encantará adultos e crianças. Envolvendo
pessoas, animais e plantas, reúne três histórias
que acendem a discussão sobre a necessidade
urgente de se preservar o meio ambiente, onde
várias espécies de nossa fauna e flora correm o
sério risco da extinção.
40 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1370‑4

Manifesto verde
Autor: Ignácio de Loyola Brandão

Inicialmente pensado para ser uma carta aos
filhos do autor, André, Daniel e Maria Rita, o
manifesto de Loyola acabou adquirindo ares de
uma carta à humanidade, um apelo ecológico
para a preservação da natureza. O autor
demonstra ao leitor a necessidade de mudanças
de comportamento do homem para a
preservação do meio ambiente, para que o
futuro não seja uma coisa do passado.

Flora
Autor: Bartolomeu Campos de Queirós

Um hino de amor à natureza: esta é a
essência deste livro. Flora não é apenas a
menina que semeia e com coragem espera a
chegada de flores e frutos.
Ela nos ensina também que para florescer é
preciso, antes, apodrecer, pois só é possível
a chegada de uma nova manhã depois de
uma noite antiga.
40 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1387‑2

Histórias do país dos avessos
Autor: Edson Gabriel Garcia

O livro conta histórias de um país em que
tudo acontece às avessas: as pessoas riem
quando é hora de chorar e vice‑versa. É
possível trabalhar o tema das diferenças
entre a realidade e a fantasia, entre a
verdade e a imaginação. Há também nas
entrelinhas algumas implicações políticas
que podem iniciar discussões sobre o
“certo” e o “errado” na sociedade.
64 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1463‑3

O homem que espalhou o
deserto
Autor: Ignácio de Loyola Brandão

Incentivado pela mãe, que prefere ter o filho
no quintal, sob suas vistas, ao vê‑lo na rua,
sujeito a todos os perigos, o menino cresce,
tendo por única atividade e divertimento o
corte de folhas. Mais tarde... Que este livro
sensibilize os pequenos e grandes leitores
sobre o perigo que a falta de sentimento
ecológico pode trazer à humanidade.
32 páginas - ISBN: 85‑260‑0276‑7

136 páginas - ISBN: 97885‑260‑2048‑1

Ensino Fundamental I
O outro Brasil que vem aí
Autor: Gilberto Freyre

O sociólogo Gilberto Freyre, estudioso da
história e da cultura do Brasil, também cultivou
o gênero poético.
Neste poema, ilustrado por Dave Santana,
Freyre manifesta o desejo e a esperança de ver
o Brasil se tornar, graças à ação de todos os
brasileiros, de todas as classes sociais, um país
justo e feliz.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1609‑5

Os escorpiões contra o círculo
de fogo
Autor: Ignácio de Loyola Brandão

Os escorpiões realmente se matam quando se
encontram em um círculo de fogo? Quando
poderia descobrir a verdade? Esta é uma
história que nos ensina que a vida é complicada,
fazemos o que devemos fazer, porém sempre
arrumamos um problema para pensar. E assim
existe sempre uma pergunta que, talvez, tenha
que esperar a vida inteira para ser respondida.
48 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1388‑9

Ou isto ou aquilo

O professor Burrim e as quatro
calamidades
Autor: José J. Veiga

José J. Veiga é um grande nome da
literatura fantástica brasileira. Aqui, ele
resolve contar para crianças as dificuldades
de um professor com seus alunos. Decidido
a mudar de profissão, Burini encontra a
solução de seus problemas vendendo picolé
na porta da escola e descobre que, ao
nascer, somos responsáveis por nosso
destino no mundo.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1272‑1

Os meninos verdes
Autora: Cora Coralina

Ao permitir que crescessem, a doceira teve
uma grande surpresa: nasceram criaturas
parecidas com crianças, mas bem pequeninas e completamente verdes!
Descobrir maravilhas da natureza, respeitar
amorosamente toda criação e vivenciar com
naturalidade as situações inéditas são lições
que se aprende com prazer.
24 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1180‑9

Passarinho me contou
Autora: Ana Maria Machado

Autora: Cecília Meireles

Cantigas de ninar, cantigas de roda, parlendas,
travalínguas e adivinhas são formas de
expressão muito próximas do mundo da criança
e com efeitos estéticos bastante sugestivos,
criativos e lúdicos. Utilizando esses recursos,
Cecília Meireles “brinca” com as palavras e
resgata a fantasia e a imaginação do universo
infantil.
64 páginas - ISBN: 97885‑260‑1710‑8

Em um reino onde havia muita coisa bonita,
vivia um rei. E muitos passarinhos. E foi um
deles que contou esta história que Ana
Maria Machado vai contar...
Uma história que reúne super‑heróis, três
cavaleiros corajosos e João e Maria, e que
nos ensina que tudo tem solução quando
todos se ajudam para resolver. Foi isso que
o passarinho me contou...
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1338‑4

Ensino Fundamental I
Procura-se um rei

O Rei, o Profeta e o Canário

Autor: Orígenes Lessa

Autor: Orígenes Lessa

Neste livro, Orígenes Lessa conta a história de
três personagens de um país chamado
Baratolândia, em tudo semelhante ao Brasil, que
aqui desembarcam à procura de um rei. Depois
de mil peripécias, eles localizam o candidato ao
trono: um garoto de Copacabana. Com
ilustrações de Rodrigo Rosa, prepare‑se para ler
uma fábula fantástica, criativa e divertida.

Nesta singela história, escrita em forma de
poema, mais uma vez Orígenes Lessa nos
surpreende com sua criatividade e seu
grande coração. Um rei cruel recebe a visita
do Profeta que surge para lhe ensinar uma
lição de respeito e humildade. Com a ajuda
de um canário, o rei descobre o milagre do
amor transformando‑se em um homem feliz
e generoso.

112 páginas - ISBN: 97885‑260‑2075‑7

Todas as crianças da Terra
Autor: Sidónio Muralha

Nesta poesia, o autor chama todas as crianças
da Terra para colaborarem na construção de um
mundo de paz.
A paz que pode estar em qualquer lugar, dentro
e fora das pessoas. E as crianças, todas as
crianças, de mãos dadas, são o símbolo desta paz
tão necessária.
16 páginas - ISBN: 85‑260‑0910‑9

A Torre do Reno
Autora: Tatiana Belinky

Na região do vale do Reno, o trigo, alimento
principal dos camponeses, não amadureceu. A
fome tomou conta da população. Só havia
alimento no palácio do rico e poderoso bispo.
Pessoas aglomeram à sua porta, pedindo,
implorando, por migalhas... Irritado com aquela
insistência, o bispo tem uma ideia. E é então que
você irá conhecer o terror na Torre do Reno...
Uma história imperdível!
24 páginas - ISBN: 85‑260‑1066‑2

32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1272‑1

A Torre de Babel
Autor: Orígenes Lessa

Esta é a narrativa bíblica de Orígenes Lessa
sobre a construção da Torre de Babel,
escrita de uma maneira bem acessível ao
jovem leitor.
Antes todos se entendiam e viviam em paz.
Mas, de repente, os homens desejaram
alcançar o céu e ter domínio total sobre ele.
E a confusão começou e nunca mais ninguém
se entendeu.
24 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1774‑0

Um montão de Unicórnios
Autora: Ana Maria Machado

Vivendo em um espaço de concreto e
proibições, sofrendo com o mau humor do
síndico, que não permite brincadeiras,
risadas e bichos de estimação, sem plantas,
terra, minhocas, besouros, borboletas e
lagartixas, as crianças de um edifício
encontram uma saída poderosa e, com
magia e pureza, irão transformar esta
situação.
32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1283‑7

Ensino Fundamental I
Um mundo para todos

O Rei de Quase-Tudo

Autor: Gian Calvi

Autor: Eliardo França

Neste livro, um bando de pessoas preocupadas
com os acontecimentos do mundo resolve
tomar uma providência. Todos juntos decidem
viajar por todas as partes do planeta para
conhecer seus habitantes e, conversando,
trocando ideias e impressões, ver se era possível
encontrar uma solução para problemas como
poluição, devastação da natureza, extinção de
animais etc.

Escrita e ilustrada por Eliardo França, esta é
a história de um rei que quanto mais tinha,
mais queria. Queria terras, ouro, estrelas, o
universo inteiro.

32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑0967‑7

24 páginas - ISBN: 97885‑260‑1600‑2

O dragão dragonino no país
dos avessos
Autor: Edson Gabriel Garcia

Com a Rainha Louca governando o País dos
Avessos muitas coisas mudaram por causa da
sua loucura. Mas como tudo nesse país é do
avesso, tudo pode acontecer. O autor busca
tecer uma reflexão sobre as relações humanas, o
poder, o absurdo das situações e as diferenças
entre realidade e fantasia.
48 páginas - ISBN: 85‑260‑0252‑X

Vivia, por isso, infeliz e insatisfeito. Ele
desejava ser o rei de tudo e não de quase
tudo. Uma mensagem sobre o
comportamento humano e sua relação com
o mundo.

Valentina
Autor: Márcio Vassallo

Márcio Vassallo nos apresenta a história de
uma princesa, uma menina que mora num
morro do Rio de Janeiro, como tantas outras
meninas. Com delicadeza e sensibilidade,
ele nos conta sobre os sonhos da menina,
suas dúvidas e decepções, nos levando a
uma viagem para dentro da personagem que
é, na verdade, um caminho de descoberta de
nosso próprio interior e da sociedade em
que vivemos.
24 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1199‑1

