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Prezado(s) professor(es), educador(es) e gestor(es),

O PNLD Literário é um programa que permite a você a

escolha de livros de literatura para os estudantes da rede

pública de todo o Brasil. Os livros literários habilitados para o

programa passam por uma criteriosa avaliação pedagógica

multidisciplinar,  desde as etapas iniciais até sua aprovação.

Além disso, cada título vem acompanhado de um extenso

material de apoio pedagógico para o seu trabalho em sala

de aula.

A seleção de quais obras serão adotadas por sua escola será

feita por você, professor(a), em conjunto com o(a)

dirigente de sua unidade/rede de ensino. Para este edital,

você e sua instituição precisarão escolher obras em

diferentes categorias. São dois títulos por etapa, além dos

acervos literários para a biblioteca ou sala de leitura de sua

escola. Neste catálogo apresentamos a você obras para as

categorias de CRECHE II e PRÉ-ESCOLA. 

Todas as nossas obras e os materiais digitais que as

acompanham estão disponíveis NA ÍNTEGRA para sua

avaliação. Basta acessar www.lpm.com.br/pnld.

Desejamos um bom trabalho

e uma maravilhosa experiência leitora!
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http://www.lpm.com.br/pnld


CRECHE II
Para que o professor leia para crianças bem pequenas

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)



Cód.: 0029P220202000000

Cód.: 0135P220202000000

MINHA IRMÃ E EU

Autoria e ilustração: ROSE ROBBINS

Minha irmã e eu conta a história de dois irmãos muito
diferentes que passam bastante tempo juntos. Em uma
prosa sensível, o livro traz à cena uma maneira muito
afetiva e segura para um tópico difícil: crianças que são
diferentemente capazes, sejam irmãos ou não. Uma
história de empatia acerca do tema de como acomodar
diferentes necessidades.
Clique aqui para ler esta obra.

SE EU FOSSE...
Autoria e ilustração: MIES VAN HOUT

Se eu fosse... é uma história sobre aprendizagem
emocional e social, sobre valorizar a si, aos outros e à
coletividade. Todas as criaturas do livro querem a
habilidade do outro, mas será que elas percebem como
cada uma delas é especial? Em meio a tantas criaturas,
há uma capaz de tudo: a criança! 
Clique aqui para ler esta obra.

Temas: 

Mundo natural

Relacionamento pessoal

CRECHE II

Temas: 

Relacionamento pessoal

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=819455
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=849925
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=819455
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=849925


Cód.: 0287P220202000000

Cód.: 0289P220202000000

O ABRAÇO

Autoria: EOIN MCLAUGHLIN

Ilustração: POLLY DUNBAR

O ouriço só queria um abraço, mas está difícil de
conseguir por causa dos seus espinhos. A tartaruga
também queria abraçar alguém, mas não consegue por
causa da sua casca. Será que estes dois vão conseguir
o abraço que tanto procuram? O abraço é um livro com
duas histórias que se encontram (não importa por qual
lado começamos a ler!).
Clique aqui para ler esta obra.

VOCÊ FAZ AQUI
Autoria e ilustração: PAUL MEISEL

Você faz aqui é uma divertida narrativa ilustrada com
retratos de diversos animais fazendo cocô. No final,
uma pergunta para o leitor: "E você? Onde faz cocô?".
Esse é um livro especialmente apropriado para crianças
com curiosidade sobre como o corpo funciona.
Inclusive, há um espaço dedicado a informações
interessantes sobre o assunto.
Clique aqui para ler esta obra.

Temas: 

Animais

Relacionamento pessoal

Temas: 

Corpo humano

CRECHE II

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=738080
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=250535
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=738080
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=250535


Cód.: 0184P220202000000

MAIA E VALENTIM

Autoria e ilustração: PAULA TAITELBAUM

Maia e Valentim é um livro muito colorido e
musical, que conta três histórias: a de Maia, a de
Valentim e a dessas duas crianças muito amigas
e cheias de imaginação, que não se desgrudam.
Um livro sobre construção de identidade,
aceitação das diferenças e ludicidade da
imaginação.
Clique aqui para ler esta obra.

Tema: 

Aventuras

CRECHE II

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=635163
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=635163


PRÉ-ESCOLA
Para que o professor leia para crianças pequenas

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)



Cód.: 0288P220203000000

O QUE ACONTECEU
COM VOCÊ?

Autoria: JAMES CATCHPOLE

Ilustração: KAREN GEORGE

Este livro apresenta um menino que brinca
imaginando ser um pirata, até que outras crianças
começam a querer saber o que aconteceu com a
perna dele, pois tem apenas uma. Uma história de
diversidade, ludicidade e imaginação.
Clique aqui para ler esta obra.

Temas: 

Aventuras; 

Relacionamento pessoal;

Corpo humano;

Jogos

Cód.: 0030P220203000000

O BAILE DO PORCO-ESPINHO
E OUTROS POEMAS

Autoria: SÉRGIO CAPPARELLI

Ilustração: MARIANA MASSARANI

Esta é uma antologia de dez poemas de Sérgio
Capparelli, ilustrada por Mariana Massarani, dois
dos mais queridos autores de livros infantis e
juvenis. Como se espera de uma antologia de
poemas de Capparelli, trata-se de um livro muito
musical, cheia de rimas e ludicidade. Os poemas
tematizam fenômenos da natureza, animais e
plantas, assuntos especialmente fascinantes
para as crianças
Clique aqui para ler esta obra.

Tema: 

Aventuras

PRÉ-ESCOLA

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=947350
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=947350
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=848173
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=848173


Cód.: 0136P220203000000

A GRANDE ENCHENTE
Autoria: SÉRGIO CAPPARELLI

Ilustração: MARCELLA TAMAYO

Esta é uma obra que nos ensina que a literatura
para crianças também pode ser uma aliada na
elaboração de dores e angústias inerentes aos
seres humanos. Sérgio Capparelli retrata, pela
percepção infantil, como é estar em meio a uma
catástrofe natural, como uma enchente.
Clique aqui para ler esta obra.

Temas: 

Quotidiano de crianças; 

Relacionamento pessoal

Cód.: 0185P220203000000

PARA DAR DE
PRESENTE

Autoria e ilustração: MICHAEL ROHER

A família Silva viaja numa casa sobre rodas levando
uma ótima ideia: se você tem algo que não precisa
mais, pode dar para alguém de presente! Entretanto,
essa boa intenção despertam a desconfiança de
outras pessoas. Essa é uma história sobre a felicidade
da generosidade e a importância da reutilização.
Clique aqui para ler esta obra.

Temas: 

Quotidiano de crianças; 

Relacionamento pessoal

PRÉ-ESCOLA

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=707707
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=707707
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=925239
https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=925239


MATERIAIS DIGITAIS
DO PROFESSOR



No PNLD 2022, as obras literárias do objeto 2

vêm acompanhadas de um Material Digital

do Professor para a vivência literária na

Educação Infantil destinado a você,

constituído por um PDF com sugestões de

trabalho e um videotutorial. A par de todas as

prerrogativas do programa e da Base

Nacional Comum Curricular (BNCC), nossos

materiais oferecem um aprofundamento

teórico-pedagógico para o trabalho com a

obra e sugestões de vivências para serem

desenvolvidas com as crianças de acordo

com cada campo de experiência da BNCC 

e habilidades preditoras 

do documento da

Política Nacional 

de Alfabetização 

(PNA).

ACESSE OS MATERIAIS AQUI

https://www.lpm.com.br/pnld/2022/site/default.asp?TroncoID=848082&SecaoID=835174&SubsecaoID=0


clique nos cards para acessar os materiais

https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=947350
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=738080
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=849925
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=848173
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=250535
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=707707
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=925239
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=819455
https://lpm.com.br/PNLD/2022/site/default.asp?TroncoID=%27%27&Template=..%2FLivros%2Flayout_produto.asp&ID=635163


SAIBA MAIS
www.lpm.com.br/pnld

http://www.lpm.com.br/pnld

