
Olha só o
que eu gostei.

Recomendações de leitura da plataformaElefante letrado dos
alunos do terceiro ano do Colégio São Judas Tadeu



O GALO CANTOU (Raquel Grabauska)
Joaquim Azeredo de Avelar (Turma 235)

O livro conta sobre um sonho com animais, monstros 
veículos.

O GALO CANTOU (Raquel Grabauska)
Vitor Machado Vargas (Turma 236)

É a história de um menino que acordou com um super 
grito e assim iniciou uma grande aventura.

O ELEFANTE CAIU (Ivan Zigg)
Gabriel Bertoli Fortes Silva (Turma 235)

Vários amigos elefantes tentaram levantar o elefante, 
porém não conseguiram, surpreendentemente algo 

inusitado ajudou o senhor elefante levantar.

AMIGO SECRETO (Eliandro Rocha)
Laiana Pezzi Bicca (Turma 231)

A história é sobre um menino que tem um amigo 
secreto, e durante o livro ele conta características do 
que o amigo dele pode ser, dando dicas. 



AMIGOS (Silvana Rando)
Mateus Ferraz Peres (Turma 235)

O livro fala sobre amizade, e que são parecidos e 
diferenes, brigam e esquecem, bincam e muitas 
coisas e acima de tudo não se esquece do ouro.

JACARÉ NÃO TEM CHULÉ (Alessandra Roscoe)
Carlos Eduardo Senff Oliveira (Turma 236)

É um livro feitos de poemas que conta as característi-
cas do jacaré, eu gostei muito dele espero que você 

também goste.

O LADRÃO DE COMIDA (LOR)
Beatriz Tavares Pereira (Turma 231)

Eu gostei da história porque ensina que roubar é feio 
e dividir as nossas coisas com as pessoas é uma atitu-

de boa.

CURIOSIDADES A SÉRIE (Elefante Letrado)
Murilo Moreira Marques (Turma 235)

Se trata de uma série de livros que fazem a gente 
saber de coisas que a gente não sabia. É os livros 
mais lidos por mim e pelos meus colegas.

O CIRCO (Magali Matsuda)
Bruno Carvalho Dos Santos (Turma 235)

Era um menino que viu elefante, um homem dentro 
da gaiola com um leão e viu os palhaços brincando.



O CORVO E O JARRO (Sally Speer Leber)
Enzo Yesus Ramos Da Rosa (Turma 236)

O corvo estava com sede, e com a sua inteligência 
resolveu a solução de beber agua.Com esse livro 
aprendi que precisamos ser criativos para resolver os 
nossos problemas.

A CIGARRA E A FORMIGA (Annamaria Píffero Rangel)
Arthur Souza Dörr (Turma 236)

Eu gostei do livro. É um livro bacana e muito legal. A 
formiga trabalhadora no verão para ter comida no 

inverno.

A TARTARUGA E A LEBRE (Annamaria Píffero Rangel)
Eduardo Batista De Lima (Turma 236)

Ocorre uma corrida que a lebre estava cantando vitó-
ria antes da hora, mas a tartaruga com muita persis-

tência ganhou. Aprendi que nunca posso comemorar 
vitória antes da hora.

OS ÓCULOS MÁGICOS DE CHARLOTTE (Suppa)
Caroline Cardoso Mesturini (Turma 236)

Charlotte vivia uma vida muito chata, mas quando ela 
ganhou os óculos, tudo mudou e ficou melhor. A 
gente não precisa esperar para ganhar um óculos 
mágico para a vida melhorar, é apenas mudar a forma 
que vemos as coisas.

O OLFATO DO RATO (Caio Riter)
Joao Pedro Vieira Lopes (Turma 236)

O livro conta a história de um rato que sempre roía 
uma parte da roupa do rei. Uma moça deu um pedaço 
de queijo para o rato.



ESTE NÃO É UM LIVRO DE PRINCESAS (Blandina Franco)
Beatriz Nascimento Da Silveira (Turma 231)

Eu não gosto de história de princesas, acho muito 
meloso, e nesse livro cada um pode ser do seu jeitinho. 

CASTELO DE AREIA (Luís Dill)
Lucas Dallelaste Patzlaff (Turma 231)

O livro nos incentiva a brincar na areia e a perder o 
medo das coisas.

ZOOLÓGICO DE FRUTAS (Jean Pierre Corseuil)
Lorenzzo Gabriel Almeida Dos Santos (Turma 235)

Fala de um rapaz que gostava de frutas e animais. Ele 
construiu uma máquina que juntava o DNA das frutas 

e dos animais. E assim surgiu os animais de frutas.

KIRA (Roseana Murray)
Barbara Ferreira Menegotto (Turma 235)

O livro fala sobre uma menina que imaginava bastante 
coisas, sobre o espaço.

A PONTE (Eliandro Rocha)
Fernanda Kehl Lima Dos Santos (Turma 236)

Pediram muitos materiais para construir o barco. O 
barco ficou tão pesado que afundou.



OS TRÊS PORQUINHOS (Rosinha)
Isabelly Ávila Santiago (Turma 231)

Eu achei esse livro diferente dos outros que contam 
essa história muito famosa, pois não tem coisas escri-
ta assim eu consigo imaginar. E também gostei 
porque posso ler para o meu irmão que é bebê.

LAERTE, O GATO INERTE (Jean Pierre Corseuil)
Lohan Machado Scherer Espindola (Turma 235)

O livro fala de um gato muito preguiçoso que en-
quanto os amigos se divertiam ele só dormia.

CADÊ O FUBÁ (Silviane Scliar Sasson)
Gabriela Da Silva Monteiro (Turma 236)

É a história de uma galinha que estava cansada de 
ficar sozinha, por isso organizou uma festa, para isso 

ela ia fazer um bolo de fubá, só que o fubá sumiu. 
Leia para saber onde se escondeu o fubá.

O BARCO (Blandina Franco)
Davi Schaussardt Lorencena (Turma 236)

Esse livro me ensinou a me sentir mais satisfeito com 
as coisas que eu tenho, pois nele tentaram inventar 
muita coisa e no fim não deu certo, o simples se 
tornou mais útil.

AS DEZ FILHAS DO SEU JOÃO (Fábio Sombra)
Luis Henrique Silveira Semedo (Turma 236)

Cada filha do seu joão morre. No final não sobreviveu 
nenhuma filha. Achei legal o livro pois cada uma 
morreu de um jeito. 



VAMOS CHAMAR O LOBO (Chris Dias)
Ayana Justo Da Silva (Turma 231)

Os pais pediram para que Luli e Teo dormissem, mas 
eles não queriam, e assim começaram uma aventura 
atras do lobo que vivia na imaginação das crianças.

MUDANÇAS (Ilan Brenman)
Clara Paiva Ramos (Turma 235)

A história falava que cada parte da vida da gente 
muda um pouco. No livro o menino passa por várias 

fases e vai crescendo. 

PASSARINHOS DO BRASIL: POEMAS QUE VOAM
(Lalau e LauraBeatriz)

Luiz Fernando Mafra Bastos Maggessi Bello (Turma 235)

O livro é sobre pássaros, é dividido por biomas Brasi-
leiros, dentro de cada um deles tem poemas para os 
pássaros.Recomendo para os que adoram pássaros. 

QUATRO JABUTIS (Roseana Murray)
Matteo Vittorazzi Ferreira (Turma 231)

Eu gostei dessa história, porque eles protegem e pro-
movem o equilíbrio e paz.

UM JARDIM DE A A Z (Gláucia de Souza)
Isabella Pareta Fernandes (Turma 236)

O livro é composto por rimas e poemas sobre animais 
e objetos que são organizados em forma de alfabeto.



O LEÃO E O RATO (Christina Wilsdon)
 Luisa Lopes Mendes (Turma 236)

Não é porque somos pequenos que não podemos ser 
mais forte que os outros, pois o leão foi preso e o rato 

foi ajudar ele.

DEPOIS DO FORAM FELIZES PARA SEMPRE (Ilan Brenman)
Diogo Ricalcati Pujol (Turma 231)

O livro conta além do fim das histórias conhecidas, 
como a da Cinderela, que abre uma loja. Mas você 

precisa ler para saber o que ela vende lá.

INVENTÁRIO DE GENTE (Hermes Bernardi Jr.)
Mariana Sauer Angelo (Turma 231)

Gostei do livro, ele trata as diferenças entre as pesso-
as. O legal é respeitar como elas são.

ESPERTOS (Jean Pierre Corseuil)
João Leal Santos Albasini (Turma 236)

Esse livro é bem legal ele faz brincadeiras  com as  
características dos animais e eu recomendo para 
todos,e eu gostei bastante desse livro então acho que 
outras pessoas devem gostar também.

NÃO FALTA NADA (Tatiana Filinto)
Pedro Henrique Rizzi Maffi (Turma 236)

É um livro que fala de um menino que foge de casa. 
Ele ouve a voz dos pais, que estão no barco chaman-
do ele.

 BELEZURA MARINHA (Lalau, Laurabeatriz)
Lauren Bilhão Pereira (Turma 231)

Nele você irá encontrar diversas espécies de animais 
marinhos como por exemplo o peixe-boi-marinho.



A GALINHA CHIQUINHA (Juçara Rodrigues)
Cesar Rodolfo Sabin Neto (Turma 236)

A história é sobre uma galinha que morava numa 
fazenda e adorava cozinhar e tinha muitos amigos, 
mas no dia que ela queria fazer um bolo de milho 
ninguém a ajudou a preparar, mas todos queriam 
comer. Sendo generosa a Chiquinha, ensinou aos 
amigos que para ter coisas boas é preciso trabalhar 
duro.

O SOFÁ QUE ENGOLIU AS CRIANÇAS (Mariza Tavares)
Leonardo Tirelli De Assunção (Turma 236)

Esse livro é para você que diversas vezes perdeu 
coisas dentro, atrás e embaixo do sofá de casa. A his-
tória conta sobre o universo existente das coisas per-

didas dentro do sofá.

MONSTROTARO (Janaina Tokitaka)
Murilo Soares Moschoutis(Turma 231)

Um casal de idosos encontra um monstro bebê que 
mudou a rotina sem graça que levavam.

O GRANDE NABO (Ellen Wettersten)
Laura Dobler (Turma 231)

O livro se trata de um reconto Russo, e exalta o traba-
lho em equipe.

UMA PARTIDA DE A a Z
(Gláucia de Souza / Marcelo Pizarro Noronha)
Laura Dobler (Turma 231)

É um livro que fala de futebol e coisas relacionadas, 
se você gosta de futebol leia o livro.



O SEGREDO DEBAIXO DAS COISAS (Janaina Tokitaka)
Helena Goulart Petenuzzo (Turma 231)

É um livro muito engraçado que o personagem princi-
pal conta coisas escondidas dos objetos que ele des-
cobre.

A MENINA QUE IA PARA LONGE (Marta Lagarta)
Arthur Lemos De Almeida (Turma 236)

É uma menina que caminhava pelo mundo observan-
do as paisagens, e nesse percurso ela encontrou 

muitas aventuras e flores 

O SAPATEIRO E OS DUENDES (Ellen Wettersten)
Gregory Hessler Da Costa (Turma 235)

Eu gostei da história porque ensina que roubar é feio 
e dividir as nossas coisas com as pessoas é uma atitu-

de boa.

O BOTO DO ARROTO (Celso Gutfreind)
Enzo Colombo Piovessani (Turma 235)

A História conta sobre de um boto que  arrotava 
bolhas o tempo todo, mesmo que não quisesse. 
Porém ele tinha um motivo para arrotar, leia a história 
para entender.

SE EU NÃO ME CHAMASSE RAIMUNDO (Ricardo Filho)
Larissa Michel Teixeira (Turma 236)

O personagem principal é um menino que passa a 
maior parte do seu tempo no hospital. Um dia uma 
mulher contou uma história para ele “a terra dos me-
ninos perdidos” que mudou a vida dele, pois ele se 
identificou e se sentiu acolhido a partir da leitura. 



TUK, O CAÇADOR (Kono Firewalks)
Isabela Faedrich Hotta (Turma 231)

A história fala sobre a primeira caçada de um menino 
chamado Tuk.

ZOO (Jesús Gabán)
Pietra Horst Lemos (Turma 231)

É um livro de imagens que precisamos achar o 
menino que se esconde no meio dos animais, é um 

livro colorido e muito bonito.

O MÊS DE ABRIL (Monteiro Lobato)
Isabela Dahmer De Souza (Turma 236)

É um livro que faz parte da coleção do Sítio do Pica-
-pau Amarelo. O que mais gostei desse livro foi da 

aventura no sítio e na praia, que mesmo eles estando 
de férias tinham trabalho para fazer.

O CORVO E O DRAGÃO (Alexandre de Castro Gomes)
Pietro Luz Rocha (Turma 235)

É sobre um dragão vermelho que queria ganhar um 
prêmio, porém ele não sabia voar e o amigo mais 
improvável o ajudou.

O PEDIDO DE CASAMENTO (Monteiro Lobato)
Antonella Abinande Berbigier Ferreira (Turma 231)

A personagem não queria casar, mas depois desco-
briu que era boa a companhia do marido. Eu reco-
mendaria porque é divertido para os que gostam de 
brincar e de sonhar maravilhas



AURORA (Cristina Biazetto)
Laura Silva Bennemann (Turma 231)

É um livro de imagens que fala de uma menina, me inte-
ressei pelas cores do livro que tem muito significado na 
evolução da história.

AS FORMIGAS RUIVAS (Monteiro Lobato)
Laura Streck Da Silva(Turma 236)

A narizinho tirou a Emília do varal, porque tinha um 
porco que queria pega-la. Gostei mais ou menos do 

livro, mas recomendaria para leitura.

BAMBOLETRAS (Dilan Camargo)
Raissa Alves Sant'anna Vaz (Turma 235)

Os personagens do livro fazem rimas e poemas, assim 
eles vão construindo a história.

MONTEIRO LOBATO EM QUADRINHOS - PETER PAN 
Ana Julia Cachoeira Carvalho (Turma 235)

O peter pan é um conto muito conhecido na Inglaterra. 
O livro fala sobre uma fada e um menino que moram 
na Terra do Nunca e conhecem 3 crianças.

A DAMA E O LEÃO (Irmãos Grimm)
Thomaz Schleiniger Rezende (Turma 235)

Conta uma história de amor. Era uma vez um pai que 
tinha 3 filhas e ele ia viajar mas ele queria dar um 
presente para cada uma a primeira queria pedras 
preciosas a segunda queria joias e a terceira falou- 
pai eu quero uma flor- o pai sabia que ela gostava de 
flores então ele foi lá ele comprou joias e as pedras 
só que a flor ele não achava. Mas ele encontrou em 
um lugar estranho.



A GATA BORRALHEIRA (Charles Perrault)
Ana Laura Baptista Lima (Turma 236)

Conta a história da Cinderela, só que na verdade não 
é exatamente isso porque os personagens são dife-
rentes e senti uma pitada de Bela ea Fera, um pouco 
de mistura dos contos.

TOM (André Neves)
Eduarda Jandrey Da Graça (Turma 231)

É uma criança que la não quer brincar com seu irmão 
nem com a família, ela só quer ouvir o silêncio, e 

quando os passaros vem, ele dançou junto com eles. 

TECELINA(Gláucia de Souza)
Giovana Resende Goldim (Turma 231)

O livro conta a história de uma família que tinha uma 
tradição sobre o nome dos filhos, até que um dia eles 

pararam de repetir e nasceu Tecelina que fazia tudo 
muito diferente do esperado.

MATEUS E O MONSTROPHONE (Ileana Zagaglia)
Matheus Da Rosa Peres (Turma 231)

Adorei o livro, pois conta a história de um menino 
que possui uma imaginação muito fértil. Ele destrói 
vários monstros, mas demora para destruir o mons-
trophone que abduz sua mãe.  



A HISTÓRIA DA CALÇA JEANS (Charles Perrault)
Miguel Gozalvo Fumeo (Turma 231)

O livro conta sobre a ivenção da calça jenas, que foi 
criada para ser mais firme e resistente para melhorar 
o trabalho de quem realizava atividade díficeis. 

A MULHER-ÁRVORE DA ÁFRICA (Justin Thiel)
Luiz Ricardo Carvalho Da Silva (Turma 235)

É a história de uma mulher africana que plantava 
arvores para ajudar o seu país. 

O MARIVILHOSO SISTEMA SOLAR (Edna Zo)
Allan Borba Knapp (Turma 235)

É uma criança que la não quer brincar com seu irmão 
nem com a família, ela só quer ouvir o silêncio, e 

quando os passaros vem, ele dançou junto com eles. 


