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albertina, a vaca estradeira
Albertina é uma vaca que gosta de olhar a estrada. 
Observa tudo o que acontece e descobre um 
desejo diferente: conhecer o mundo do outro 
lado da cerca. Nessa hora ela entende o poder da 
imaginação e a importância do sonho. Será que 
ela consegue realizar?

O muro
O menino queria ser o dono do muro e conseguiu. 
Mas nem tudo era do jeito que pensava. O muro 
tinha dois lados e ele teve que buscar alternativas 
para vencer o seu medo e a sua solidão. Descubra 
como Libório conseguiu enfrentar isso.

O Monstro do Guaiba
André e Alice sabiam que aquela água que 
banhava as cidades onde moravam poderia ser o 
esconderijo do maior de todos os mistérios. Será 
que eles descobriram tudo?
Para saber a resposta é só procurar o livro   O 
Monstro do Guaíba e conhecer seus mistérios. 

FINALISTA PRÊMIO AÇORIANOS

Você já pensou o que tem dentro da casinha do 
João-de-Barro? Este livro dá uma dica sobre as 
coisas que esse passarinho precisa para viver e 
como ele faz para conseguir isso. Descubra 
como esse passarinho arquiteto faz para    
preservar a natureza.

ibere menino
Iberê Camargo já foi criança e brincava no seu pátio 
infantil. Quando ficou adulto buscou na memória os 
sentimentos que construíram a sua obra de arte. A 
história da infância deste artista está contada no 
livro Iberê Menino. Além do texto é possível analisar 
algumas imagens incríveis que Iberê Camargo criou 
ao longo da sua vida. 
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o armario do joao-de-barro

FINAL PRÊMIO AÇORIANOS

celina
O segredo para ser feliz não está debaixo do 
boné, nem do chapéu, porque vai dentro da 
cabeça de cada um. E isso é o que muda tudo: 
um segredo que tem sete letras. Celina e Léo 
conhecem. E você,  sabe o que é? 
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A menina quer um jardim. A cidade é cinza, sem 

verde, sem cor. Pai e filha inventam um mundo 

encantado e reinventam cada momento. Livro 

para inspirar e colorir o mundo. Conheça a mágica 

da menina Pétala e sua casa enfeitada.

o galinheiro de bartolomeu
Bartolomeu é um jardineiro caprichoso que adora 
cuidar do seu sítio. Um dia ele esbarrou numa lata 
de tinta pintando um ovo branquinho de azul. 
Transformou todo o galinheiro num lindo jardim 
de galinhas. Entre nesse livro e descubra como o 
Bartolomeu transformou a diferença numa 
maneira de ser mais feliz.

um jardim para petala

Você já fez uma cabana com almofadas e 

lençóis? Nesse livro pai e filho constroem 

uma montanha mágica. Leia e descubra a 

poesia dessa história.
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A lebre é convidada para ir no aniversário 

do Tiltapes. Mas ela não o conhece e sabe 

que ele pode ser muito perigoso. Depois de 

enfrentar muitos desafios, será que ela 

encontra o Tiltapes?

Essa menina nasceu numa caixa de oito lados. Ela 
viaja o mundo todo com sua caixa-vida. Um dia ela 
conheceu um povo diferente. Um povo que não se 
importava com a escuridão. Descubra como a 
Menina Luz conseguiu escapar deles.

o aniversario do tiltapesMenina luza montanha do menino



Amélia mora com a avó e é uma adolescente 
comum. Um dia, no táxi, ouve um samba de Noel 
Rosa e a canção não lhe sai mais da cabeça. Ela 
não sabe quando ou onde, mas tem certeza de 
que já ouviu aquela melodia antes e até se lembra 
de algumas palavras da letra. Que mistérios 
Amélia poderia descobrir? Quantos segredos sua 
avó esconde?

Junto com seus colegas que formam o 
grupo OSSEIS DE POA, a autora assina esse 
livro que apresenta uma aventura pela 
Amazônia. Seis personagens se encontram 
e descobrem muito mais do que os misté-
rios dos seus destinos. Viajam no tempo e 
assim encontram seus próprios segredos.

Tem uma mensagem para o rei. Mas ele 
sumiu! Aonde será que ele foi parar? Aqui a 
autora brinca mais do que com brinquedos, 
brinca com as palavras. Este livro nasceu 
dessa mistura de imagens e palavras, infân-
cia e “adultice”, realidade e invenção.
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Essa história se passa na Amazônia e começa 
no dia em que uma bola marrom cai e toda a 
mata quer descobrir o que é aquilo. Os 
bichos mais estranhos aparecem para ajudar. 
Mas um bichinho bem conhecido nosso é 
quem desvenda o mistério e o melhor de 
tudo é que ele divide a descoberta com todo 
mundo.

Você já imaginou se as imagens dos quadros 
pendurados nas paredes começassem a ter 
vontades, desejos e planos? Pois é isso o que 
acontece nesse livro. Uma aventura visual cheia 
de surpresas e um convite para ativar o olhar e 
encontrar detalhes interessantes em tudo o que 
a gente faz. FINAL PRÊMIO AÇORIANOS

Antes de ser uma narrativa poética sobre o 
esforço de salvar baleias das mãos de 
caçadores, das garras da cultura predatória, 
dos mares tingidos de vermelho, esta obra é 
uma reflexão sobre descobertas e tentativas 
de resgatar o humano que mora dentro de 
cada um. 

A menina quer um jardim. A cidade é cinza, sem 

verde, sem cor. Pai e filha inventam um mundo 

encantado e reinventam cada momento. Livro 

para inspirar e colorir o mundo. Conheça a mágica 

da menina Pétala e sua casa enfeitada.

Você conhece alguém que vive parado na frente 
da TV, ou que só joga vídeo game? Acho melhor 
avisar que ele pode criar craca. Isso mesmo. A 
gente cria craca sempre que deixa de brincar com 
as coisas especiais que o mundo tem. Nessa 
história um menino deixou que a craca cobrisse 
todo o seu corpo. Ele ficou paradinho. Até que 
uma surpresa deliciosa 
aconteceu.

um jardim para petala
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O Misterio da bola castanho-avermelhado

Muitos materiais podem resultar em flor. Coisas 
que, juntas, formam outras e, espalhadas, geram 
flores lindas de se ver. Também há vários jeitos de 
semear e de inventar um jardim com vontade e 
olhar sensível.  A Casa da Flor, construída por 
Gabriel Joaquim dos Santos, foi inspiração para 
esse livro.

ninguem aprende samba no colegioinstrucoes para construir uma flor Mensagem para o rei

foi o que coube na mochila O quadro da andrea

criando craca

Um ponto de cultura móvel capaz de levar 
diferentes formas de arte e promover 
espaço de produção e construção artística 
de forma integrada e interativa. Conheça as 
viagens da Kombina no site.

aqui dentro ha um longe imenso


