


ANA NEILA TORQUATO
é brasiliense, professora, 
psicopedagoga, especialista em 
Educação Infantil e apaixonada 
por literatura e contação 
de histórias. Atualmente é 
coordenadora de nível central 
na Diretoria de Educação 
Infantil da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito 
Federal, membro do Instituto 
Cultural Casa de Autores 
de Brasília e possui 8 livros 
para a infância publicados. 
Como consequência do 
trabalho dedicado à literatura 
aproximou-se da arte/
ofício de contar histórias, 
tendo realizado diversas 
apresentações em escolas 
públicas e particulares, 
participado de eventos da 
Subsecretaria de Educação 
Básica e de outras instituições.
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2020: DAVI SABE 
MUITAS COISAS

Davi Sabe Muitas Coisas é um 

livro que convida o leitor a olhar 

para as muitas potencialidades 

dos bebês e crianças pequenas 

de forma atenciosa. O texto 

apresenta Davi, um bebê que 

cresce e aprende coisas novas a 

cada dia, enquanto experimenta 

e vivencia diversas situações, 

Davi Sabe Muitas Coisas 

pode ser o ponta pé inicial 

para momentos divertidos 

de interação na mediação de 

leitura com os pequenos.

40,00
R$:



2019: OS SAPATOS DA 
CENTOPEIA

Durante uma animada festa, os 
bichos de jardim sentem falta da 
Centopeia. Preocupados com a 
amiga, eles seguem juntos para 
procurá-la.

Em cenário e companhia de 
personagens tão característicos 
do universo infantil, os processos 
matemáticos de correspondência, 
comparação, classificação, 
sequenciação, seriação, inclusão e 
conservação fazem-se presentes 
de forma sutil, enriquecendo a 
narrativa e suas possibilidades de 
mediação de leitura, sem perder, 
no entanto, o que há de mais belo: 
capacidade imaginativa diante de 
uma história sobre amizade em 
meio à natureza.

34,90
R$:



2019: A MENINA 
MUQUERELA

Manuela é uma menina que 
gosta de brincar e de estar 
com os amigos, mas vive 
reclamando de tudo.

Esse comportamento acaba 
lhe rendendo um apelido, 
que os próprios amigos 
inventam.

A menina só percebe como 
suas atitudes influenciam 
negativamente o 
relacionamento com outras 
pessoas, quando começa a 
conviver com alguém que 
resmunga mais que ela.

Manuela e a amiga Isabela 
vivem uma aventura 
recheada de rimas e 
de possibilidades de 
reflexão sobre amizade e 
autoconhecimento.

30,00
R$:



2019: O CASO DA 
CAÇAROLA AMARELA

O livro conta a história de Zinho, 
um menino que só gostava de 
comer batata frita, doces e outras 
guloseimas, até conhecer uma 
intrigante caçarola amarela.

Num clima de mistério, o leitor é 
convidado a imaginar cada uma 
das peripécias da tal panela, com 
suas malucas, mas deliciosas 
produções culinárias.

Curiosidade, criatividade, fantasia 
e superação são temáticas 
abordadas por meio de um texto 
que fala sobre a descoberta 
de novos sabores por meio da 
iniciativa amorosa de uma mãe e 
da imaginação de uma criança.

35,00
R$:



2019: O CANTO
DO PASSARINHO

Um texto singelo, como 
o próprio canto do 
passarinho, apresenta 
formas geométricas, brinca 
com diferentes sentidos 
da palavra “canto” e 
carrega a profundidade de 
sentimentos como gratidão, 
tristeza, alegria, união e 
amizade. Sentimentos que 
dão sentido à vida e nos 
constituem humanos.

Uma história para crianças 
e adultos, para todos os 
que encontram beleza 
na simplicidade. Um 
lindo casamento entre a 
matemática e a poesia.

34,90
R$:



2018: OS 3 PALITOS

Criado para crianças pequenas, 
mas capaz de tocar pessoas de 
todas as idades, Os 3 Palitos fala 
sobre a importância da amizade, 
da força do trabalho em equipe 
e da perseverança em busca dos 
sonhos.

O livro conta as aventuras de três 
amigos palitos que queriam ser 
algo além de simples palitos de 
picolé. Juntos, eles conseguem 
encontrar uma alternativa para 
realizar seus desejos, viver 
diferentes experiências e, no 
momento de descansar, voltam à 
sua origem: a natureza.

30,00
R$:



2018: PÉ DE MOEDA

Pé de Moeda apresenta o 
tema Educação Financeira 
de uma maneira leve e 
agradável, por meio da 
aventura de João, um menino 
cheio de imaginação, que 
durante o passeio no pomar 
da avó, encontra uma moeda.

Ao observar a natureza ao 
seu redor, o menino tem mais 
uma de suas ideias criativas 
e a avó o surpreende com 
um inusitado presente. 
Um enredo de aprendizado 
sobre finanças mediado pelo 
carinho entre avó e neto 
em um cenário repleto das 
cores e sabores das frutas 
fresquinhas tiradas do pé.

34,60
R$:



2016: MINHA CIDADE

O texto, escrito em linguagem simples e bem humorada, é um convite 
à reflexão sobre a cidade da qual somos parte e tudo o que diz respeito 
a ela. A história começa quando o menino escuta sua mãe comparando 
a cidade onde vivem a um ovo. A partir daí, a aventura fica por conta de 
uma viagem bem particular do personagem sobre suas observações dos 
lugares que frequenta e das pessoas com quem convive.

34,00
R$:
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