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Livros para
APRENDER 

e  BRINCAR!
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ISBN: 978-65-5551-055-3

Abremente fãs 
6-7 anos

ISBN: 978-65-5551-049-2

Abremente fãs 
3-4 anos

ISBN: 978-65-5551-050-8

Abremente fãs 
4-5 anos

ISBN: 978-65-5551-048-5

Abremente fãs 
5-6 anos

ISBN: 978-65-5551-054-6

Abremente fãs
7-8 anos

ISBN: 978-65-5551-053-9

Abremente fãs
8-9 anos

ISBN: 978-65-5551-056-0

Abremente fãs
10-11 anos

ISBN: 978-65-5551-057-7

Abremente fãs
9-10 anos

TAMANHO: 7 x 18 cm

Formato leque, 108 páginas

Abremente Perguntas e Respostas
Os editores da Catapulta

Display 

Contém 32 livros, 4 de cada título

Largura: 28,5 cm

Altura: 41,5 cm

Profundidade: 25,5 cm

Coleção Abremente  Fãs
A coleção clássica Abremente de perguntas e respostas foi 
renovada com um novo nome, novo desenho, traz personagens 
DIVERTIDOS e conteúdos atualizados para aprender jogando.

Abremente Fãs é uma coleção com milhões de fãs em todo o 
mundo.

E vocês… já são fãs do Abremente?

 de 3 a 11 anos

NOVIDADE
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Para escrever e apagar

quantas vezes quiser!

ISBN: 978-85-92689-13-1

+4 anos
Maiúscula

ISBN: 978-85-92689-10-0

+3 anos
Grafismos

ISBN: 978-85-92689-12-4

+4 anos
Números

ISBN: 978-85-92689-14-8

+5 anos
Minúscula

ISBN: 978-85-92689-15-5

+5 anos
Cursiva

ISBN: 978-85-92689-11-7

Formas
+3 anos

Display 

Contém 24 livros, 4 de cada título

Largura: 28 cm

Altura: 50 cm

Profundidade: 20 cm

Abremente para escrever e apagar
Para escrever e apagar quantas vezes quiser! Uma proposta 
original de letramento, números e grafismos. Frases para 
ler e aprender, traçar o pontilhado e praticar de uma forma 
desafiante e divertida com atividades que estimulam a 
imaginação e a criatividade.

Abremente Mini para escrever e apagar
Os editores da Catapulta

TAMANHO: 10 x 24 cm

Formato leque, 40 páginas

INCLUI: canetinha e estojo.

 de 3 a 5 anos
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Abremente Desafios  
3-4 anos 

ISBN: 978-85-92689-50-6

Abremente Desafios 
4-5 anos 

ISBN: 978-85-92689-51-3

Abremente Desafios  
5-6 anos 

ISBN: 978-85-92689-52-0

Abremente Desafios 
6-7 anos 

ISBN: 978-85-92689-53-7

Abremente Desafios 
10-11 anos 

ISBN: 978-85-92689-57-5

Abremente Desafios 
7-8 anos 

ISBN: 978-85-92689-54-4

Abremente Desafios 
8-9 anos 

ISBN: 978-85-92689-55-1

Abremente Desafios 
9-10 anos 

ISBN: 978-85-92689-56-8

TAMANHO: 8 x 18 cm

Formato leque, 128 páginas

Abremente Desafios
Os editores da Catapulta

Display 

Contém 32 livros, 4 de cada título

Largura: 34 cm

Altura: 44 cm

Profundidade: 32 cm

Abremente Desafios 

Para divertir os neurônios! Oito títulos, para crianças entre 
3 e 11 anos, com a proposta de estimular o raciocínio, o 
aprendizado e curiosidades sobre diversos temas. Contêm 
centenas de jogos: labirintos, diferenças, sombras, enigmas, 
entre outros. 

 de 3 a 11 anos



8 9

TAMANHO: 24 x 20 cm

Encadernado, 15 páginas

ISBN: 978-65-5551-003-4

TAMANHO: 24 x 20 cm

Encadernado, 15 páginas

ISBN: 978-65-5551-002-7

Mini Abremente
para escutar, escrever e apagar 

Animais do oceano
Os editores da Catapulta

Mini Abremente
para escutar, escrever e apagar

Animais do bosque
Os editores da Catapulta

Abremente para escrever, apagar e escutar 

Uma coleção para crianças de 3 a 5 anos em um formato envolvente, convida os leitores  
a abordarem os conteúdos temáticos de uma forma abrangente que inclui sons,  

encaixes e uma série de atividades divertidas.

Aprenda e divirta-se com os animais do bosque e do oceano.

Contém histórias infantis, atividades educativas e experiência sensoriais.
Escrever, apagar e começar as atividades lúdicas quantas vezes quiser!

+40
ATIVIDADES
EM CADA LIVRO

Cada livro traz:
3 peças destacáveis dos animais

3 um envelope para guardar as peças

3 um tabuleiro de sons para encaixar as peças

3 uma canetinha com apagador para escrever  
e apagar.

LIVROS
DE SOM

 de 3 a 5 anos
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Abremente Neuro 6-7 anos
ISBN: 978-655-551-026-3

Abremente Neuro 8-9 anos
ISBN: 978-655-551-028-7

Abremente Neuro 9-10 anos
ISBN: 978-655-551-029-4

Abremente Neuro 7-8 anos
ISBN: 978-655-551-027-0

Abremente Neuro é um lançamento recente que vai mostrando às crianças, enquanto brincam, 
jogam e resolvem desafios o funcionamento de seu cérebro. Cada título, dividido por idade, 

traz propostas diversificadas e desafiantes que vão estimular a comunicação, argumentação, 
levantamento de hipóteses, atenção, autoregulação e tantas outras habilidades que 

contribuirão para a formação integral, exigida atualmente.

Uma proposta de interação entre adultos, crianças e entre pares, onde são sempre desafiados 
a saber ouvir, buscar novos conhecimentos, desenvolver  

a memória, curiosidade, leitura e muito mais. Diversão garantida! 

Display 

Contém 32 livros, 8 para cada idade

Largura: 40 cm

Altura: 27 cm

Profundidade: 28 cm

 de 3 a 11 anos

TAMANHO: 9 x 14 cm

Formato leque, 114 páginas

Abremente Neuro
Os editores da Catapulta
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ISBN: 978-987-637-415-6

Veja na noite...
Catherine Jousselme

ISBN: 978-987-637-416-3

Veja no campo...
Christel Denolle

ISBN: 978-987-637-545-0

Veja como te amo
Christel Denolle

ISBN: 978-987-637-546-7

Veja, é papai!
Christel Denolle

Ao longo da leitura, o bebê  

saberá reconhecer o ritmo calmo 

e regular da história, como uma 

canção de ninar.

TAMANHO: 26 x 26 cm

Cartonado, 12 páginas

Veja

+1 ano

Vejo no bosque
ISBN: 978-987-637-747-8

Vejo no oceano
ISBN: 978-987-637-748-5

VEJO
Vejo
Laura Baker

TAMANHO: 21 x 23 cm

Cartonado, 10 páginas

+1 ano

LIVROS DE PANO

COMO VOCÊ ESTÁ?
Ivanke & Mey 

Um livro encantador para que os bebês 
aprendam a reconhecer as emoções.

+6 meses
TAMANHO: 20 x 20 cm

Pano, 8 páginas

ISBN: 978-65-5551-042-3

QUAL É SEU NOME? · Mini Burundi
Pablo Bernasconi 

Um livro encantador para que seu bebê 
conheça os personagens de Burundi.

+6 meses
TAMANHO: 20 x 20 cm

Pano, 8 páginas

ISBN: 978-65-5551-041-6
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ISBN: 978-85-92689-16-2 

Animais

É uma coleção de três livros de papel cartão, que estimulam
a memória e a imaginação de crianças pequenas.
Desenhos do artista argentino Milo Lockett. 

ISBN: 978-85-92689-18-6

Opostos

ISBN: 978-85-92689-17-9

Cores

Milomania
Milo Lockett

Jogar e aprender
Os editores de Image Books

TAMANHO: 14 x 14 cm

Cartonado, 10 páginas

TAMANHO: 22 x 25 cm

Cartonado  , 12 páginas

Aprender pode ser muito divertido. As cores 

brilhantes, papel cartonado e o design simples 

deste livro, chamarão a atenção de todas as 

crianças.

123
ISBN: 978-85-92689-66-7

ABC
ISBN: 978-85-92689-69-8

CORES
ISBN: 978-85-92689-67-4

FORMAS
ISBN: 978-85-92689-68-1

+1 ano
+1 ano
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ISBN: 978-85-92689-63-6

 A natureza

ISBN: 978-987-637-572-6
A floresta

ISBN: 978-987-637-660-0

A fazenda

Uma coleção com belas ilustrações. O bebê vai reconhecer 
os sons e aproveitará para acariciar as texturas de 
suas páginas. Livros sonoros que oferecem experiências 
sensitivas. Inclui um interruptor.

Inclui um interruptor
Livros sonoros

ISBN: 978-987-637-571-9

Os pets

ISBN: 978-65-5551-004-1 
O deserto

ISBN: 978-65-5551-030-0 
O mar

ISBN: 978-65-5551-063-8 
A savana

Toque e escute
Os editores da Catapulta

TAMANHO: 21 x 21 cm

Cartonado, 10 páginas

+1 ano

NOVIDADE
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Livros interativos para pequenos exploradores e descobridores.
Faça girar as rodas ou deslize as imagens para descobrir 
as respostas.

PEQUENOS CURIOSOSPEQUENOS CURIOSOS

Meu livro dos bichinhos
ISBN: 978-85-92689-62-9

Meu livro dos pets
ISBN: 978-987-637-540-5

Pequenos curiosos
Natalie Choux

TAMANHO: 17 x 17 cm

Cartonado, 10 páginas

+1 ano

Meu livro dos animais selvagens
978-65-5551-045-4

Meu livro dos 5 sentidos
ISBN: 978-655-551-046-1

Meu livro dos opostos
ISBN: 978-65-5551-017-1

Meu livro das cores
ISBN: 978-987-637-536-8

Meu livro do corpo
ISBN: 978-987-637-538-2

Meu livro dos filhotinhos
ISBN: 978-987-637-539-9

Meu livro da fazenda
ISBN: 978-987-637-535-1

Meu livro das roupas
ISBN: 978-987-637-537-5
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Uma coleção de livros lúdicos e sensoriais, 
vai encantar as crianças com suas páginas 
texturizadas, suas rimas e suas maravilhosas 
ilustrações criadas com impressões digitais.

Vamos contar 1, 2, 3...           
Sarah Powell

20 páginas

ISBN: 978-987-637-360-9

Animais
Sarah Powell

26 páginas

ISBN: 978-987-637-361-6

Cores
Sarah Powell

14 páginas

ISBN: 978-987-637-452-1

Palavras
Jo Ryan

14 páginas

ISBN: 978-987-637-520-7

Dinoformas
Jo Ryan

14 páginas

ISBN: 978-987-637-631-0

Coleção Dedinhos

Vida no mar
Sarah Powell

14 páginas

ISBN: 978-85-92689-64-3

Animais opostos
Jo Ryan

14 páginas

ISBN: 978-85-92689-19-3

Coleção Dedinhos

TAMANHO: 23 x 21 cm

Cartonado

+1 ano
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Coleção

Livros interativos e lúdicos para estimular os pequenos a 
descobrir as estações, explorar a fazenda, hora de nanar e 
investigar como é nosso corpo. Na última página, divirta-se 

adivinhando o que está escondido sob as abas ilustradas.

A fazenda
Amandine Notaert

ISBN: 978-85-92689-70-4

A escola
Tiago Americo

ISBN: 978-65-5551-037-9

As estações
Maria Neradova

ISBN: 978-85-92689-71-1

Hora de nanar
Camille Loiselet

ISBN: 978-85-92689-73-5

O corpo
Mélisande Luthringer

ISBN: 978-85-92689-72-8

Meu livr’animado

TAMANHO: 20 x 20 cm

Cartonado, 10 páginas

+1 ano

+1 ano
TAMANHO: 23 x 23 cm

Cartonado, 16 páginas

ISBN: 978-65-5551-005-8

As cores do arco-íris
Juliana Perdomo 

O livro tem páginas com curvas que 
aumentam de tamanho formando  
as cores do arco-íris.  
De maneira lúdica, a narrativa apresenta 
detalhes que chamam a atenção dos 
pequenos, para o aprendizado sobre  
as cores e objetos.

Ver, tocar, sentir
Ellie Boultwood, Hannah Cockayne, Kylie Hamley

Livro sensorial com atividades coloridas e imagens texturizadas que 
estimulam os sentidos do bebê e o incentivam a interagir a cada página.

Ver, tocar, sentir
ISBN: 978-859-268-975-9

Vamos brincar!
ISBN: 978-655-551-031-7

Ver, tocar, sentir

TAMANHO: 23 x 21 cm

Cartonado, 12 páginas

+1 ano
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Com cenários coloridos e divertidos, acompanhe as aventuras mais engraçadas 
de Timóteo. Conheça a casa de seus avós, acompanhe-o no primeiro dia de 

aula, compartilhe suas emoções e ajude-o a dormir. Uma história com muitas 
atividades e um jogo para recortar.

Timóteo não quer 
dormir 

ISBN: 978-85-92689-87-2

Timóteo 
e suas emoções

ISBN: 978-85-92689-85-8

Timóteo 
vai à escola

ISBN: 978-85-92689-88-9 

Timóteo na casa  
do vovô e da vovó 
ISBN: 978-85-92689-86-5

Timóteo
Emmanuelle Massonaud 
e Mélanie Combes

TAMANHO: 17 x 17 cm

Capa dura, 24 páginas

+3 anos

Clube de arte infinita é uma coleção que promove 
as habilidades artísticas das crianças por meio da 
brincadeira.

Massinha 
INCLUI: 4 massinhas de modelar 
coloridas, olhos malucos e uma 

ferramenta de modelar.

ISBN: 978-65-5551-014-0

Colagem 
INCLUI: 20 peças de cartolina, 60 

peças de folha de EVA, 40 adesivos  
e 1 tubo de cola.

ISBN: 978-65-5551-043-0

Desenho com os dedos
INCLUI: 4 tintas de cores diferentes  

e 1 canetinha.

ISBN: 978-65-5551-068-3

Estênceis
INCLUI: 4 moldes para estêncil  

e 2 marcadores com duas pontas.

ISBN: 978-65-5551-062-1

Carimbos 
INCLUI: 8 carimbos de  

borracha e 2 almofadinhas 
de tinta.

ISBN: 978-65-5551-015-7

Pintura
INCLUI: 1 pincel de espuma, 2 rolinhos

e 4 pastilhas de aquarela.

ISBN 978-65-5551-044-7

Clube de arte infinita

CAIXA: 21 x 21 cm

Encadernado, 32 páginas

+4 anos

NOVIDADE
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Descubra as histórias e complete-as  
com os ímãs incluídos nos livros. 
Quando terminar, recomece e mude  
a cena quantas vezes quiser.

ISBN: 978-85-92689-94-0 ISBN: 978-85-92689-95-7

Chapeuzinho vermelho Os três porquinhos

Contos magnéticos

TAMANHO: 24 x 24 cm

Cartonado e imantado,  
11 páginas

INCLUI: 15 ímãs

+3 anos

CAIXA: 22 x 22 cm

Encadernado, 48 páginas

INCLUI: 8 gizes de cera,
3 folhas de adesivos.

ISBN: 978-85-92689-33-9

+4 anos

TAMANHO: 21 x 23 cm

Encadernado, 32 páginas 

ISBN: 978-85-92689-78-0

+4 anos

Mãos à arte! · Os editores da Catapulta 

Um livro que mostra tudo que pode ser 
feito com as silhuetas das mãos. O livro em 
si é um montão de inspiração e ideias ao 
alcance da mão.

Aveludarte · Os editores da Catapulta 

Com cenários lúdicos e aveludados, fará 
com que seus projetos pareçam pequenas 
obras de arte!

O aviãozinho 
Ivanke & Mey

De mão em mão, este aviãozinho vai 
passando com um desejo: que seja recebido 
por alguém tão parecido e tão diferente de 
quem o enviou. Jogue-o no ar... que ele dê a 
volta ao mundo e retorne para você.

TAMANHO: 19 x 24 cm

Cartonado, 38 páginas 

ISBN: 978-65-5551-012-6

+4 anos

TAMANHO: 20 x 22 cm

Cartonado, 26 páginas

ISBN: 978-85-92689-61-2

+5 anos

Do outro lado
Ivanke & Mey

O que há do outro lado? O que se esconde 
atrás dessa porta? Léo está assustado.  
Uma história que mostra que, muitas vezes, 
o motivo de nossos medos estão só na 
nossa imaginação.

Cara de quê? 
Ivanke & Mey

As emoções são comuns a todas as pessoas. 
Não importa de que parte do mundo sejam 
ou a que cultura pertençam.  
Este livro maravilhoso, ensinará as crianças 
a descobrir e reconhecer as emoções no 
outro, e as estimulará a expressar as suas.

TAMANHO: 20 x 20 cm

Cartonado, 20 páginas 

ISBN: 978-85-92689-44-5

+3 anos
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Coleção GENTE PEQUENA, GRANDES SONHOS

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais  

às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção  

artístico-cultural.”

Base Nacional Curricular Comum (BNCC)   

A Coleção: Gente Pequena, Grandes Sonhos reflete a concepção da Editora Catapulta sobre a 
criança como ser curioso, que está constantemente investigando, levantando hipóteses, observando, 

questionando e construindo valores e conhecimentos nas interações com seus pares, sua cultura e com o 
mundo físico.

Portanto, há sempre intencionalidade educativa em suas publicações que objetivam, como nesta 
coleção, sensibilizar, ampliar o repertório, valorizar e estimular uma relação íntima com produções 

culturais, científicas e artísticas de diferentes personalidades, localidades, épocas, áreas de atuação, 
sonhos oferecendo assim possibilidades por meio da cultura letrada à uma formação humana integral.
Os sonhos começam na infância e, na maioria das vezes, por meio de exemplos que desejamos seguir – 

Propiciar aos nossos pequenos o contato com diferentes nomes que servem de inspiração e incentivo até 
para nós adultos faz parte desta proposta. 

Esta Coleção, que encanta pelo formato, qualidade de sua confecção, ilustrações, textos que extrapolam 
seu conteúdo e temática, abrem caminho para Projetos interdisciplinares estimulantes e desafiadores, 

que propiciam uma viagem a diferentes culturas e tradições. A Coleção já atingiu a marca de 4 milhões 
de cópias vendidas pelo mundo. Conhecendo a vida de personalidades famosas desde artistas, 

cientistas, esportista, estilista entre outros, terão a oportunidade de entender que todos eles foram 
crianças com seus sonhos e, ao crescer, conseguiram feitos incríveis. 

Ofereça livros e abra as portas para novos sonhos!

David Bowie
ISBN: 978-65-5551-023-2

Stephen Hawking
ISBN: 978-65-5551-018-8

Madre Teresa
ISBN: 978-65-5551-019-5

Pelé
ISBN: 978-65-5551-032-4

Ayrton Senna
ISBN: 978-65-5551-020-1

“Incentivar as crianças a acreditarem e realizarem seus 
sonhos colabora com o desenvolvimento infantil. Os livros 

cumprem um papel fundamental neste processo e os 
pequenos podem se inspirar nas grandes histórias da coleção 
para perceber que, mesmo na infância, é possível imaginar e 

realizar grandes passos”.

Gente pequena, 
grandes sonhos
María Isabel Sánchez Vegara

TAMANHO: 20 x 24 cm

Encadernado, 32 páginas
Lombada quadrada
e capa dura

4 a 7 anos
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Anne Frank
ISBN: 978-65-5551-021-8

Mary Shelley
ISBN: 978-65-5551-035-5

Frida Kahlo
ISBN: 978-65-5551-011-9

Charles Darwin
ISBN: 978-65-5551-033-1

Rosa Parks
ISBN: 978-65-5551-036-2

John Lennon
ISBN: 978-65-5551-034-8

Marie Curie
ISBN: 978-65-5551-022-5

Mahatma Gandhi
ISBN: 978-65-5551-010-2

Coco Chanel
ISBN: 978-65-5551-009-6

Nelson Mandela
ISBN: 978-65-5551-059-1

O nome de batismo do pequeno Nelson era Rolihlahla, que significa 
‘encrenqueiro’ em xhosa, sua língua nativa. Mas sua natureza rebelde o 
levaria a se tornar um dos líderes dos direitos civis mais inspiradores do 
mundo e revolucionários anti-apartheid.
Apesar dos muitos anos de prisão e adversidades que enfrentou, Nelson 
permaneceu firme em sua missão de acabar com o sistema racista do 
apartheid na África do Sul.
Sua bravura e resiliência foram recompensadas quando ele foi libertado 
da prisão e mais tarde eleito para se tornar o primeiro presidente negro da 
África do Sul.

Albert Einstein
ISBN: 978-65-5551-060-7

O pequeno Albert cresceu na Alemanha, onde levou quatro anos para 
formular sua primeira palavra. Ele era fascinado por como os objetos 
funcionavam e, embora não gostasse da escola, adorava livros de física 
e matemática. Sua mente brilhante contemplou o espaço e o tempo, e ele 
finalmente surgiu com a teoria da relatividade.
Ele compartilhou seu conhecimento com o resto do mundo, tornando-se a 
mente mais original do século XX. Este livro fascinante apresenta ilustrações 
elegantes e peculiares e fatos extras na parte de trás, incluindo uma linha 
do tempo biográfica com fotos históricas e um perfil detalhado da vida do 
físico teórico.

Malala Yousafzai
ISBN: 978-65-5551-061-4

Quando Malala nasceu em Mingora, Paquistão, seu pai estava determinado 
que ela teria todas as oportunidades que um menino teria. Ela adorava 
estudar, mas quando um regime odioso chegou ao poder, as meninas não 
podiam mais ir à escola.
Malala falou publicamente sobre isso, o que a tornou alvo de violência. 
Ela foi baleada no lado esquerdo da cabeça e acordou em um hospital na 
Inglaterra. Finalmente, depois de longos meses e muitas cirurgias, Malala 
se recuperou e resolveu se tornar uma ativista pela educação de meninas. 
Agora recém graduada em Oxford, Malala continua a lutar por um mundo 
onde todas as meninas possam aprender e liderar.

NOVIDADE
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Parece um jogo, um feliz encontro das letras. Como os 
encontros dos animais nas histórias dessa coleção de contos.

De grandes mistérios e linhas perdidas - ISBN 978-65-5551-007-2

Uma linha misteriosa que não sabe onde termina. Cada um que a encontra 
pensa ser uma coisa diferente. Mas, a verdade os surpreenderá.

De espelhos, alturas e girafas - ISBN 978-65-5551-001-0

Girafa está angustiada porque não sabe como é. Nunca se olhou no espelho, 
nem sequer sabe o que é um espelho.

De cachorros falsos e leões verdadeiros - ISBN 978-65-5551-000-3

Leão é um leão? Muitos dizem que não. Alguns acreditam que sim. De que 
importa o que os outros pensam? Leão não vai tentar convencê-los. Ou vai?

Burundi
Pablo Bernasconi

TAMANHO: 23 x 26 cm

Capa dura, 32 páginas

+5 anos

Burundi
Pablo Bernasconi

TAMANHO: 16 x 22 cm

Capa dura, 10 páginas

+3 anos

Mas alto!
ISBN 978-65-5551-016-4

O Macaco recebeu uma tarefa. Para cumpri-la, ele deve escalar alto, muito 
alto.

Tem como proposta estimular e ensinar novas perspectivas e atividades 
sensoriais, utilizando textos e imagens divertidas sobre o reino animal. 
Brincar com as palavras, textos e ilustrações influencia o imaginário infantil 
e é uma maneira lúdica de sensibilizar os pequenos sobre algo.

Uma viagem muito longa
ISBN 978-65-5551-052-2

Uma viagem muito longa
Corvo e Urso fazem uma longa jornada.
Será que eles vão chegar ao seu destino?
Contos do mundo do Burundi para os 
pequenos.

Burundi - Torre animal
Pablo Bernasconi

Um livro em um novo formato vertical
com páginas dobráveis.
O povo do Burundi montou uma torre
com os personagens e a torre treme,
mas eles conseguem manter o equilíbrio.
Com humor e ternura, o autor surpreende
com um final inesperado que nos 
fará refletir.

TAMANHO: 17 x 34 cm

Capa dura, 40 páginas

ISBN 978-65-5551-058-4

+5 anos

NOVIDADE
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Invisível · Tom Percival

Não deixe de conhecer Isabel, uma menina que 
vê tudo lindo e com seu gesto de plantar uma 
florzinha, em uma lata de tinta, envolve todo o 
seu bairro, sua cidade e nos inspira a buscar 
soluções e a fazer a diferença. Isabel representa 
tantas outras pessoas pelo mundo em situação 
de pobreza e descaso, mas ela não se rende ao 
estado de invisibilidade e esquecimento em que 
é colocada pela sociedade.

O Rio · Tom Percival

Alegre e engraçado, para baixo e triste, furioso 
e zangado... 
Para Rowan ele ama o rio, porque, como ele, 
está em constante mudança. 
Uma história sábia, profunda e reconfortante 
sobre a vida e a passagem do tempo.

Não é uma caixa, mamãe! 
Sol de Angelis

No mundo imaginário de Mila, 
é possível explorar o céu e as 
profundezas do mar em uma caixa 
de papelão. Uma caixa pode ser 
muito mais do que uma caixa!

TAMANHO: 20 x 23 cm

Capa dura, 40 páginas 

ISBN: 978-85-92689-82-7

+5 anos

TAMANHO: 28 x 24 cm

Capa dura, 32 páginas 

ISBN: 978-65-5551-038-6

+5 anos

TAMANHO: 28 x 24 cm

Capa dura, 40 páginas 

ISBN: 978-65-5551-066-9

+5 anos

Pablo Bernasconi · Um artista extraordinário especialista em colagem digital e outras 
mídias mistas. Ele nasceu na Argentina em 1973. Entre seus trabalhos estão Couro Preto, 
Vaca Branca e El Diario del Capitán Arsenio, publicado na Argentina e também no Brasil. 
Ele colabora em jornais e revistas em todo o mundo, como The New York Times e La Nación.

TAMANHO: 23 x 21 cm

Encadernado, 30 páginas

ISBN: 978-85-92689-97-1

  +5 anos

TAMANHO: 20 x 27 cm

Encadernado, 32 páginas

ISBN: 978-85-92689-96-4

  +7 anos

Vaca branca, mancha preta
Pablo Bernasconi 

Numa manhã de sol, a vaca mais vaidosa 
da fazenda se deu conta, pela primeira vez, 
de que seu corpo estava cheio de manchas 
pretas.

O diário do capitão Arsênio
Pablo Bernasconi

As páginas deste livro estão repletas de esboços, 
rabiscos e notas técnicas sobre diferentes 
máquinas voadoras. Deixamos que o leitor, 
com os pés firmes no chão, mas com a cabeça 
nas nuvens, decida se essas tentativas se 
transformaram em sucessos ou fracassos.

NOVIDADE

TAMANHO: 28 x 25 cm

Capa dura, 32 páginas 

ISBN: 978-65-5551-064-5

+5 anos

Por onde tem andado, gatinha?
Richard Jones

Um livro ilustrado para descobrir o lindo 
encontro entre uma menina e sua gatinha 
depois de um dia de passeio.

NOVIDADE
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TAMANHO: 24 x 32 cm

Capa dura, 56 páginas 

ISBN: 978-65-5551-065-2

+5 anos

Eu estou com você 
Smriti Halls e Steve Small

A Catapulta Editores, nos presenteia com 
esta obra da literatura infantojuvenil que 
envolve a amizade entre um Urso e um Esquilo 
na reflexão de temas como a amizade, 
emoções, diferenças, inclusão, habilidades 
socioemocionais, tudo de uma maneira que é 
impossível não se encantar e emocionar.

Meu irmão é um abacate
Tracy Darnton - Yasmeen Ismail

Meu irmãozinho está vindo! Mas eu preciso 
esperar...

Ele parece meio... estranho. O papai diz que meu 
irmão é uma semente de papoula. Despois um 
feijão. Mais para frente, meu irmão é... UM ABACATE!

O pato que não gostava de água
Steve Small

Era uma vez um pato que não gostava de água. Até 
que, um dia, conheceu uma rã que adorava água! 
Uma história delicada e bonita sobre a amizade 
apesar das diferenças.

Pequeno urso
Richard Jones

Na segunda-feira, encontrei um urso polar no 
jardim...

Descubra  o que acontece quando um menino 
encontra um urso nesta história mágica sobre 
amizade, crescimento e separação.

Vamos ficar juntos
Smriti Halls e Steve Smallk

Os tão queridos personagens Urso e Esquilo estão de 
volta e é hora de festejar! Esquilo é o especialista em dar 
festas e sabe exatamente o que fazer, mas Bear não tem 
tanta certeza e está se sentindo um pouco tímido. Os dois 
amigos podem encontrar uma maneira de trabalhar com 
suas preocupações e oscilações e ficar juntos?

Eu fico com vocês
Smriti Halls e Steve Small

Aonde quer que você vá, vou contigo. Somos 
um pelo outro, somos amigos. Urso e Esquilo 
são a dupla perfeita... Mas quando Galinha 
quiser se unir a eles, será que abrirão espaço 
para ela no grupo?

Lizzy e a nuvem
Os Irmãos Fan

Milo pode parecer uma nuvem meio fora de moda, 
mas Lizzy quer levá-lo para casa. Milo não é grande 
demais nem muito complicado. É perfeito. Cuidar de 
uma nuvem é um trabalho muito importante, e Lizzy 
leva isso a sério. Contudo, Milo começa a crescer, 
crescer e crescer. O que Lizzy vai fazer quando não 
houver mais espaço para ele?

TAMANHO: 20 x 28 cm

Capa dura, 48 páginas 

ISBN: 978-65-5551-040-9

+5 anos

TAMANHO: 26 x 26 cm

Capa dura, 32 páginas 

ISBN: 978-65-5551-069-0

+5 anos

TAMANHO: 20 x 28 cm

Capa dura, 32 páginas 

ISBN: 978-65-5551-070-6

+5 anos

TAMANHO: 28 x 24 cm

Capa dura, 32 páginas 

ISBN: 978-65-5551-071-3

+5 anos

TAMANHO: 20 x 28 cm

Capa dura, 48 páginas 

ISBN: 978-65-5551-072-0

+5 anos

TAMANHO: 20 x 28 cm

Capa dura, 48 páginas 

ISBN: 978-65-5551-067-6

+5 anos

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE
NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

Maravilha do céu
Terry Fan e Eric Fan

Este livro escrito e ilustrado pelos premiados 
irmãos Eric e Terry Fan, que vivem e trabalham 
em Toronto, Canadá, chega até nós para 
nos conquistar com sua história e ilustração 
incrível e cheia de detalhes que nos levam a 
ver e rever cada página incansavelmente.

TAMANHO: 25 x 25 cm

Capa dura, 52 páginas 

ISBN: 978-65-5551-039-3

+5 anos
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NOVIDADE

TAMANHO: 24 x 32 cm

Capa dura, 16 páginas

INCLUI: 3 cristais para descobrir 
o que está escondido no espaço. 

ISBN: 978-85-92689-58-2

+6 anos

CAIXA: 20 x 27 cm

Encadernado, 96 páginas

INCLUI: 70 peças Lego

ISBN: 978-987-815-068-0

+5 anos

CAIXA: 20 x 27 cm

Encadernado, 96 páginas

INCLUI: 70 peças Lego

ISBN: 978-987-815-067-3

+7 anos

Você viu o gato? 
Os editores da Catapulta 

O leitor torna-se mais um participante 
da história, procurando o gato em todas 
as páginas e outros objetos escondidos, 
com cristais coloridos inclusos no livro.

Construções em 5 minutos 
Os editores da Catapulta 

Neste livro, você vai descobrir mais de 100 
grandes ideias de construções, atividades 
e desafios LEGO®.
Junte os blocos que vêm com este livro 
e os que você já tem em casa para criar 
diversos modelos mágicos fantásticos!

Harry Potter - Construções  
em 5 minutos 
Os editores da Catapulta 

Conheça mais de 100 grandes ideias 
para construções LEGO®, jogos, quebra-
cabeças e desafios. Cada atividade foi 
especialmente elaborada para levar até 
cinco minutos.

TAMANHO: 15 x 23 cm

Espiral, 80 páginas

INCLUI: envelopes confidenciais, um 
calendário perpétuo de aniversários  
e etiquetas adesivas.

ISBN: 978-987-637-406-4

+8 anos

TAMANHO: 15 x 23 cm

Espiral, 84 páginas

INCLUI: páginas de adesivos, 
páginas recortadas, papéis 
de origami, 1 envelope e 1 jogo 
interativo.

ISBN 978-65-5551-024-9

+8 anos

Amigas para sempre 
Os editores da Klutz 

A amizade é um fenômeno que merece 
ser celebrado com um livro como este, 
feito por e para as amigas. Traz jogos, 
adivinhações, espaços para guardar as 
lembranças e muitas outras atividades 
para compartilhar. 

Eu sou Ana Pelicanos, e você?
Os editores da Catapulta · Ilustrado por 
Sol de Angelis

Escreva e desenhe neste diário toda vez que 
estiver se sentido triste, chateada, confusa, 
envergonhada ou nervosa. Prometo que você 
vai se sentir melhor depois disso. Quando 
estiver se sentido bem, estarei à sua espera 
para que me conte sobre as coisas de que 
gosta e que lhe deixam contente. À medida que 
for completando este diário, você vai descobrir 
que tem o poder de ser quem você quiser!
Eu sou Ana Pelicanos. E... tenho um montão de 
coisas para lhe contar! Talvez eu precise de 
algum conselho ou opinião e tenho certeza de 
que você pode me dar os melhores.

MODELO 2 EM 1, MAIS UMA 
MINIATURA LEGO® DE  
HARRY POTTER

TODAS AS ATIVIDADES 
REPLETAS DE AÇÃO PODEM 
SER FEITAS COM OS 50 
BLOCOS LEGO QUE VÊM 
COM ESTE LIVRO.

Divirta-se com Lego®
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   +8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm 

Livro encadernado, 64 páginas

INCLUI: espátula, 2 moldes 
de silicone para muffins, 3 
cortadores para massa, 2 sacos 
de confeiteiros com 2 bicos 
para decorar. 

ISBN: 978-987-637-655-6

   +8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm

Livro encadernado, 64 páginas

INCLUI: 2 cortadores, 1 colher  
para servir sorvete, 1 pincel de 
silicone, 1 fôrma para tortinha. 

ISBN: 978-85-92689-74-2

   +8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm

Livro encadernado, 64 páginas

INCLUI: pão duro, colher de pau, 
rolo de macarrão, batedor de 
metal e fôrma para tortinha.

ISBN: 978-987-637-497-2

   +8 anos
CAIXA: 39 x 25 cm

Livro encadernado, 64 páginas

INCLUI: rastelo, pá, avental,  
luvas e plaquinhas para rotular  
as mudas.

ISBN: 978-987-637-574-0

Finger food 
Pía Fendrik 

Um livro com receitas doces e 
salgadas criadas pela cozinheira 
argentina Pía Fendrik para você 
aprender a preparar pratos 
simples para compartilhar.

Minha própria horta 
Clara Billoch 

Que prazer dividir com sua família 
e seus amigos os alimentos 
plantados com suas mãos, de sua 
própria horta!

Chef mirim 
Pía Fendrick 

Um livro de culinária para crianças 
com deliciosas receitas de pratos 
tradicionais (doces e salgados) 
de 6 países diferentes (Argentina, 
Itália, Brasil, França, México e 
Espanha).

Meu primeiro livro de 
confeitaria 
Pía Fendrick

Um livro com 12 receitas para 
você aprender a fazer os doces 
que mais gosta. Bolos, muffins, 
alfajores, cookies, pão de ló e 
muito mais.

+8 anos
CAIXA: 23 x 25 cm

Espiral, 32 páginas

INCLUI: modelo de  
dinossauro para montar.

ISBN: 978-987-637-327-2

Dinossauros 
Nat Lambert 

Este livro dará vida ao mundo  
pré-histórico! Você encontrará 
ilustrações maravilhosas, fatos, moldes 
para pintar dinossauros e um incrível 
modelo de dinossauro para montar.

CAIXA: 24 x 24 cm

Livro encadernado, 72 páginas

INCLUI: 80 papéis com 
desenhos exclusivos

ISBN: 978-85-92689-21-6

+8 anosQuero fazer origami 
Os editores da Catapulta 

O origami é a arte de transformar 
um simples papel em uma 
maravilhosa figura através da 
dobradura.

Aviões de papel
Doug Stillinger 

Um livro que ensina a construir os 10 
melhores aviões de papel da história. 

TAMANHO: 27 x 31 cm

Espiral, 58 páginas

INCLUI: 40 folhas de papel 
para dobraduras.

ISBN: 978-987-637-197-1

+6 anos
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Montando biografias
Daniel Balmaceda,  
Pablo Bernasconi

CAIXA:  17 x 23 cm

INCLUI: 1 quebra-cabeça de 
300 peças

+11 anosColeção Montando Biografias
Uma coleção concebida para que os leitores possam conhecer as 
pessoas que mudaram o mundo. Leia as histórias acompanhadas de 
ilustrações magníficas e descubra isto juntando um quebra-cabeça 
espetacular de 300 peças.

Encadernado, 64 páginas

ISBN: 978-85-92689-60-5

Nikola Tesla

Encadernado, 64 páginas

ISBN: 978-85-92689-46-9

Audrey Hepburn

Encadernado, 84 páginas

ISBN: 978-85-92689-43-8

Antoine de Saint-Exupéry

Encadernado, 64 páginas

ISBN: 978-85-92689-59-9

Jacques Cousteau

TAMANHO: 13 x 18 cm

Encadernado, 96 páginas

INCLUI: 1 quebra-cabeça 
de 100 peças.

ISBN: 978-85-92689-22-3

   +7 anos

O Pequeno Príncipe        
Antoine de Saint-Exupéry 

Monte o planeta do Pequeno Príncipe 
peça por peça! 

O olhar meigo e curioso do Pequeno 
Príncipe conquistou adultos e crianças 
de diferentes épocas.

Encadernado,72 páginas

ISBN: 978-85-92689-76-6

Frida Kahlo

Guia de personagens 
A-D / D-H - Marvel

+11 anos

TAMANHO: 17 x 23 cm

Encadernado, 72 páginas

INCLUI: 1 quebra-cabeça 
de 300 peças.

Guia de personagens A-D 
ISBN: 978-85-92689-79-7

Guia de personagens D-H 
ISBN: 978-85-92689-80-3

Descubra todos os detalhes e 
curiosidades que você sempre quis 
saber de 50 super-heróis e vilões 
do universo Marvel, organizados 
de A a D e D a H, e monte o 
quebra-cabeça de 300 peças que 
acompanham esses livros.
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O mais 
completo guia 
de sobrevivência 
extrema 
Clive Gifford

ISBN: 978-85-92689-42-1

O mais completo 
guia do explorador
Justin Miles

ISBN: 978-987-637-352-4

O mais completo 
guia de 
sobrevivência
Os editores da 
Marshall Editions

ISBN: 978-987-637-291-6

O mais completo 
guia da natureza
Michael Leach - Meriel 

Lland

ISBN: 978-987-637-640-2

Guias para aventureiros
Não deixe que nada atrapalhe sua aventura! 
O segredo de uma grande aventura é estar preparado. 

Guias para aventureiros

TAMANHO: 13 x 20 cm

Espiral, 96 páginas

INCLUI: bússola, termômetro,
apito e lupa.

+8 anos
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TAMANHO: 17 x 22 cm

Capa dura, 184 páginas

ISBN: 978-85-92689-65-0

TAMANHO: 20 x 28 cm

Capa dura, 180 páginas

ISBN: 978-85-5551-025-6

The 50 Best 

TAMANHO: 13 x 19 cm

Espiral, Capa Dura,  
132 páginas

The 50 Best
Esses livros são direcionados àqueles que não têm habilidades culinárias,  
bem como para aqueles que estão em outro nível e querem adicionar  
excelentes sanduíches e/ou saladas ao seu repertório culinário.

ISBN: 978-65-5551-008-9

The 50 best 
Saladas

ISBN: 978-85-92689-93-3

The 50 best
Sanduíches

TAMANHO: 23 x 28 cm 

Capa dura, 208 páginas  

ISBN: 978-65-5551-006-5

Retratos
Pablo Bernasconi 

Os retratos de Pablo Bernasconi são uma mistura 
da arte e da poesia, um convite para sonhar, 
pensar ou empolgar-se com os desenhos, objetos, 
pinceladas e palavras que o artista semeia em 
suas obras.

A cozinha de Emma 
Zuccardi 

A cozinha de nossa avó Emma é parte 
fundamental da história da família.  
E é, por meio de suas receitas que nós 
entendemos, de alguma forma, a nossa 
própria história. 

TAMANHO: 19 x 25 cm

Capa dura, 140 páginas

ISBN: 978-85-92689-81-0

Malbec mon amour · Laura Catena & Alejandro Vigil 
Duas das referências mais destacadas do vinho, apresentam Malbec mon amour, o 
primeiro guia geológico das regiões e dos solos de Mendoza, indicado para todos os 
públicos. Este livro, que combina informação técnica e precisa com lindas ilustrações, 
imagens, anedotas e curiosidades, permite ao leitor explorar de forma agradável 
e divertida os vários momentos da história e da evolução do Malbec, bem como os 
diferentes territórios de Mendoza onde a cepa encontrou solo fértil para sua produção.

Ouro nos vinhedos · Laura Catena 

Histórias ilustradas dos vinhedos mais importantes do mundo.  
De uma forma cativante, estas histórias ilustradas sobre doze dos vinhedos 
mais famosos do mundo. Com este livro encantador, enriquecedor e perspicaz, 
Laura Catena atravessa o espelho dessas propriedades para nos mostrar um 
lugar maravilhoso.

NOVIDADE

TAMANHO: 22 x 18 cm

Encadernado, 80 páginas

ISBN: 978-85-92689-77-3 

O livro do bebê · Os editores da Catapulta 

Um belo álbum em forma de diário, registra  
desde a espera do bebê, ainda na barriga da 
mamãe, até o primeiro ano de vida e guarda  
em uma bonita caixa, as primeiras lembranças  
do bebê.

Vogue para colorir · Iain R. Webb 

Este livro para colorir recria  
as capas e as imagens icônicas  
da revista britânica Vogue.

TAMANHO: 22 x 28 cm

Encadernado, 96 páginas

ISBN: 978-987-637-422-4 
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