
ano 4,  n.  4,  mar./nov.  2021 | Publicação anual

R E V I S T A  L I T E R Á R I A   D A   E D U C A Ç Ã O   A D V E N T I S T A



EXPEDIENTE
IASD - União Sul Brasileira
Endereço: R. João Carlos de Souza Castro, 562 
Guabirotuba, Curitiba - PR, 81520-290
Telefone: (41) 3217-7700

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - USB
Rubens Silva - Departamental de Educação
Ronei Pereira  - Financeiro
Anilce Bittencourt  Littke - Diretora Pedagógica
Vandinha Voos - Coordenadora Pedagógica

COMISSÃO DE LITERATURA - USB
Gisele Tosi de Santa Clara (Bibliotecária - USB) - Presidente
Anilce Bittencourt Littke (Diretora Pedagógica - USB)
Vandinha Voos (Coordenadora - USB)
Cecília Graciotto (Coordenadora - ANC)
Elenara Lisboa Veleda (Bibliotecária - ASR)
Leia Souza (Coordenadora - IAP)
Matheus Maia (Coordenador da Pastoral Escolar - USB)
Raquel Correia (Bibliotecária - ACP)
Roseli Aguero (Coordenadora - ACSR)

Projeto gráfico: Marcos Castro
Ilustrações e vetores:  freepik.com

Catalogação na fonte - Raquel Pinto Correia - CRB 9/1064

 
R4546      ReLi : Revista Literária da Educação   
           Adventista. Curitiba, PR : União Sul Brasi-  
 leira,  2020.

  1.Literatura infantojuvenil. 2. Indicações 
   literárias. 3. Literatura - Revista.  

CDD - 808.899282
    028.5



OLÁ, QUERIDO ALUNO! 
QUERIDO LEITOR!

Esta é a ReLi Kids, a nossa revista 
literária, com periodicidade anual, que 
objetiva ajudá-lo(la) em sua rotina de 
estudos e leitura, bem como aguçar 
sua curiosidade sobre os livros que 
serão lidos neste ano.

Ao longo desta ReLi Kids você vai 
conhecer os títulos escolhidos para 
2021. Não são muitos, mas você pode 
escolher entre outros títulos na biblio-
teca de sua escola. Sabendo o quanto 
você aprecia uma boa leitura, apre-
sentamos uma breve sinopse acer-
ca dos livros indicados na ReLi Kids.  
Dessa forma, você já pode imaginar 
as aventuras que viveremos este ano! 
Além disso, viajará para outros plane-
tas, conhecerá novos personagens, 
descerá ao fundo do mar, passeará 
por outros países, a fim de resolver 
mistérios, aprender novidades, sorrir 
e chorar.

Ah, vale ressaltar que embora a 
biblioteca da sua escola tenha dispo-
nível em seu acervo alguns exempla-
res de cada título indicado nesta re-
vista, os livros devem ser adquiridos 
por cada aluno. Cada título indicado 
será trabalhado por meio de ativi-
dades avaliativas propostas durante 

cada bimestre. Comece a montar a 
sua própria biblioteca, a qual poderá 
ser impressa ou digital, não importa 
o suporte. O importante é que você 
tenha acesso aos textos a qualquer 
momento, recorrendo a eles como 
apoio ao conhecimento e respeito aos 
valores humanos. Por tudo isso que 
foi listado, você não pode perder esta 
ReLi Kids, pois ela será um exemplar 
de consulta durante todo ano letivo.

Os títulos selecionados foram 
cuidadosamente escolhidos por uma 
comissão formada de professores de 
Língua Portuguesa, bibliotecárias e 
coordenadoras pedagógicas, os quais 
levaram em consideração o conheci-
mento curricular proposto para cada 
série/ano, bem como a formação lite-
rária e humana do sujeito, respeitan-
do a maturidade cognitiva e espiritual 
de cada faixa etária. 

Ah, não “abra mão” de suas leitu-
ras! Lembre-se de que ler é um direi-
to! É seu direito!
 

Comissão de Literatura
Educação Adventista
União Sul Brasileira

“Meus filhos terão  computadores, sim, mas
antes terão livros. Sem livros, sem leitura,

os nossos filhos serão incapazes de escrever 
- inclusive a sua própria história.”

Bill Gates



Viajar pela leitura
“Viajar pela leitura

sem� umo,� em intenção.
Só para viver a aventura

que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que� ó� aiba disso

quem gosta de ler.
Experimente!

Assim, � em compromisso,
você vai me entender.
Mergulhe de cabeça 

na imaginação!”

 Clarice Pacheco
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�� FREITAS, Cristiane Souza. Pinguinhos de 
chuva. Curitiba, PR: InVerso, 2016. 

Mostra de que maneira é 
possível realizar medidas por 
meio do uso de diferentes 
parâmetros. Comparando-
-se entre si, os animais da 
história tentam decidir qual 
deles deve ganhar um gran-
de pêssego maduro encon-
trado na floresta.

Pinguinhos de chuva é uma 
poesia, um convite para 
olhar o mundo pelos seus 
olhos. Vamos descobrir so-
bre o que esta história nos 
leva a refletir?

�� YOON, Ah-Hae. Quem vai ficar com o 
pêssego? São Paulo, SP: Callis, 2016. 
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�� LIMA, Marta Toniolo de. Era uma vez uma 
lagarta... Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016. 

�� OLIVEIRA, Ivacy Furtado de. A aventura das 
cores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016. 

A história da lagarta Inês foi 
escrita com rimas, de manei-
ra criativa e atraente, para 
que o leitor conheça o pro-
cesso de transformação de 
uma lagarta em borboleta.

Vermelho, laranja, amarelo, 
verde, azul, violeta, quem 
chegou primeiro na família 
do arco-íris?
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�� BELINKY, Tatiana. A cesta de dona Maricota. 
São Paulo, SP: Paulinas, 2012. 

�� PLESCIA JAUREGUI, Maria Alejandra. Manchas 
e listrinhas. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2016. 

Em deliciosos versos e rimas, 
os alimentos provocam uns 
aos outros, contando as van-
tagens nutritivas de se comer 
verduras, frutas e legumes.

Você já notou como os animais são 
diferentes? Manchados, listrados, 
peludos ou lisos, os bichos dão um 
show de beleza e elegância. Nesta 
história, vamos entender que ape-
sar da diversidade da aparência o 
resultado pode ser surpreendente.
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�� OLIVEIRA, Sueli Ferreira de. Lápis cor de pele. 
Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2017. 

�� OLIVEIRA, Sueli Ferreira de. O pequeno 
Salomão, a formiga e outros bichos. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016.

Qual é a cor do lápis cor de 
pele? Descubra a cor da sua 
pele com essa linda história!

O pequeno Salomão nos dá uma 
lição de brincadeiras em uma 
tarde ensolarada de domingo. 
Como dizer ser um dia entediante 
quando se descobre como brincar?
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�� OLIVEIRA, Sueli Ferreira de. Sopa de quê? 
Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011.

�� OLIVEIRA, Sueli Ferreira de. Fofoquinha a foca 
fofa. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2012.

De repente ele aparece na 
vila dizendo que faz a melhor 
sopa do mundo. Reúne a vi-
zinhança e começa os prepa-
rativos. Afinal, será uma sopa 
de quê?

A foca Fofoquinha estava doen-
te, mas com a chegada de um 
novo funcionário ao zoológico 
algo surpreendente aconteceu.
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�� CORNAVACA, Adalberto. Amigos, muitos 
amigos. São Paulo, SP: Paulus, 2017.

�� ABREU, Graça. Era uma vez uma bota. São 
Paulo, SP: Biruta, 2011.

Os animais também ma-
nifestam amizade uns 
para com os outros. Você 
sabia que essa amizade 
começou na infância?

Esta é uma história enigmática 
de um pé de bota, um pé de bota 
perdido,  que ganha uma utilidade 
muito estranha. Vamos ler e desco-
brir qual é?
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�� CALDAS, Roberto. Domínio das cores. São 
Paulo, SP: Paulus, 2005.

�� DE BENEDICTO, Marcos (org.).  Enquanto eu 
cresço... Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2017.

No início, eram somente os 
três: o branco, o vermelho 
e o azul. Eles dominavam o 
ambiente sem se misturar. 
De repente, surgem outras 
cores e com elas as formas. 
Os mais velhos resolvem 
se manifestar e o contorno 
onde está?

Enquanto seu corpo cresce, 
é importante também cres-
cer na maneira de agir e de 
pensar. Saiba como ficar 
cada vez mais inteligente, sa-
bido, obediente, decidido e 
capacitado.
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�� ROCHA, Ruth. Os direitos das crianças segundo 
Ruth Rocha.  2. ed. São Paulo, SP:  Salamandra, 2014.

�� REIS, Lúcia. A zebrinha preocupada. São 
Paulo, SP: FTD, 2001.

Uma declaração dos direitos 
da criança em forma de poe-
ma: Ruth Rocha conta o que 
não pode faltar na vida de 
quem ainda não virou gente 
grande. Um apêndice apre-
senta momentos decisivos da 
história da conquista dos di-
reitos infantis, como a criação 
do Unicef e a promulgação no 
Brasil do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Duas amigas são alvo de mui-
ta gozação. Há quem diga que 
é bobagem, só uma brinca-
deira; outros falam que isso 
machuca. Você já se sentiu 
ofendido(a)? Somos, às vezes, 
semelhantes a elas; outras ve-
zes,  ao que ofende. Como po-
demos mudar essa situação?
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�� OLIVEIRA, Sueli Ferreira de. A história de Moi-
sés em quadrinhos. Tatuí, SP: Casa Publicado-
ra Brasileira, 2014.

�� CAVION, Elaine Pasquali. Formigas. São Paulo, 
SP: Paulus, 2017.

Vamos viajar no tempo? Um meni-
no torna-se príncipe do Egito, vai 
para o deserto em uma missão. O 
que será que aconteceu? Vamos 
descobrir juntos?

As formigas são repetitivas e 
fazem tudo sempre do mes-
mo jeito? Nem todas! Veja com 
esta história como é possível 
mudar a rotina do formigueiro.
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�� BLAND, Nick. A fabulosa máquina de amigos. 
São Paulo, SP: Brinque-Book, 2018.

�� JÚNIOR, Otávio. O garoto da camisa verme-
lha. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2013.

O que uma máquina pode 
fazer entre nós? Viaje nesta 
divertida fábula que fala de 
relacionamentos na era da 
tecnologia.

Você acredita que pode mudar 
a sua história? Leia este livro e 
descubra se é possível fazer di-
ferente.
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�� YABU, Fábio. Raimundo: cidadão do mundo. 
São Paulo, SP: Panda Books, 2017.

�� OLIVEIRA, Wander. Outros bichos no meu 
jardim. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2014.

Vamos viajar com Raimundo por ter-
ra, água e ar? O morador de Quixadá, 
no Ceará, embarca numa aventura 
meio sem querer. Adivinhe onde ele 
foi parar...

Apresenta as aventuras de 
Marcela e Rafael, bem como 
suas descobertas sobre o 
mundo animal e a diversida-
de existente na natureza.
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�� VILELA, Fernando. Ana e os palíndromos. São 
Paulo, SP: Do Brasil, 2020.

�� SOUZA, Bruna de Campos Marques. Quilombo 
quilombola. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2018.

Apresenta alguns palíndromos co-
nhecidos e outros novos, enquan-
to conta uma história divertida 
cheia de rimas sobre uma garota 
curiosa que vive rodeada de pala-
vras de frente para trás e de trás 
para frente.

Apresenta duas histórias 
dos meninos Lucas Xoloni 
e Miguel, que vivem no Ser-
tão do Valongo. Eles con-
tam um pouco dos sonhos, 
da cultura, das lutas e, prin-
cipalmente, da memória 
dos descendentes de ne-
gros escravos.
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�� BORGES, Michelson. Terra de gigantes: o que 
aconteceu com os dinossauros. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2018.

�� CARRANCA, Adriana. Malala, a menina 
que queria ir para a  escola. São Paulo, SP: 
Companhia das Letras, 2015.

Muita coisa tem sido falada e es-
crita sobre os dinossauros.Mesmo 
assim, há perguntas que continuam 
sendo feitas: os dinossauros exis-
tiram realmente? Quem os criou? 
Como viviam? O que os teria levado 
à extinção?

Relata a história da adolescente pa-
quistanesa Malala Yousafzai, baleada 
por membros do Talibã aos catorze 
anos por defender a educação femi-
nina.
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�� CRUZ, Denis. Esquadrão 7. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2017.

�� DORNELES, Luciene. Sócrates: o garoto curioso. 
Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016.

Em Esquadrão 7, há temas como in-
clusão social, necessidades especiais, 
respeito, amor e superação. Junte-se 
a Bia, Ítalo e sua turma e aprenda a 
superar desafios e ser um vencedor.

Sócrates era um garoto que desde 
cedo se interessava por pergun-
tas que incomodavam as pessoas. 
Sua curiosidade fez com que ele se 
tornasse um importante filósofo. O 
livro revela a importância do desen-
volvimento do senso crítico e da re-
flexão a respeito dos temas impor-
tantes da vida.
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“Ler prejudica gravemente 
a ignorância.”

Marta Velha


