
 
 
 
 
 

 
LEITURAS INDICADAS 

 

1º trimestre de 2017 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Literatura 

1º ANO 
 

  

HOWARTH, Heidi. A Folha mágica. Editora Ciranda Cultural.  
 
Sinopse: O ursinho está esperando a última folha cair 

porque pretende fazer um desejo. Ele conseguirá pegar a 

folha? O desejo dele se tornará realidade? Este livro 

incentiva o prazer de ler e contar histórias. Apresenta ainda 

dicas para os pais e professores explorarem o texto. 

 

2º ANO 
 

  
SECCO, Patrícia Engel. Chuvinha é tudo de bom! Ed. Melhoramentos.   
 

Sinopse: Duda adora falar com as sementes, as plantas e 

os bichinhos do jardim. Até que um dia, para sua enorme 

surpresa, Dona Semente lhe diz que chuvinha é tudo de 

bom. Dona Semente resolve quebrar o silêncio para 

reclamar da poluição da terra, da água e do ar. Os 

pequenos leitores podem acompanhar este bate-papo e 

descobrir o que Duda fez para ajudar a diminuir a quantidade de lixo no planeta.  

 

3º ANO 
 

 

BRUM, Carlos Augusto Pessoa. Cadu está com a macaca. Br1 Editores  
 
Sinopse: Esse livro começa em um desses dias, onde Cadu 

e sua amiga Macaca estão aprontando todas. O que vem 

depois, porém, é uma grande surpresa: após uma enorme 

comilança, Cadu e a Macaca decidem aprender a se 

alimentar de forma saudável e, como diz a sábia Vó Caca, 

macacável. "Cadu está com a macaca" fala de forma 

divertida sobre a importância de uma alimentação sadia, 

misturando a imaginação da cabeça com a imaginação da barriguinha. O 

resultado é uma aventura recheada de descobertas, mistérios e receitas que o 

próprio leitor já pode preparar. 



4º ANO 
 

 

BRUM, Carlos Augusto Pessoa. Cadu procura no Rio Grande do Sul. Br1 Editores. 
 

Sinopse: Cadu está com dez anos e já sabe um montão de coisas. 

Coisas sobre o horário de dormir, coisas sobre os adultos, coisas 

sobre seu Colégio, coisas sobre seus colegas, coisas sobre as 

coisas... Mas, mesmo tão esperto, ele ainda não conhece a história 

de seu Estado. Neste livro, os pequenos leitores podem 

acompanhar Cadu em sua descoberta do passado do Rio Grande do 

Sul.  

 

5º ANO 

 

 

1ª Leitura: SCLIAR, Moacyr. Ataque ao Comando PQ. Editora Ática.  

Sinopse: A missão do jovem Caco, expert em informática, é 

encontrar o Hacker que está invadindo os computadores da 

prefeitura. O sabotador se inspira em Triste fim de Policarpo 

Quaresma para projetar seus ataques. 

 
 
 

 
 
2ª Leitura: 1 livro da coleção Reconto Infantil (o título é opcional, desde que seja 
desta coleção) – Ed. Scipione 
 
 
 
 

 

 
 

 


