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Campanha de Arrecadação de Livros para Amazônia 

Todos nós gostamos de ouvir histórias, sejam elas contadas em filmes, músicas, peças 

de teatro ou novelas. Enredos, ritmos e imagens nos encantam! Quando lemos não é 

diferente: quem nunca viajou para longe ao ler um bom livro? Quem já não deu boas risadas 

ou chorou de emoção? Pois é, as histórias podem nos provocar sensações diversas e 

aproximar muitas distâncias...  

   A Vaga Lume promove o acesso ao livro e à leitura, contribuindo para a garantia dos 

direitos à educação e à cultura de 24.000 crianças, adolescentes e jovens de 158 

comunidades rurais de 23 municípios da Amazônia Legal brasileira. Nessas comunidades 

criamos bibliotecas e, na medida dos recursos financeiros disponíveis, enviamos livros de 

literatura. Fortalecer os acervos dessas bibliotecas é, sem dúvida, um investimento 

importante, já que contribui para que o trabalho de formação de leitores nas bibliotecas seja 

bem-sucedido.  

Os livros que a Vaga Lume envia para as bibliotecas são novos, ou seja, são livros 

selecionados e comprados. Essa opção - selecionar e comprar - deve-se à importância de se 

garantir uma boa qualidade e a durabilidade do acervo. Em um local onde quase não há 

livros, os poucos que existem são muito usados! Formamos leitores há quase 15 anos e 

sabemos o que as crianças gostam de ler! Por isso, quando selecionamos o acervo, sabemos 

que os livros que compramos farão sucesso e que conquistarão, mais facilmente, os novos 

leitores. Afinal, trata-se de um acervo voltado aos leitores em formação, ainda que atenda 

também alguns leitores mais experientes.  

A nossa seleção de livros é feita com base em dois principais critérios: a qualidade e a 

diversidade. A nossa experiência nos diz que os livros que fazem mais sucesso com o público 

infanto-juvenil na Amazônia (e muito provavelmente aqui em São Paulo também!) são os 

bem ilustrados, com textos em prosa e verso, ou somente com imagens; além desses, 

clássicos de diferentes épocas e lançamentos recentes das editoras também são hits! É 

importante também que exista uma grande variedade de autores e ilustradores, 
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aumentando assim as possibilidades de escolha desses novos leitores, fazendo com que se 

aproximem cada vez mais dos livros e adquiram o gosto pela leitura.  

Esperamos ter te convencido a doar um livro novo de literatura!. Mas, se você optar 

por doar um livro já usado, é importante que ele esteja em bom estado, que seja de 

literatura e atenda aos critérios apontados acima. Um bom jeito de saber se as crianças da 

Amazônia vão gostar, é usar as crianças daqui como parâmetro. Assim, doe aquele livro que 

foi o favorito do seu filho, sobrinho ou afilhado.   

Para facilitar sua doação a Vaga Lume fez uma seleção dos 50 títulos mais lidos nas 

nossas bibliotecas - todos fáceis de encontrar nas livrarias de São Paulo! 

Em nome de 24.000 vaga-lumes da Amazônia, agradecemos muito a sua participação 

na campanha! Tenha a certeza de que essa simples ação tem grande impacto para a 

melhoria da qualidade da educação rural da Amazônia Legal brasileira. 

Se houver alguma dúvida, a nossa equipe está à disposição! 

Título Autor Editora  

1. A casa sonolenta Audrey Wood Ática 

2. A Pequena Marionete Gabrielle Vincent / Americana Editora 34 

3. A promessa do girino Jeanne Willis Ática 

4. A verdadeira história dos 
três porquinhos John Scienzka Cia das Letrinhas 

5. Adivinha o quanto eu te 
amo Sam McBratney 

WMF Martins 
Fontes 

6. Adivinha quanto eu te amo Sam Macbratney Martins Fontes 

7. Agora não, Bernardo David Mckee Martins Fontes 

8. Ate as princesas soltam 

pum 

Ilan Brenman Brinque-Book 

9. Banho! Mariana Massarani Global 

10. Brasileirinhos - Poesia para 
os bichos mais especiais da 
nossa fauna Lalau e Laurabeatriz Cosac & Naify 

11. Bruxa, Bruxa venha à minha 
festa Arden Druce Brinque Book 
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12. Chapeuzinho Amarelo Chico Buarque  
José Olympio 
Editora 

13. Clara manhã de quinta à 

noite 

Don Wood, Audrey Wood Ática 

14. Cobra Grande, histórias da 
Amazônia Sean Taylor  

15. Coisas de arrepiar Florence Parry Heide Cia das Letrinhas 

16. Comilança Fernando Vilela DCL 

17. Da pequena toupeira que 

queria saber quem tinha 

feito cocô na cabeça dela 

Werner Holzwarth Cia das Letrinhas 

18. Divina Albertina Christinen Davenier / Tours Brinque-Book 

19. Dois idiotas sentados cada 

qual no seu barril 

Ruth Rocha Ática 

20. Eram 3 Guto Lins Editora Globo 

21. Exercício de ser criança Manoel de Barros Salamandra 

22. Festa no Céu Ângela Lago Melhoramento  

23. Fico à Espera Davide Cali e Serge Bloch Cosac & Naify 

24. Guilherme Augusto Araújo 
Fernandes  Mem Fox  Brinque-Book  

25. Ida e volta Juarez Machado Agir 

26. Leo e Albertina Christine Davenier Brinque-Book 

27. Lúcia já-vou-indo Maria Heloísa Penteado Ática 

28. Mania de explicação Adriana Falcão / Brasileiro Salamandra 

29. Meu poema abana o rabo Almir Correia Biruta 

30. Meus porquinhos Audrey Wood Ática 

31. O ALVO Ilan Brenman Ática 

32. O Cabelo de Lelé Valéria Belém 
Companhia 
Editora Nacional 

33. O Filho do Grufálo  Julia Donaldson Brinque-Book 

34. O Grúfalo Julia Donaldson Brinque-Book 

35. O homem que amava caixas King, Stephen Michael King Brinque- Book 

36. O porco narigudo Keith Faulkner Cia das Letrinhas 

37. O pote vazio Demi Martins Fontes 

38. O Povo Pataxó e Sua Arariby Jassana Global 
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Histórias 

39. O saci Toni Brandão Studio Nobel 

40. O sapo bocarrão Keith Faulkner Cia das Letrinhas 

41. Oh! Josse Goffin Martins Fontes 

42. Peppa Silvana Rando Brinque-Book 

43. Tanto, Tanto! Trish Cooke Ática 

44. Telefone sem fio Ilan Brenman 
Companhia das 
letrinhas 

45. Tenho medo mas dou um 
jeito Ruth Rocha Ática 

46. Todo Pererê - Vol 1 Ziraldo / Brasileiro Salamandra 

47. Tusk Tusk David McKee / Americano Martins Fontes 

48. Vá embora, grande mostro 
verde! Ed Emberley Brinque-Book 

49. Willy, o mágico Antony Browne Martins Fontes 

50. Zoom Istvan Bayai Brinque book  


