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A volta às aulas pode ser 
motivo de insegurança para 
algumas crianças e, através 
desta história lúdica, os 
pequenos irão entender como é 
divertido conhecer novos 
amigos. Claro que ao lado de 

Peppa fica melhor ainda! Essa porquinha adorável 
aprenderá como é fácil desenhar sua comida 
favorita enquanto descobre coisas novas. Através 
do site www.dentrodahistoria.com.br você pode 
encomendar o livro cuja o personagem principal é 
seu filho/filha ou qualquer outra criança que 
esteja vivendo a mesma situação. A 
personalização gera maior identificação com a 
criança e a história, mais interesse pela leitura e a 
retenção de conhecimento.
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Bolinha vai à Escola - 2015

Além de ser novo na escola, 
Tadeu Bartolomeu é um 
garoto muito certinho. Todas 
suas coisas são muito 
organizadas -- até demais. 
Pelo menos é isso o que seus 
colegas pensam sobre ele. Se 
não fosse pela mãe de um dos 
alunos, que insiste para o filho 

ir à festa de aniversário de Tadeu, ele e todos os 
outros não teriam se divertido tanto, nem 
conhecido coisas tão diferentes daquelas com 
que estavam acostumados.

Na escola, Ninoca 
pinta quadros, escreve 
uma história, se veste 
de pirata e faz outras 
tantas coisas 
divertidas! Sempre 
com ajuda dos seus 
leitores. Um livro para 
ler e brincar. 

Ninoca vai à Escola - Lucy Cousins - 2008

Todo mundo fica 
nervoso no primeiro 
dia de aula. Até os 
cachorros. O Pum, por 
exemplo, na primeira 
vez que foi visitar a 
escola, ficou tão 
nervoso que acabou 
indo parar na sala da 
diretora. 

Coitada da diretora! Será que ela vai conseguir 
segurar o Pum a tarde toda? Uma divertida 
história que usa o trocadilho entre as palavras 
para trabalhar o nervosismo dos primeiros dias de 
aula e como agir caso tenha dor de barriga, 
vontade fazer xixi ou coisas desse tipo...

Soltei o Pum na Escola - 2012

6. A Escola do Marcelo - Ruth Rocha - 2011

Neste livro você vai 
acompanhar um dia numa 
escola muito divertida. Tomara 
que ela seja parecida com a 
sua! De uma das maiores 
autoras da literatura infantil 
brasileira, Ruth Rocha revive 
seu icônico e clássico 
personagem: Marcelo 

Marmelo Martelo neste livro que termina com 
sugestões de brincadeiras muito divertidas para 
fazer com as crianças. 
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