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 Capa Título Autor Resumo 
1.  

 

A Color of His 
Own 

Leo Lionni Os elefantes são cinzentos. Os porcos são 

cor-de-rosa. Apenas o camaleão não tem cor 

própria. Será que encontrar um amigo vai 

ajudar o camaleão a entender que não há 

problema em mudar de cor?  As crianças e 

suas famílias podem falar sobre como o 

camaleão se transforma ao longo da história.  

2.  

 

Abuela Arthur Dorros Rosalba imagina voar sobre Nova York com 
sua muito amada Abuela. A jovem usa uma 
adorável mistura de inglês e espanhol para 
descrever a sua viagem, passando das ruas 
movimentadas de Manhattan para a Estátua 
da Liberdade. 

3.  

 

An Extraordinary 
Egg 

Leo Lionni É um dia extraordinário em Pebble Island 

para três sapos quando um deles descobre 

um belo ovo branco. O que poderia estar 

dentro do ovo? 

4.  

 

Anno’s Counting 
Book 

Mitsumasa 
Anno 

Esta imagem está cheia de oportunidades 
para as crianças fazerem observações, 
compararem e classificarem, observarem 
padrões...e CONTAREM!   

5.  

 

Are You My 
Mother? 

PD Eastman Esta história clássica do laço entre mãe e 

filho é ótima para leitores iniciantes.  Quando 

o ovo de uma mamãe pássaro começa a 

saltar, ela se apressa para se certificar de que 

tem algo para o seu filhinho comer. Mas 

assim que ela se vai, sai o passarinho.  

 

6.  

 

Bear Snores On Karma Wilson Um urso hiberna durante o inverno. Ele 
dorme enquanto todos os outros animais vão 
para a caverna para se aquecer e fazer uma 
festa.  O urso está FAMINTO quando ele 
acorda!  Ele vai se juntar à diversão? 

7.  

 

Bright Eyes, 
Brown Skin 

Cheryl Willis 
Hudson 

Bright Eyes, Brown Skin é uma história 

simples por meio de um poema narrativo que 

tem tudo a ver com sentir-se bem como você 

é.  Imagens e palavras descrevem as belas e 

inigualáveis características físicas das 

crianças afro-americanas ao brincarem juntas 

ao longo do dia. 

8.  

 

Brown Bear, 
Brown Bear, 
What do you 
See? 

Eric Carle Um grande sapo feliz, um gato roxo e gordo, 
um belo cavalo azul e um suave pato amarelo 
desfilam pelas páginas deste livro 
encantador.  

Lista de Leitura Pré-Escolar Broward Reads  

(100 Livros para Leitura Divertida em Família!) 
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9.  

 

Bunny Cakes Rosemary 
Wells 

É o aniversário da vovó, e Max e Ruby 

querem fazer um bolo para ela, mas suas 

ideias são muito diferentes.  Acompanhe 

enquanto eles juntam os ingredientes e 

assam uma surpresa para a vovó.  

10.  

 

Chicka Chicka 
Boom Boom 

Bill Martin Jr.  Quando todas as letras do alfabeto 
competem uma com a outra para subir no 
coqueiro, haverá espaço suficiente?  

11.  

 

Clifford the Big 
Red Dog 

Norman 
Bridwell 

Conheça o Clifford e a Emily Elizabeth no 
livro original do Clifford! O Clifford é grande. 
O Clifford é vermelho. Mas acima de tudo, o 
Clifford sabe como SER UM BOM AMIGO. 

12.  

 

Corduroy Don Freeman O Corduroy é um urso de pelúcia de macacão 
verde, que vive na prateleira de uma loja de 
departamentos e sonha em ter um lar.  Como 
ele pode encontrar um lar se ele tem um 
botão quebrado? 

13.  

 

Cow that Went 
Oink 

Bernard Most Este livro emocionante é sobre aceitar-se 
como você é e saber que ser diferente dos 
outros é normal. A persistência, 
perseverança e amizade podem nos ajudar a 
superar e aprender coisas novas. 

14.  

 

Do Like Kyla Angela 
Johnson 

Este livro tem imagens lindas, felizes e 
coloridas de irmãs fazendo diversas coisas 
divertidas juntas. O foco é positivo e coloca 
ênfase nos momentos alegres em família ao 
compartilhar eventos do dia-a-dia. 

15.  

 

Don’t Let the 
Pigeon Drive the 
Bus 

Mo Willems Quando um motorista de ônibus faz uma 
pausa em sua rota, um voluntário muito 
improvável surge para substituí-lo - um 
pombo! Enquanto ele suplica, chia, e implora 
ao longo do livro, as crianças vão adorar 
poder responder e decidir o seu destino. 

16.  

 

Eating the 
Alphabet  

Lois Ehlert Dos damascos e abacates aos inhames e 

abobrinhas, todos os tipos de alimentos 

deliciosos e saudáveis são introduzidos às 

crianças. No final do livro está incluído um 

glossário com informações sobre onde cada 

item é cultivado e como é normalmente 

consumido. 

17.  

 

Feast for 10! Cathryn 
Falwell 

Um livro de contagem que apresenta uma 
família fazendo compras de alimentos, 
preparando o jantar e sentando-se para 
comer.  Você pode prever quem virá ao 
banquete para 10?  O que você acha que eles 
vão comer?  Incentive as crianças.  

18.  

 

Feathers for 
Lunch 

Lois Ehlert Um gato de estimação tenta almoçar, mas 
tudo que ele pega são penas. O livro destaca 
12 aves comuns na história juntamente com 
alguns fatos curiosos no final do livro. 
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19.  

 

Feelings to Share 
A to Z  

Todd e Peggy 
Snow 

Por meio de poemas com rimas e ilustrações 
cativantes, este livro ajuda as crianças a 
desenvolver e usar o vocabulário para 
comunicar suas emoções.  Ao ler, incentive 
as crianças a falar sobre os sentimentos 
contidos no livro e ressalte como elas sabem 
que os personagens têm esses sentimentos. 

20.  

 

Five Little 
Monkeys 

Eileen 
Christelow 

Assim que dizem boa noite à mamãe, os 

cinco macaquinhos começam a pular em sua 

cama. Mas os problemas estão à frente pois, 

um a um, eles caem e batem com a cabeça!  

Os leitores podem falar sobre os números no 

livro e representá-los pulando, entoando e 

cantando. 

21.  

 

Flower Garden Eve Bunting Uma menina e seu pai compram plantas, 

terra para vaso e uma caixa de janela no 

supermercado, pegam o ônibus até seu 

apartamento e preparam um presente 

colorido de jardim para a mãe da criança.  

Após a leitura, as famílias podem planejar e 

plantar seus próprios jardins de flores.  

22.  

 

Giraffes Can’t 
Dance 

Giles Andreae A girafa Gerald sonha em dançar, mas suas 

pernas são muito finas e seu pescoço é muito 

longo. Mesmo quando lhe dizem "as girafas 

não sabem dançar", com alguns conselhos 

sensatos de um grilo sábio, Gerald começa a 

dançar ao som de sua própria doce melodia. 

23.  

 

Goldilocks and 
The Three Bears 

James 
Marshall 

Este vencedor da Medalha de Honra 
Caldecott é uma recriação da famosa história 
infantil de uma menina chamada Goldilocks e 
sua aventura para a casa dos três ursos.  O 
que vai acontecer quando a Goldilocks 
experimentar o mingau, as cadeiras e as 
camas dos ursos?  O que vai acontecer 
quando ela for descoberta na casa dos três 
ursos?   

24.  

 

Good Night 
Good Night 
Construction Site 

Sherri Duskey 
Rinker 

Enquanto o sol se põe atrás do grande 
canteiro de obras, todos os caminhões 
trabalhadores se preparam para dizer boa 
noite. Um a um, eles terminam o trabalho e 
se deitam para descansar, assim eles estarão 
prontos para o próximo dia de trabalho duro 
na construção! 

25.  

 

Goodnight Moon Margaret 
Wise Brown 

Tudo começa na grande sala verde e depois 

se move por toda a casa com suaves rimas e 

padrões.  O caráter acalmante deste livro o 

torna perfeito para a hora de dormir. 

26.  

 

Green Eggs and 
Ham 

Dr. Seuss "Você gosta de ovos verdes e presunto?", 

pergunta Sam-I-am neste livro para 

iniciantes, do Dr. Seuss. Você gosta deles em 

uma casa ou com um rato? Você gostaria 

deles em um barco ou com um bode? Em um 

trem ou em uma árvore? Sam continua 

perguntando com persistência.  
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27.  

 

Grumpy Monkey Suzanne Lang Jim, o chimpanzé, está de péssimo humor 

sem razão aparente. Seus amigos não 

conseguem entender isso.  Como ele pode 

estar de mau humor quando o dia está TÃO 

lindo? Será que ele só precisa de um dia para 

se sentir mal-humorado? 

28.  

 

Harold and the 
Purple Crayon 

Crockett 
Johnson 

"Uma noite, depois de pensar nisso por 

algum tempo, Harold decidiu ir dar uma volta 

ao luar". Assim começa esta história gentil 

que mostra até onde sua imaginação pode 

lhe levar.  

29.  

 

Hi Fly Guy! Tedd Arnold Quando o Buzz captura uma mosca para 

entrar no The Amazing Pet Show, seus pais e 

os juízes lhe dizem que uma mosca não pode 

ser um animal de estimação.  Como o Buzz 

sempre soube, o talento do Fly Guy prova 

que eles estavam errados.  As crianças 

ficarão entusiasmadas em ver seus truques e 

talentos e ler enquanto ele zumbe pelas 

páginas. 

30.  

 

How are you 
Peeling?  Foods 
with Moods 

Saxton 
Freymann e 
Joost Elffers 

Imagens de frutas e verduras com várias 
"expressões faciais" podem oferecer um 
ponto de partida para falar sobre 
sentimentos, ao mesmo tempo em que 
incentiva a pensar sobre seus próprios 
sentimentos.  É divertido também fazer as 
"caras" do livro! 

31.  

 

How Do 
Dinosaurs Count 
to Ten? 

Jane Yolen Venha para uma GRANDE diversão enquanto 
seus dinossauros favoritos encantam os 
jovens leitores com suas brincadeiras. Como 
é que os dinossauros contam até dez? Várias 
e várias vezes!  As crianças vão gostar de 
praticar suas habilidades de contagem, 
matemática e padrões.  Os leitores podem 
identificar os números e as palavras 
numéricas ao longo do livro. 

32.  

 

Hug Jez Alborough Bobo precisa de um abraço. Ele pede a todos 

os seus amigos animais, mas eles parecem 

não entender. Incentive as crianças a falar 

sobre como o Bobo se sente e olhar para sua 

expressão facial e linguagem corporal...é 

muito triste!  O que o Bobo precisa para se 

sentir melhor? Como o Bobo pode receber 

seu abraço?   

33.  

 

I Like Me!  Nancy Carson Este livro está cheio de reforços positivos 

com uma porca exuberante que proclama: 

"Eu gosto de mim"! Ela gosta da sua 

aparência e das coisas que faz.  Quando ela 

comete um erro, ela se levanta e tenta 

novamente.  Incentive as crianças a fazer 

associações e a falar das coisas que elas 

gostam de si mesmas. 
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34.  

 

I Like Myself Karen 
Beaumont 

Com muita energia e imaginação, esta ode à 

auto-estima incentiva as crianças a valorizar 

tudo sobre si mesmas, tanto por dentro 

como por fora. Cabelo desarrumado? Bafo de 

onça? E daí! Aqui está uma garotinha que 

sabe o que realmente importa.  Como você 

gosta de si mesma? 

35.  

 

If You Give a 
Mouse a Cookie 

Laura 
Numeroff 

Se um viajante faminto aparecer na sua casa, 

você pode querer dar-lhe um biscoito. Se 

você lhe der um biscoito, ele vai pedir um 

copo de leite. Ele vai querer se olhar em um 

espelho para ter certeza de que não tem 

bigode de leite, e depois vai pedir uma 

tesoura para se aparar.... 

36.  

  

In the Tall Grass Denise 
Fleming 

Acompanhe o minúsculo guia turístico 

enquanto ele percorre a grama nas páginas 

deste livro. Você verá formigas, abelhas e 

pássaros – coelhinhos saltitantes também. 

Ótimo para jovens aventureiros e 

exploradores.  Depois de ler, as famílias 

podem levar as crianças para um passeio na 

natureza.  O que você vê na grama grande e 

alta? 

37.  

 

Ish Peter 
Reynolds 

Desenho é o que Ramon faz. É o que o faz 

feliz. O que você acha que vai acontecer 

quando alguém disser ao Ramon que ele não 

sabe desenhar?  O Ramon vai continuar 

desenhando ou vai desistir?  Incentive as 

crianças a olhar para o desenho de Ramon e 

falar sobre como eles são "ish".  Que tipos de 

desenhos as famílias podem fazer juntas 

após a leitura?   

38.  

 

It Looked Like 
Spilt Milk 

Charles Shaw A silhueta branca sobre um fundo azul muda 

em cada página. É um coelho, um pássaro, ou 

apenas leite derramado? As crianças adoram 

adivinhar até o surpreendente final ao 

descobrirem que, com um pouco de 

imaginação, algo comum pode se tornar algo 

extraordinário. 

39.  

 

It’s OK to Be 
Different  

Todd Parr Este livro vai inspirar as crianças a celebrar 
sua individualidade através da aceitação dos 
outros, da celebração do multiculturalismo e 
da diversidade, e promover o 
desenvolvimento de caráter. 

40.  

 

Jamberry Bruce Degen Este livro tem divertidos jogos de palavras e 
pinturas coloridas com muitos detalhes sobre 
um menino amante de frutas vermelhas e 
um urso cativante que faz rimas.  Ao ler 
juntos em família, fale sobre palavras que 
rimam, deixando a palavra rimada em branco 
para que as crianças a preencham enquanto 
leem.  Pratique falar as palavras rimadas 
juntos após a leitura. 
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41.  

 

Kitten’s First Full 
Moon 

Kevin Henkes As crianças vão se deliciar com o erro de 
Kitten quando ela acha que uma tigela de 
leite é realmente o reflexo da lua.  Os leitores 
podem falar sobre a sequência de eventos na 
jornada da Kitten e recontar a história, 
agindo como uma gatinha. 

42.  

 

Knuffle Bunny Mo Willems Trixie, papai e Knuffle Bunny fazem um 

passeio à lavanderia do bairro em uma 

emocionante aventura.  Infelizmente, tudo 

muda drasticamente quando Trixie percebe 

que alguém foi deixado para trás.  Onde está 

o KNUFFLE BUNNY? 

43.  

 

Leo the Late 
Bloomer 

Leo Lionni Leo não está lendo, nem escrevendo, nem 

desenhando, nem mesmo falando, e seu pai 

está preocupado. Mas a mãe de Leo não está 

preocupada. Ela sabe que seu filho vai fazer 

todas essas coisas, e mais, quando ele estiver 

pronto. 

44.  

 

Llama Llama Red 
Pajama 

Anna 
Dewdneg 

Quando a mamãe demora muito para colocar 

o Llama, Llama Red Pajama na cama à noite, 

ele transforma a hora de dormir em um 

drama de lhama! As crianças vão entender a 

necessidade de conforto do Bebê Llama, 

assim como os pais vão gostar da mensagem 

tranquilizadora da Mamãe Llama. 

45.  

 

LMNO Peas Keith Baker Prepare-se para rolar pelo alfabeto com um 

alegre elenco de ervilhas ocupadas. Ao ler, as 

crianças podem praticar apontando as letras 

em cada página e as palavras que começam 

com cada letra. 

46.  

 

Lola at the 
Library 

Anna 
McQuinn 

Lola tem um grande sorriso no rosto. Por 

quê? Porque é terça-feira e terça-feira é dia 

de biblioteca! Junte-se à Lola nesta calorosa 

celebração dos livros e das pessoas que os 

amam. 

47.  

 

Maria Had a 
Little Llama 

Angela 
Dominguez 

Representações alegres e infantis de Maria e 
sua amada lhama recriam a rima familiar 
“Mary Had a Little Lamb”, em uma vila 
peruana.  

48.  

 

Maybe 
Something 
Beautiful 

Isabel 
Campoy e 
Theresa 
Howell 

De que adianta uma pincelada de cor em 
uma comunidade cinza? Como Mira e seus 
vizinhos descobrem, mais do que você pode 
imaginar! Pegue um pincel e junte-se à 
diversão, pois até pequenos artistas podem 
fazer algo grande! 

49.  

 

Miss 
Bindergarten 
Gets Ready for 
Kindergarten 

Joseph Slate É o primeiro dia do jardim de infância e Miss 

Bindergarten está trabalhando duro para 

preparar a sala de aula para seus vinte e seis 

novos alunos.  Ao ler em família, fale sobre as 

letras do alfabeto em cada página e os 

nomes das crianças que começam com cada 

letra. 
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50.  

 

Mouse Paint Ellen Stoll 
Walsh 

Um dia, três ratos brancos descobrem três 

potes de tinta - vermelho, azul e amarelo. Os 

ratos tolos pintam, derramam e andam por 

toda parte, misturando as cores e fazendo 

uma bagunça e tanto!  

51.  

 

No, David! David 
Shannon 

Prepare-se para conhecer David e seu bom-

humor, sorriso malicioso e brincadeiras que 

provocam gargalhadas. As crianças vão achar 

seu ultrajante mau comportamento tanto 

engraçado quanto libertador, enquanto se 

identificam com ele. 

52.  

 

Not Norman Kelly Bennett Norman, o peixinho dourado, não era o que 

este menino tinha em mente. Leia esta 

inesperada e positiva história de encontrar o 

bem em algo que você não sabia que queria. 

53.  

 

One Duck Stuck Phyllis Root Este livro de rimas de contagem é um 
banquete de sons e números que farão com 
que os jovens ouvintes se juntem à diversão 
deslizante e desleixada! 

54.  

 

Only One of You Linda Kranz Há apenas um você neste grande mundo. 
Faça dele um lugar melhor. Através de 
palavras simples e poderosas, o peixe 
compartilha com seu filho a sabedoria 
adquirida para orientá-lo enquanto ele 
explora o mundo. 

55.  

 

Owen Kevin Henkes Owen tinha uma manta amarela felpuda. "O 
Fuzzy vai para onde eu vou", disse Owen. O 
que o Owen vai fazer com o Fuzzy quando for 
hora de ele ir para a escola?  Como o Owen 
se sente sobre o Fuzzy e seus pais e as ideias 
da Sra. Tweezer sobre o que fazer a seguir? 

56.  

 

Owl Babies Martin 
Waddell 

"Eu quero minha mamãe! ”. Três corujinhas 

acordam uma noite e não encontram sua 

mãe, e não conseguem deixar de se 

perguntar onde ela está. O que ela está 

fazendo? Quando ela vai voltar?  

57.  

 

Pete the Cat:  I 
Love My White 
Shoes 

Eric Litwin Pete, o Gato, caminha pela rua com seus 
sapatos brancos novinhos em folha. No 
caminho, seus sapatos mudam do branco 
para o vermelho para o azul para o marrom 
para MOLHADOS enquanto ele pisa em pilhas 
de morangos, mirtilos, e outras confusões 
grandes! 

58.  

 

Quick as a 
Cricket 

Audrey e Don 
Wood 

Um garoto se descreve como "ruidoso como 

um leão", "quieto como um mexilhão", "forte 

como um rinoceronte", e "gentil como um 

cordeiro" neste livro cheio de descrições e 

comparações. 

59.  

 

Rhyming Dust 
Bunnies 

Jan Thomas Bug! Rug! Mug! Hug! Estes coelhinhos de 

poeira adoram rimar. Bem, exceto pelo Bob. 

Para a frustração dos outros coelhinhos, o 

Bob nunca consegue acertar o ritmo. Será 

que ele vai aprender a rimar como os outros 

coelhinhos de poeira do livro? 
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60.  

 

Rosie’s Walk Pat Hutchins Rosie, a galinha, deixa o galinheiro e parte 
para uma pequena caminhada. Atrás dela 
está a raposa, tentando disfarçadamente 
alcançá-la. A caminhada de Rosie é tranquila, 
sem incidentes e acaba levando-a de volta 
para o galinheiro, sem saber do trabalho 
árduo da raposa, enquanto ela tenta navegar 
no percurso de obstáculos que Rosie a levou. 

61.  

 

Round is the 
Tortilla:  A Book 
of Shapes 

Roseanne 
Thong 

Com ilustrações ricas, um texto divertido de 
rimas e um glossário informativo, este 
divertido livro conceitual vai reforçar as 
formas encontradas no dia-a-dia de cada 
criança!  Ao lerem em família, falem sobre as 
formas encontradas no livro.  Incentive as 
crianças a procurarem formas em sua casa e 
na comunidade. 

62.  

 

Sheep in a Jeep Nancy Shaw Um rebanho de ovelhas percorre o país neste 

livro ilustrado de rimas.  Ao lerem juntos, 

falem sobre as palavras rimadas do livro.  

Peça às crianças que aplaudam, pisem e 

pulem a cada palavra rimada enquanto você 

se junta às rimas tolas. 

63.  

 

Silly Sally Audrey Wood Silly Sally é um livro de rimas sobre uma 
personagem engraçada chamada Silly Sally. 
Ela está andando pela cidade de trás para 
frente e de cabeça para baixo. No caminho, 
ela encontra vários tipos diferentes de 
animais e eles fazem brincadeiras bobas uns 
com os outros. 

64.  

 

Sometimes I’m 
Scared 

Jane 
Annunziata 

Os temores podem parecer muito grandes 
para as crianças e às vezes podem se tornar 
devastadores. Este livro descreve medidas 
simples que as crianças podem usar para 
superar seus temores diários e fornece dicas 
para os pais. 

65.  

 

Stand Tall Molly 
Lou Melon 

Patty Lovell Molly Lou Melon é baixa, desajeitada e 

dentuça, e tem uma voz que soa como um 

sapo-boi sendo espremido por uma jibóia. A 

vovó oferece palavras de encorajamento que 

ajudam a aumentar a confiança de Molly em 

sua nova escola. 

66.  

 

Stellaluna Janell Cannon Stellaluna é a terna história de um jovem 

morcego perdido que finalmente encontra 

seu caminho seguro de volta para casa, junto 

com sua mãe e amigos.  Incentive as crianças 

a falar sobre como elas acham que Stellaluna 

se sente e o que ela faz. 

67.  

 

Swimmy Leo Lionni O oceano é um mundo aquático e cheio de 
maravilhas, mas também pode ser perigoso 
para os peixinhos.  Swimmy mostra aos seus 
amigos como, com engenhosidade e trabalho 
em equipe, eles podem superar qualquer 
perigo.  Ao ler, fale sobre o trabalho em 
equipe e como Swimmy lidera os animais do 
oceano para trabalharem juntos. 
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68.  

 

Ten Black Dots Donald Crews O que você pode fazer com dez pontos 
negros? Um ponto pode formar um sol, dois 
pontos podem formar os olhos de uma 
raposa, e três pontos podem formar o rosto 
de um boneco de neve.  Isso é apenas o 
começo neste original livro de contagem! 

69.  

 

Ten Red Apples Pat Hutchins Dez maçãs vermelhas penduradas em uma 
árvore. Yippee, fiddle-dee-fee! Mas elas não 
estão lá por muito tempo. O cavalo, a vaca, o 
burro, o porco, a galinha, e os outros animais 
da fazenda comem uma maçã cada. 
"Guardem uma para mim", diz o fazendeiro.  
Incentive as crianças a contar as maçãs em 
cada página e falar sobre os números e as 
palavras numéricas. 

70.  

 

Thank You, Omu! Oge Mora Todos na vizinhança sonham com o sabor do 
delicioso ensopado da Omu! Um a um, eles 
seguem o nariz em direção ao aroma 
delicioso. E um a um, Omu compartilha, mas 
logo o caldeirão está vazio. E ela? 

71.  

 

The Adventures 
of Beekle:  The 
Unimaginary 
Friend 

Dan Santat Nascido em uma ilha para amigos 

imaginários, uma pequena criatura espera 

ser "imaginada por uma criança de verdade", 

mas sua vez nunca chega.  Ele parte em uma 

incrível viagem para a agitada cidade, onde 

finalmente encontra seu par perfeito e, por 

fim, recebe seu nome especial: Beekle. 

72.  

 

The Carrot Seed Ruth Krauss Quando um garoto planta uma semente de 

cenoura, todos lhe dizem que ela não vai 

crescer. Mas quando você é criança, há 

coisas que você simplesmente sabe, e o 

garotinho sabe que um dia uma cenoura vai 

surgir. Então ele rega sua semente, arranca 

as ervas daninhas, e espera... 

73.  

 

The Cat in the 
Hat 

Dr. Seuss Pobre Sally e seu irmão. Está frio e chuvoso e 

eles estão presos em casa, sem nada para 

fazer... até que um gato gigante de chapéu 

aparece, transformando o dia chato em uma 

aventura louca e quase destruindo o lugar no 

processo!  

74.  

 

The Day the 
Crayons Quit 

Drew Daywalt O pobre Duncan só quer colorir. Mas quando 

ele abre sua caixa de gizes de cera, ele 

encontra apenas letras, todas dizendo a 

mesma coisa: Os gizes de cera dele já estão 

fartos! Eles desistiram!  O que o Duncan 

pode fazer para apaziguar todos os gizes de 

cera e fazê-los voltar a fazer o que eles fazem 

de melhor? 

75.  

 

The Dinosaur 
Book 

Paul and 
Henrietta 
Strickland 

Os dinossauros são emparelhados para 

mostrar os opostos (acima/abaixo e 

fraco/forte) com versos rimados e 

dinossauros divertidos.  Enquanto você lê, 

fale sobre as palavras em cada página.  Peça 

às crianças que apontem para as imagens 

que mostram os opostos. 
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76.  

 

The Doorbell 
Rang 

Pat Hutchins Cada toque da campainha da porta traz mais 
amigos para compartilhar os deliciosos 
biscoitos da Ma.  As crianças podem fazer 
associações matemáticas ao longo do livro, 
incluindo contagem, adição e subtração. 

77.  

 

The Dot  Peter 
Reynolds 

Sua professora sorriu. "Apenas deixe uma 

marca e veja onde ela te leva".  Esta 

encantadora história mostra como um 

pequeno ponto pode marcar o início de uma 

jornada de surpresa e autodescoberta.  

78.  

 

The Family Book Todd Parr Há tantos tipos diferentes de famílias, e o 

LIVRO DA FAMÍLIA as celebra de uma 

maneira engraçada, tola e reconfortante.  

79.  

 

The Giving Tree Shel 
Silverstein 

Todos os dias o menino vinha à árvore para 

comer suas maçãs, balançar de seus galhos, 

ou deslizar pelo tronco...e a árvore ficava 

feliz. Mas conforme o menino crescia, ele 

começava a querer mais da árvore, e a árvore 

dava e dava e dava. O que vai acontecer 

quando o garoto crescer?   

80.  

 

The Little Engine 
That Could 

Watty Piper O que acontecerá quando um trem cheio de 
brinquedos falhar nos trilhos?  Será que o 
pequeno trem azul pode ajudar o trem de 
brinquedo quando ninguém mais pode?  Ele 
vai se esforçar ao máximo! 

81.  

 

The Little Red 
Hen 

Paul Galdone Este conto popular pode ser usado para 

ensinar às crianças as virtudes da ética do 

trabalho e da iniciativa pessoal.  Um dia a 

galinha vermelha encontrou algumas 

sementes no chão. A galinha vermelha teve 

uma idéia para plantar as sementes.  Quem 

vai ajudá-la?   

82.  

 

The Monster at 
the End of the 
Book 

Jon Stone O adorável e peludo Grover pede ao leitor 

que não vire as páginas, com medo de ver 

um monstro no final do livro. "Oh, estou tão 

envergonhado", diz ele na última página... 

pois, é claro, o monstro é o próprio Grover! 

83.  

 

The Napping 
House 

Don Wood Uma cama aconchegante, uma vovó 
roncando, uma criança sonhando, um 
cachorro adormecido, uma sonolenta--
ESPERE! Há uma surpresa esperando, e os 
pequenos vão querer descobrí-la várias 
vezes. 

84.  

 

The Peace Book Todd Parr Este livro ajuda a trazer a paz à perspectiva 
de uma criança, desde fazer novos amigos, 
ouvir diferentes tipos de música, manter as 
ruas limpas e ajudar seu vizinho. 
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85.  

 

The Pout-Pout 
Fish 

Deborah 
Diesen 

Nade junto com o peixe amuado enquanto 

ele descobre que ser carrancudo e 

disseminar "cansaço monótono" não é 

realmente como ele quer viver.  Será que ele 

consegue virar a cara fechada de cabeça para 

baixo? 

86.  

 

The Rainbow 
Fish 

Marcus 
Pfister 

Um lindo peixe aprende a fazer amigos, 
compartilhando seus bens mais preciosos.  
Como ele se sentirá depois que todas as suas 
escamas brilhantes acabarem?   

87.  

 

The Real Mother 
Goose 

Blanche 
Fisher Wright 

Junte-se à Mãe Ganso, Reis, Jack e Jill, 
Humpty Dumpty, a Pequena Bo Peep, os 
Porquinhos e as Estrelas Cintilantes em rimas 
divertidas e brincadeiras com estas clássicas 
rimas infantis.   
 

88.  

 

The Snowy Day Ezra Jack 
Keats 

É a primeira nevasca do ano e os leitores 
podem se juntar às aventuras de Peter em 
um dia de neve. 

89.  

 

The Three Pigs 
and the 
Somewhat Bad 
Wolf 

Mark Teague Três porcos gastam seu dinheiro em coisas 
diferentes: batatas fritas, refrigerantes e 
materiais de construção. Não é nenhuma 
surpresa que um lobo seja capaz de derrubar 
as duas primeiras casas. Quando o lobo não 
consegue derrubar a casa de tijolos do 
terceiro porco, todos se juntam e a diversão 
começa. 

90.  

 

The Very Hungry 
Caterpillar 

Eric Carle Uma pequena lagarta emerge de um ovo e 
está FAMINTA! O que vai acontecer no final 
da semana quando a lagarta comer tudo o 
que estiver à vista?  Este livro é ótimo para 
reforçar a contagem, os dias da semana e o 
ciclo de vida das borboletas. 

91.  

 

The Way I Feel Janan Cain  Imagens fortes, coloridas e expressivas são 
acompanhadas de versos simples para ajudar 
as crianças a associar a palavra à emoção. 

92.  

 

The Wonky 
Donkey 

Craig Smith As crianças terão ataques de riso com este 

conto perfeito para ler em voz alta sobre um 

burro encantador. Na página final do livro, os 

leitores acabam com um burrinho corajoso, 

lunático, irritadiço, fedido e desajeitado! 

93.  

 

Today I Feel Silly Jamie Lee 
Curtis 

Tolo, irritado, animado ou triste – todo 

mundo tem um humor que pode variar a 

cada dia. E não faz mal! Sigam a protagonista 

barulhenta e agitada enquanto ela analisa 

seus humores e como eles variam de um dia 

para o outro. 
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94.  

 

Turtle Splash!   Cathryn 
Falwell   

Você pode adivinhar os diversos animais que 

virão e irão mergulhar na lagoa?  O livro 

inclui palavras que rimam, habilidades de 

contagem e de subtração, imagens coloridas 

e informações reais na contracapa.  

95.  

 

We are in a Book Mo Willems Gerald, o elefante, e seu amigo Piggie 

chegam à deliciosa conclusão de que estão 

em um livro, e se divertem enquanto fazem o 

leitor dizer coisas bobas.  Este livro é um 

ótimo apoio para os conceitos de impressão.  

96.  

 

We are Graceful: 
Otsaliheliga 

Traci Sorell A palavra otsaliheliga (oh-jah-LEE-hay-lee-
gah) é usada pelos membros da Nação 
Cherokee para expressar gratidão. 
Começando no outono com o ano novo e 
terminando no verão, siga um ano Cherokee 
completo de celebrações e experiências. 

97.  

 

Where the Wild 
Things Are 

Maurice 
Sendack 

Uma noite, um garotinho chamado Max 
veste seu traje de lobo "e faz travessuras de 
um tipo ou de outro". Depois que sua mãe o 
manda para o quarto, Max imagina estar 
navegando para onde estão as Coisas 
Selvagens. Prepare-se para uma aventura! 

98.  

 

Where’s My 
Teddy? 

Jez Alborough Caramba! Eddie está prestes a ter a surpresa 

de sua vida quando descobre que seu 

ursinho de pelúcia cresceu demais para se 

aconchegar enquanto o ursinho de pelúcia 

de um urso de verdade encolheu para um 

tamanho muito pequeno.  Poderia ser um 

caso de identidade equivocada? 

99.  

 

Whistle for Willie Ezra Jack 
Keats 

Oh, como o Peter desejava poder assobiar 
para chamar seu cachorro, Willie. Por mais 
que ele tentasse, ele simplesmente não 
conseguia fazer o som sair – até que um dia 
ele conseguiu! 

100.  

 

You Are Brave Maren Green Como você é corajoso?  Este livro mostra que 
há muitas maneiras das crianças serem 
corajosas todos os dias e que cada criança é 
preciosa e valiosa em seu dia-a-dia. 

 


