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Brilha brilha 



“Nada é tão nosso quanto nossos sonhos” 

- Friedrich Nietzsche  



Sobre a Sonhos de Bolso 

 

Sonho é algo que surge devagarinho, alimentado por pequenos 

fragmentos da realidade. 

É algo que podemos controlar se estamos lúcidos, ou ficamos  

entregues a seu próprio curso e nos deixamos surpreender. 

A vida não faz sentido - e não é para fazer.  A vida é uma poesia linda, sem métrica e sem rima. 

São trechos que montam nossa própria história. Pedaços soltos e quase sem relação que  

constroem tudo o que você é. 

 A iniciativa apoia a leitura e a escrita através de livros infantis mágicos contações de histórias, 

oficinas criativas e publicando jovens autores. 

Interatividade Ensinamento Magia 

Palavras-chave  

Os livros prezam a  

linguagem literária e  

também proporcionam 

experiências depois que 

o livro se fechar. Seja em 

uma receita, um jogo ou 

uma atividade! 

Os grandes livros são 

aqueles que ficam  

conosco depois que o 

fechamos. Depois que 

crescemos. Em cada 

obra, uma mensagem 

para guardar do lado 

esquerdo do peito. 

A literatura é o que nos 

faz sonhar de olhos  

abertos com a magia do 

verbo!  

Solte a imaginação e  

conheça novas palavras 

mágicas. 



Sinopse: Este é um livro-brinquedo.  

Você está prestes a entrar no maravilhoso Circo 

das Estrelas! 

Quem estiver lendo o livro em voz alta, é o  

apresentador do espetáculo.  

Mas precisamos de voluntários para fazer a  

magia acontecer: um menino e uma menina 

para ser o Incrível Mágico e a Maravilhosa  

Estrela (adapte o gênero se for necessário).  

Lembre-se, quem dá a vida no circo são as  

pessoas!  

Portanto prepare a cartola e a varinha.  

O show está prestes a começar. 

Sugestão de atividades: ao final do livro tem 

sugestões de maquiagens e brincadeiras para 

montar um circuito psicomotor e transformar o 

público do circo em estrela! 

Indicação: educação infantil, 1º e 2º ano. 

Temas abordados: espaço sideral, circo. 

Transversalidade: impossibilidade, leis da física. 

Interdisciplinaridade: ciências,  

teatro, educação física. 

Circo das estrelas 

Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Natalia Avila 

ISBN: 978-85-5697-360-3 

Tamanho: 20 x 20 cm 

Nº de páginas: 24 



Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Martha Guevara 

ISBN: 978-85-5697-533-1 

Tamanho: 20 x 20 cm 

Nº de páginas: 24 

As viagens de Valentim 

Sinopse: Os contos infantis eternizados mundi-

almente há décadas são conhecidos pelas his-

tórias curtas e moral ao final. Dentro de cada 

viagem de Valentim, ele se vê como um gran-

de amigo do protagonista e disserta sobre te-

mas presentes no crescimento de uma criança. 

Ele visita: o aprendiz de feiticeiro; o mágico de 

Oz; Chapeuzinho Vermelho; Alice; o Pequeno 

príncipe; a Bela adormecida. 

Sugestão de atividades: 1. Se você pudesse 

ser melhor amigo do seu personagem, qual se-

ria? Sobre o que vocês conversariam? 

2. Ao final do livro tem alguns exercícios para 

incentivar a criatividade através da linguagem 

escrita. 

3. Escreva um conto visitando seu universo de 

fantasia favorito. 

Indicação: Fundamental 1. 

Temas abordados: democracia, educação, 

coragem. 

Transversalidade: autoconhecimento,  

criatividade, contos clássicos. 

Interdisciplinaridade: história, literatura,  

produção textual. 



Sinopse: Falamos sobre a paz interior que en-

contramos em momentos diversos. A Paz mora 

em um lugar óbvio, que ainda não procuramos, 

mas fácil de encontrar. Leia e descubra.  

Se encante e passe adiante. A obra permite o 

diálogo sobre o conceito de paz e violência 

com linguagem e metáforas adequadas a edu-

cação infantil. 

Sugestão de atividades: 1. Faça um avião de 

papel com sua carta explicando onde vive a 

paz e passe a mensagem adiante! 

2. Que tal fazer uma paisagem de aquarela e 

complementar com os personagens de lápis de 

cor? 

Indicação: educação infantil, 1º e 2º ano. 

Temas abordados: paz, harmonia, fofoca. 

Transversalidade: cidadania, harmonia,  

convivência. 

Interdisciplinaridade: filosofia, artes. 

Onde mora a paz? 

Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Natalia Avila 

ISBN: 978-85-5697-484-6 

Tamanho: 20 x 20 cm 

Nº de páginas: 24 



Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Martha Guevara 

ISBN: 978-85-5697-329-0 

Tamanho: 20 x 20 cm 

Nº de páginas: 24 

Pisca-Pisca: Um conto de Natalia 

Sinopse: O Natal é a data mais mágica que 

existe. 

Acompanhe a lhama Natalia em sua infância, 

adolescência e vida adulta através desse con-

to natalino tropical! 

Pisca-Pisca explora o olhar que muda com o 

passar dos anos, e a magia que as crianças tra-

zem a vida com sua imaginação.  

Basta permanecer um ser iluminado! 

Sugestão de atividades: 1. ao final do livro há 

o check list da criança iluminada, com uma 

lista de boas ações que devem ter sido realiza-

das ao longo do ano. Que tal rever o que foi 

feito de incrível e anotar? 

2. Escreva uma carta para o Papai Noel  

sugerindo um presente para o planeta. 

Indicação: educação infantil, 1º e 2º ano. 

Temas abordados: natal, lhama, tropical 

Transversalidade: família, união, fases da vida. 

Interdisciplinaridade: português, filosofia. 



Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Ana Paula Azevedo 

ISBN: 978-85-5697-363-4 

Tamanho: 25 x 25 cm 

Nº de páginas: 24 

Sinopse: Seja bem vindo a floresta encantada 

a qual a unicórnio Genoveva é a princesa da 

terra da imaginação.  

A poesia mágica mostra os seres encantados 

em seu habitat natural.  

Entre brincadeiras, desentendimentos e fazer as 

pazes, todos se unem ao final do dia para trazer 

o pôr do sol.  

Claro que essa é uma lenda que mora nos cora-

ções. “Mas um passe de mágica é fácil, para 

quem sonha nessas proporções.” 

Sugestão de atividades: 1. Qual ser encanta-

do você seria? 2. Vamos fazer um por do sol! A 

turma se reúne e posiciona o arco-íris feito de 

papel crepom, as estrelas de purpurina, o pote 

de ouro feito de lantejoulas e o sol feito em car-

tolina. 

Indicação: educação infantil e 1º ano. 

Temas abordados: imaginação, fantasia,  

unicórnio. 

Transversalidade: amizade, união,  

brincadeiras, coração puro. 

Interdisciplinaridade: português, artes. 

Texto rimado 

A unicórnio Genoveva em: a terra da imaginação 



Sinopse: Seja bem vindo ao reino Plantae, o lar 

dos seres que dão vida e diversidade ao nosso 

ecossistema! Porém não foi sempre assim... Eles 

conheceram um mundo muito estranho habita-

do por criaturas esquisitas de hábitos bizarros. 

Qual é o olhar que a natureza tem de nós, seres 

humanos? 

Iris a fada dos encantos dos Anéis do Arco-Íris e 

seus amigos vão além dos encantos, e se dão 

conta de um canto, onde não conhecem nada 

e nem ninguém... 

Sugestão de atividades: 1. Qual é o nosso  

papel no meio ambiente? 2.  Divida a turma em 

grupos, cada um escolhe uma fruta e um inseto 

para explicar a importância no nosso ecossiste-

ma. 

Indicação: Fundamental 1 e 2. 

Temas abordados: Preservação ambiental,  

amizade. 

Transversalidade: sustentabilidade,  

ecossistema, biodiversidade. 

Interdisciplinaridade: Biologia, botânica,  

geografia. 

Mas que lugar esquisito! 

Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Ana Paula Azevedo 

ISBN: 978-85-5697-659-8 

Tamanho: 21 x 28 cm 

Nº de páginas: 60 



Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Ana Paula Azevedo 

ISBN: 978-85-5697-629-1 

Tamanho: 23 x 23 cm 

Nº de páginas: 28 

Sinopse: Uma menina parte para dentro da  

floresta com o desejo de ficar sozinha.  

Lá, encontra-se com um gênio.  

Quais os pedidos que ela faz? 

Quando a solidão a cerca, o que ainda resta? 

Sugestão de atividades: 1. Como reagimos 

com a raiva? Essa forma nos ajuda a resolver o 

problema que nos chateou? 2. O que te faz  

sentir calmo quando acontece algo que lhe 

chateia? 3. Exercício de respiração, cheira a 

florzinha e assopra a velinha nos momentos de 

estresse. 

Indicação: educação infantil, 1º,  2º e 3º ano. 

Temas abordados: sentimentos. 

Transversalidade: valorizar o que temos,  

cuidado com os próprios desejos, como lidar 

com os sentimentos. 

Interdisciplinaridade: filosofia. 

A menina solitária e o gênio 



Sinopse: Tintinlolândia. A principal ilha do arqui-

pélago cercado pelos oceanos da imaginação.  

No reino dos sonhos e da fantasia, cada criança 

do mundo já nasce com entrada livre para esse 

universo.  

Porém, mesmo com toda essa magia encontrou-

se uma falha.  

Sua incrível biblioteca, repleta dos mais belos 

contos e das melhores histórias não possuía  

um livro sequer sobre seu próprio enredo! 

Para conhecer as maravilhosas aventuras desse  

lugar encantado, eis enfim seu primeiro registro 

escrito.  

Passeie pelas Pradarias da Ovelhas, perca o fôle-

go na Corrida pelo Arco-íris, visite o Deserto de 

Pão de Queijo e relaxe ouvindo a Orquestra dos 

Besouros. Sua imaginação vai fluir como nunca 

por 13 contos mágicos. 

Sugestão de atividades: O livro possui diversas 

páginas interativas com dicas de atividades  

criativas, experiências para realizar e receitas. 

Indicação: educação infantil, 1º,  2º e 3º ano. 

Temas abordados: imaginação, fantasia. 

Transversalidade: sustentabilidade, integração 

social, música. 

Interdisciplinaridade: português, ciências, artes. 

As Maravilhosas Aventuras da Tintinlolândia 

Texto: Natalia Avila 

Ilustração: Natalia Avila 

ISBN: 978-85-65873-73-4 

Tamanho: 21 x 15 cm 

Nº de páginas: 72 



Sinopse: Já pensou em ser o autor da sua própria história? Já percebeu 

que você é o personagem principal da sua vida? Aprenda com essa  

apostila através de 8 passos a encontrar o escritor que existe em você,  

trabalhar a sua linguagem e aprender a criar personagens e histórias  

incríveis! 

Indicação: 3º ao 5º ano. 

Temas abordados: imaginação, histórias, personagens 

Transversalidade: criatividade, escrita, imaginação. 

Interdisciplinaridade: Língua portuguesa, produção textual 

E-book para professores implementarem a apostila incluído. 

Meu caderno de ideias brilhantes - apostila de exercícios 

Parceria: Sonhos de Bolso nas escolas

Indicação: ed. Infantil e fundamental 1 

Contação de histórias & Oficinas Criativas 

Parte da magia da leitura está na forma que a história é contada. 

A editora oferece valores diferenciados nas visitas as escolas, incluindo encontro 

com autora e contação de histórias interativa e musicada. 

Vamos colocar em prática o que vivemos nos livros através de uma atividade 

criativa incrível?  O céu não é o limite para quem tem imaginação!  

Agende via e-mail com o assunto “Parceria”. 



Projeto gratuito 
para as escolas! 

Parceria: Sonhos de Bolso nas escolas 
Jovens Autores:  
desperte o escritor em cada um! 
Indicação: maternal II até ensino médio 

O projeto Jovens Autores Sonhos de  

Bolso publica uma antologia de cada 

turma da instituição de ensino.  

Para os alunos 

Antes da publicação, os alunos  

passarão por um processo de coach de 

escrita, afim de identificar seus temas 

de interesse e estilo de escrita no qual 

melhor se encaixa. 

Para celebrar a entrega da  

publicação, organizaremos uma sessão 

de autógrafos! 

Para a família 

Cada responsável informa a escola a 

quantidade de livros que deseja com-

prar através de uma circular. No dia 

dos autógrafos o jovem autor levará a 

obra para casa! 

Design exclusivo. 

Envolvimento da  

Sonhos de Bolso  

orientando o projeto de 

forma personalizada. 

O tema pode ser livre ou 

decidido pela  

turma através do voto. 

Pesquisa sobre o  

tema:  

como encontrar as pala-

vras certas? 

Onde vive a  

inspiração? 

Como funciona o  

pensamento criativo? 

Para as respostas que  

precisamos, basta fazer as 

perguntas certas. 

Como navegar as ideias 

pelas  constelações? 

Diferencial 



   Sobre o selo Brilha Brilha 

 

Livros para as crianças se divertirem e os adultos se encantarem. Para quem gosta de ver as  

estrelas e aproveitar a natureza. Para quem cuida do planeta e das pessoas a volta.  

Para quem ama, respeita e não deixa de sonhar um dia sequer. 

 Com o símbolo da ursa menor, o selo brilha brilha foi criado pela autora de "Circo das Estrelas" 

e "Blobi Descobre" Natalia Avila para iluminar e incentivar a imaginação e criatividade das  

famílias. 

 A imaginação e criatividade tem o incrível poder da metamorfose, e pode transformar o  

mundo em um lugar de paz e cooperação se todos aplicarem o amor que tem em tudo o que 

faz. É a magia em todos nós. 

 Faça o seu melhor, e veja brilhar. 

Brilha brilha 





www.sonhosdebolso.com 

sonhosdebolso@gmail.com 

@sonhosdebolso 


