CAMPANHA DA FRATERNIDADE | 2018

FRATERNIDADE
E SUPE RAÇÃ O DA V IO LÊ N CIA
“Em Cristo somos todos irmãos.” (Mt 23,8)
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE, coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), tem como objetivo despertar o
espírito comunitário nos cristãos na busca pelo
bem comum, educar para a vida em fraternidade
a partir da justiça e do amor e renovar a conscientização sobre a responsabilidade de todos na promoção de uma sociedade justa e solidária. Os temas escolhidos são sempre baseados em aspectos
da realidade socioeconômica e política do Brasil.

Em 2018, o tema da Campanha será “Fraternidade e superação da violência” com o lema “Em
Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).
Para facilitar sua escolha nesse período, a Editora
Melhoramentos elaborou este catálogo com sugestões de títulos escolares que abordam as
questões trazidas pela Campanha da Fraternidade 2018. Boa leitura!
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a partir do 1o ano

a partir do 2 o ano

O Lobo Maurinho
Gustavo Luiz
Ilustrações de Mig
O fantástico Lobo Mau – aquele
vilão que meninos e meninas
amam odiar – dá lugar a um
novo personagem. A nova
turminha de leitores vai gostar
de conhecê-lo, por meio de um
diálogo esperto entre texto e
ilustração.

Temas principais
solidariedade, fantasia

Temas transversais
ética, pluralidade cultural
36 páginas
20,5 x 20,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05643-1

Rita, Não Grita!
Flávia Muniz
Ilustrações de Walter Ono
Rita Magrela era gritadeira.
Tudo era motivo para
reclamações e berros. Os amigos
se cansaram e ninguém mais
convidava Rita para brincar.
Aí, ela descobriu que era hora
de deixar para trás aquela
mania esquisita de gritar à
toa. Só assim Rita conseguiria
reconquistar seus amigos...

• PNBE 2008 – Especial
Temas principais
valores, comportamento

Tema transversal
livro
digital
letra
bastão

ética
16 páginas
15 x 20 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05556-4
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a partir do 2 o ano

Em cada toca,
nenhum ruído:
um belo livro
está sendo lido...

Então, de repente, todos os livros de histórias dos animais
começam a desaparecer. Será que existe um Rouba-Livros?
E quem poderia ser? Uma pequena coelha, muito
corajosa, se dispõe a resolver o mistério.

O

a partir do 2 o ano

a partir do 3o ano

a− Livros
b
u
o
R
ndo precisa
Todo mu
de uma história de ninar

Helen Docherty
e Thomas Docherty
Traduc,a~o de Ma´rcia L´gia Guidin
31/07/14 11:49

O Rouba-Livros
Todo Mundo Precisa
de uma História de Ninar

Pedro e o Menino
Valentão
Ruth Rocha

Helen Docherty

Ilustrações de Eduardo Rocha

Ilustrações de Thomas Docherty
Tradução de Márcia Lígia Guidin

Todo domingo, Pedro ia até a
padaria comprar refrigerante
para o almoço. Mas de vez em
quando aparecia um menino
muito maior do que ele,
arrancava a sacola da sua mão e
saía correndo. A situação piorou
quando apareceu outro valentão
para pegar o refrigerante de
Pedro. Foi aí que o papai colocou
Pedro num curso de judô. Será
que agora ele terá coragem de
enfrentar os valentões?

Quando a noite cai na floresta,
todos os bichinhos se põem a ler
ou a ouvir histórias. Mas, certo
dia, a coelha Elisa e seus vizinhos
têm seus livros roubados. O ladrão
é tão rápido que não deixa pistas.
Como descobrir a identidade do
rouba-livros? Um livro sobre o
papel da leitura na aproximação
entre pais e filhos.

Temas principais
leitura, amizade, solidariedade

Tema transversal
ética
32 páginas
25 x 27,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-07382-7

Temas principais

Anjos do Pedaço
Uma Grande
Aventura pela Paz

Sandra Saruê
Ilustrações de Marcelo Boffa

Certo dia, no pátio do colégio,
Ângela vê um grupo de meninos
humilhando um garoto menor que
eles. A garota decide enfrentar
os meninos, fazendo com que
todos se sintam envergonhados.
O diretor do colégio assiste à cena
com interesse e chama Ângela para
ser um “anjo” da escola e contribuir
para a diminuição da violência
no colégio. Ângela convoca seus
amigos Tamara, Victor e Edson
para integrar a missão.

autoestima, respeito

Temas principais

Tema transversal

respeito, cidadania, solidariedade

ética

Tema transversal

24 páginas
20,5 x 20,5 cm • brochura

ética

ISBN: 978-85-06-05640-0

32 páginas
20,5 x 20,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05429-1
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a partir do 3o ano

a partir do 3o ano
“Querida Malala,
Eu nunca tinha visto você antes, mas parece que eu a conheço há muito tempo.”
Malala Yousafzai é uma inspiração. Ela morava no Paquistão quando foi baleada por talibãs simplesmente
porque queria frequentar a escola. Desde aquele instante, ela atraiu a atenção do mundo inteiro por sua
coragem, tornando-se porta-voz dos direitos das mulheres em todo o mundo. Esta é uma carta para Malala,
ilustrada por belas fotograﬁas. Meninas de todos os lugares expressam sua compaixão, solidariedade e
admiração por Malala. Muitas delas conhecem, por experiência própria, os muros que se erguem no caminho
devido à desigualdade de gênero. Alguns desses muros são a pobreza, a discriminação e a violência. Em
Malala, essas meninas reconhecem uma líder, uma vencedora e uma amiga.
Rosemary McCarney lidera a equipe
da Plan International Canada, onde
ajudou a criar a importante campanha Because I Am a Girl (Porque eu
sou menina) e trabalhou muito para
que os Estados Unidos instituíssem
o International Day of the Girl (Dia
Internacional da Menina), para celebrar a vida das meninas e dar especial atenção aos desaﬁos particulares que elas enfrentam. Formada em
Direito, Rosemary usou seus conhecimentos em cerca de cem países ao
redor do mundo.

Fundada em 1937, a Plan é uma das mais antigas instituições de caridade do
planeta, trabalhando em parceria com milhares de pessoas pelo mundo inteiro para acabar com a pobreza global. Instituição sem ﬁns lucrativos, independente e aberta a todos os credos e culturas, a Plan tem apenas uma agenda:
melhorar a vida das crianças. Because I Am a Girl é uma iniciativa global da
Plan para acabar com a desigualdade de gênero, promover os direitos das
meninas e tirar milhares delas – e todos ao redor delas – da pobreza. No primeiro International Day of the Girl, em 11 de outubro de 2012, a Plan lançou
uma campanha global para garantir que toda menina no mundo tenha um
mínimo de nove anos de educação de qualidade.

a partir do 4o ano

Todo
dia é

ganhadora do

PRÊMIO
NOBEL
DA PAZ

Dia de
Malala
Rosemary McCarney
com Plan International

Todo dia e Dia de Malala - Capa CP 01ed03.indd 1
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Todo Dia É Dia
de Malala
Será Que É Justo?

E Se Fosse
com Você?

Patrícia Engel Secco

Sandra Saruê

Ilustrações de Edu A. Engel

Ilustrações de
Marcelo Boffa

Animal e sua turma agridem os
colegas do colégio. Eles colocam
apelidos horrorosos naqueles
que são considerados diferentes.
A professora Nancy, no entanto,
descobre um modo eficiente de
acabar com isso.

Lica Recicla registra em seu diário
tudo o que se passou com ela e
seus amigos. Sua lição de casa era
escolher e ler um artigo sobre
violência. As crianças discutiram
tanto sobre os artigos que eles
viraram tema de várias disciplinas.

Temas principais
valores, justiça, tolerância, diário

Tema principal

Tema transversal

bullying

ética

Temas transversais

36 páginas
20,5 x 20,5 cm • brochura

ética, saúde
40 páginas
13,5 x 20,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05751-3

ISBN: 978-85-06-05418-5
livro
digital

Rosemary McCarney
e Plan International
Tradução de Adriana
de Oliveira Silva
Malala Yousafza ficou conhecida
ao ser baleada por um membro
do Talibã a caminho da escola
quando tinha 15 anos. Ela se
tornou ativista pelos direitos
das meninas e, em 2014, foi
a mais jovem ganhadora do
prêmio Nobel da Paz. O livro traz
emocionantes mensagens de
incentivo a Malala escritas por
jovens do mundo inteiro.

Temas principais
gênero, educação, direitos
humanos, combate à violência,
desigualdade

Temas transversais
ética, pluralidade cultural, saúde,
trabalho e consumo
32 páginas
27,5 x 20,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-07662-0
FNLIJ

livro
digital
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a partir do 4o ano

A História Mais
Bonita do Mundo
Patrícia Engel Secco
Ilustrações de Daniel Kondo

a partir do 4o ano

Quem É Deus?
Patrícia Engel Secco
Ilustrações de Edu A. Engel

Uma arma conta a sua história
e o que lhe aconteceu após
a aprovação do Estatuto do
Desarmamento, em 2003.

Tema principal

Bruna está cheia de dúvidas:
quem é Deus, com quem Ele se
parece, onde Ele vive? A mãe da
menina vai explicar que Deus
está dentro de cada um de nós.

cidadania

Tema transversal
ética

Temas principais
religião, valores

Temas transversais

16 páginas
20,5 x 20,5 cm • brochura

ética, pluralidade cultural

ISBN: 978-85-06-05686-8

16 páginas
20,5 x 27,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05135-1
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a partir do 5o ano

a partir do 5o ano

Gabi em Busca da Paz

João Bolão

Tiago de Melo Andrade

Ricardo Filho

Ilustrações Edu A. Engel

Ilustrações de Angelo Abu

A inquieta e curiosa Gabi, cansada
de viver num país em guerra,
embarca em uma incrível viagem
pelo mundo em busca da paz.
Ela explora ilhas desertas, escala
montanhas geladas, investiga o
fundo do mar e vasculha o azul
do céu.

João é um garoto gordinho,
discriminado pelos colegas. À
medida que os dias vão passando,
seja na companhia do cachorro
Pix, seja teclando com os amigos,
seja descobrindo que ler pode ser
legal, João pensa sobre sua vida e
acaba realizando seu sonho.

Temas principais

Tema principaL

paz, justiça, respeito

bullying

Temas transversais

Temas transversais

ética, pluralidade cultural, meio
ambiente
32 páginas
17 x 24 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-05446-8

64 páginas
13,5 x 20,5 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-06432-0
livro
digital

O Menino
Transparente
Patrícia Engel Secco
Ilustrações de Maria Eugênia

Um menino, aluno novo na
escola, começou a sofrer muito
com a agressividade de colegas
mais velhos. Como ele sairia dessa
situação? O menino gostava de
estudar, mas ir à escola era um
sofrimento... Acompanhe sua luta
pelo direito de assistir às aulas
com tranquilidade.

Temas principais
respeito às diferenças,
solidariedade

Tema transversal
ética
72 páginas
15,5 x 23 cm • brochura
ISBN: 978-85-06-06104-6

projeto
pedagógico

livro
digital

Maria Eugênia/O Menino Transparente

livro
digital

ética, pluralidade cultural

a partir do 5o ano
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