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Maior portal de compra e venda de livros do Brasil: https://www.estantevirtual.com.br/
Sebos e Livreiros em todo o Brasil: https://www.estantevirtual.com.br/garimpepor/sebose-livreiros

Maior projeto de leitura e escrita do Brasil: https://www.estantemagica.com.br/
https://digital.estantemagica.com.br/ https://blog.estantemagica.com.br/

Links com ebooks gratuitos: https://mojo.org.br/ebooks/
https://literaturalivre.sescsp.org.br/o-projeto
https://literaturalivre.sescsp.org.br/biblioteca
https://mojo.org.br/blog/
https://literaturalivre.sescsp.org.br/

O fascínio que as narrativas exercem sobre nós revela o poder da evocação da palavra.
Nesse sentido, disponibilizar gratuitamente obras da literatura africana, árabe, asiática,
europeia e judaica, traduzidas para o português, é transcender fronteiras de tempo e
espaço, enriquecendo a
experiência cultural decorrente dessa aproximação. Tendo como pauta os movimentos
migratórios para o Brasil, Literatura Livre colabora para difundir o acesso à cultura de
diferentes países e estimular a leitura, reafirmando os propósitos educativos das ações

socioculturais do Sesc. Que o ambiente digital favoreça o alcance de distintos públicos
à diversidade de imaginários distantes geograficamente, que imprimem presença
marcante ou diluída na cultura brasileira. Sesc São Paulo

Projeto Estante Mágica: O maior projeto de leitura e escrita do Brasil transforma
seus alunos em escritores do próprio livro, nas aulas remotas ou presenciais!
Somos apoio para escolas e educadores, mesmo em tempos de pandemia.
Nosso projeto é e sempre será gratuito.

Como funciona o projeto Estante mágica?

A Estante Mágica é uma plataforma que transforma as crianças em apaixonadas
por leitura. O projeto oferece aos alunos de educação infantil e fundamental 1,
ferramentas pedagógicas e incentivo para escreverem histórias que logo vão
parar no papel e se transformam em livros com ilustrações.

Cadastro: O primeiro passo é criar sua conta grátis. Cadastre sua turma, sem
quantidade mínima ou máxima de alunos!
Planejamento: Você encontra guias de aplicação, materiais de apoio para incluir
o projeto na sua rotina de aulas remotas ou presenciais.
Aplicação: Seus alunos soltam a criatividade e criam histórias durante as aulas.
Depois é só enviar os textos e imagens pelo nosso app!
Resultado: Cada história vira um livro! Todos os alunos ganham seu livro digital
grátis e podem celebrar a conquista em um evento de autógrafos.

Benefícios para a escola:

1- Projeto alinhado à BNCC: Oferecemos uma nova maneira de trabalhar a àrea de
Linguagens e as competências socioemocionais de seus alunos.

2- Família e escola mais conectadas: Os responsáveis participam das atividades e
vêem de perto como a escola atua no desenvolvimento infantil.

3 - Diferencial no ensino remoto: Crie memórias especiais nos alunos em um ano
tão difícil de pandemia e celebre em um evento online.

Benefícios para o educador:

1. É fácil e cabe na rotina: Oferecemos guias, materiais de apoio e um app que
facilita a aplicação no ensino remoto, presencial ou híbrido.

2. Alunos mais motivados: Os alunos se interessam por leitura e escrita e se
engajam durante as aulas, ficando mais motivados a aprender.

3. Professores reconhecidos: Seu nome fica registrado no livro infantil, e seu
trabalho é admirado por toda a comunidade escolar!

Faça tudo pelo nosso aplicativo!

É aqui que a mágica acontece: tudo em um só lugar, de forma prática e rápida.
1. Cadastre sua turma e seus alunos
2. Convide sua equipe para gerenciar as turmas
3. Convide seu gestor para acompanhar o projeto
4. Divulgue e indique para seus amigos
5. Organize melhor seu tempo
6. Envie as obras de seus alunos
7. Veja o livro digital ficar pronto na hora!

http://adoropapel.com.br/2018/10/estante-magica-projeto-incentiva-o-lado-escritor-dascriancas/

A Estante Mágica: projeto incentiva o lado escritor das crianças

Imaginação, comprometimento, talento e amor vão parar no papel e
transformam crianças em autores de livros ilustrados.

A Estante Mágica é uma plataforma que transforma as crianças em
apaixonadas por leitura. O projeto oferece aos alunos de educação infantil
e fundamental 1, ferramentas pedagógicas e incentivo para escreverem
histórias que logo vão parar no papel e se transformam em livros com
ilustrações. Isso mesmo, as crianças são motivadas e apoiadas para
escrever e ter suas ideias publicadas!

A Estante Mágica tem parcerias com escolas de todo o Brasil e
disponibiliza acesso completo e gratuito às suas ferramentas de
projetos pedagógicos. Cada instituição deve cadastrar seus alunos,
escolher o plano de aula que quer aplicar em cada turma, e assim é
gerado um material personalizado para a criação da história de cada
pequeno autor. Com o apoio dos professores as crianças são
estimuladas a criar dentro das salas de aula. Depois desse processo,
os textos são transformados em livros que podem ser comprados!

Hoje a plataforma conta com mais de três mil escolas parceiras e já
apoiou mais de 250 mil pequenos escritores a soltarem a imaginação
no papel. Os livros custam de R$39 a R$59 e acontece até sessão de
autógrafos.

Qual é a vantagem dos alunos escreverem suas próprias histórias e
terem seus livros lançados?
A lista é imensa, mas podemos destacar o desenvolvimento da
criatividade, autoestima, protagonismo e autoconfiança. Sem contar
no orgulho que os estudantes e a família sentem ao ver o livro lançado!

O time que forma o projeto quer ir mais longe: o plano é ter 350 mil autores
ainda em 2018 e até 2030 atingir um bilhão de crianças. Isso sim é
espalhar o talento dos pequenos pelo mundo.
Se encantou com o projeto? Saiba mais sobre a Estante Mágica no link:
www.estantemagica.com.br
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/literatura/livros-paracriancas/100-livros-infantis-gratis/

+100 Livros infantis grátis para ler com as crianças
26 de outubro de 2020

Conheça sites onde é possível acessar mais de 100 livros
infantis grátis para ler com as crianças e estimular o hábito da
leitura desde cedo.
Sabemos que, se estimuladas desde cedo, logo as crianças se tornam
leitoras vorazes. São capazes de emendar um livro no outro pedir sempre
por mais uma história. Para ajudar as famílias na missão de nunca ficar
sem uma história para ler, trazemos aqui uma lista de sites que
disponibilizam livros infantis grátis.

A importância de ler para as crianças
A leitura é um hábito que traz inúmeros benefícios para o
desenvolvimento infantil. Ela contribui para a capacidade de atenção, de
concentração, de memória e de raciocínio. Por meio do contato com
textos literários, a criança amplia o seu vocabulário e passa a
compreender melhor o mundo à sua volta.

Além disso, a leitura estimula a imaginação e a criatividade, que serão
habilidades cada vez mais importantes no século 21. Pesquisas mostram
que a leitura é um dos estímulos mais importantes para a Geração Alpha,
que são as crianças nativas-digitais.

Onde acessar livros infantis grátis

Conheça 5 plataformas para acessar livros infantis grátis e
ler para as crianças a qualquer momento:

1 – Livros infantis personalizados
https://www.dentrodahistoria.com.br/
A plataforma Dentro da História incentiva a leitura transformando as crianças
em personagens de histórias infantis.
No site, é possível criar um personagem com as características da criança e
depois ler o livro online de forma gratuita.
São mais de 100 histórias disponíveis, e no próprio site há indicações
para crianças de cada faixa-etária:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebês até 2 anos
https://www.dentrodahistoria.com.br/livros-bebes
3 a 5 anos
https://www.dentrodahistoria.com.br/livros-criancas-3a5
6 a 8 anos
https://www.dentrodahistoria.com.br/livros-criancas-6a8
9 a 12 anos
https://www.dentrodahistoria.com.br/livros-criancas-9a12

Depois de ler a história online, é possível fazer a compra do livro e recebêlo em casa, impresso com capa dura e com dedicatória também
personalizada.

Veja algumas das histórias mais acessadas:
•
•
•
•
•

Turma da Mônica – Aventura no Limoeiro
Frozen – Em Clima de Diversão
Mundo Bita – Deu Fome!
Batman – Uma Dupla em Ação
Monteiro Lobato – O Reino das Águas Claras

2 – Eu leio para uma criança
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/

A plataforma Eu Leio para uma Criança faz parte da campanha do Itaú
Unibanco e Fundação Itaú Social iniciada 10 anos atrás, que atualmente
disponibiliza livros infantis gratuitos em formato digital para ler no celular
ou no computador. Alguns livros disponíveis são:
• Malala, a menina que queria ir para a escola
• A menina das estrelas
• O menino e o foguete

Exemplo: Da janela de Minas
Este livro é baseado em uma das histórias vencedoras da Olimpíada de Língua
Portuguesa de 2019 na categoria poema. A garota, da cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais, tinha apenas 12 anos quando escreveu a redação.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/da-janela-deminas/ (Dá para ler o livro no site e/ou baixá-lo em PDF)

3 – Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaO
braForm.do

A plataforma governamental Domínio Público disponibiliza livros infantis grátis
em PDFs com acesso livre em uma biblioteca digital. O objetivo é promover o
amplo acesso a livros que já estão em domínio público, ou seja, que não
possuem mais direitos autorais e por isso podem ser acessados gratuitamente.
Veja alguns exemplos:

• A Bruxa e o Caldeirão
• No Reino das Letras Felizes

4 – Espaço de leitura
http://espacodeleitura.labedu.org.br/
http://labedu.org.br/plataformas/

O Espaço de Leitura é uma plataforma do projeto LabEdu, que tem por
objetivo oferecer às crianças possibilidades para se desenvolverem com
base em aprendizagens significativas. A plataforma possui diversas
histórias em formato digital para ler de forma gratuita. Também
oferece áudios e vídeos narrados por contadores de histórias
experientes.

Conheça algumas histórias:
• A Receita da Mandrágora
• Onde está o meu cachorro?
• O Duende Gumercindo

O álbum d
Exemplo: O álbum de Irina: http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/oalbum-de-irina/?leitor=1
Plataformas de Aprendizagem - http://labedu.org.br/plataformas/
1. O que são
2. Potencial de aprendizagem
3. Acesse as plataformas

0 a 10 ANOS

Aprendendo
Aplicativo digital que oferece dicas para os adultos interagirem de forma
produtiva com as crianças no dia a dia, dentro e fora de casa.
Aprendendo é uma plataforma que oferece dicas de atividades e brincadeiras
simples que podem ser feitas com as crianças em distintos ambientes e
momentos da rotina diária.
http://labedu.org.br/apprendendo/

0 a 5 anos

Aprender Linguagem
Guia visual sobre o desenvolvimento da linguagem que leva o adulto a
compreender a importância das interações que mantém com as crianças.
Um guia completo para famílias e educadores sobre os processos de aquisição
da linguagem pela criança entre 0 e 5 anos de idade.
Dentro do intervalo de 0 a 5 anos, distinguem-se quatro momentos evolutivos
marcados por grandes conquistas no processo de aprendizagem da linguagem:
desde a compreensão inicial e aquisição do primeiro vocabulário até conversão
em falante nativo.

Temas:
http://aprenderlinguagem.org.br/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/interacao/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/vocabulario/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/discurso/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/fonetica-e-fonologia/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/gramatica/
http://aprenderlinguagem.org.br/temas/lingua-escrita/

0 a 18 meses: Interação, Fonética e Fonologia, Vocabulário e
Gramática
18 meses a 3 anos / 3 a 4 anos: Vocabulário, Fonética e Fonologia,
Gramática e Discurso
4 a 5 anos: Vocabulário, Gramática, Discurso e Língua Escrita

6 a 8 ANOS

Espaço de Leitura
Coleção de livros digitais que envolvem a linguagem e os diferentes modos de
ler, para ser explorada por adultos e crianças.
http://espacodeleitura.labedu.org.br/

O Espaço de Leitura proporciona diferentes experiências às pessoas
interessadas em desfrutar de ricos momentos de leitura. Conheça as
ferramentas disponíveis e veja como é fácil interagir com a plataforma!

http://espacodeleitura.labedu.org.br/sobre/?session=leitura-dos-contos
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
LER COM AS CRIANÇAS
JOGAR
COMO APROFUNDAR?

Histórias que você vai encontrar
A receita de Mandrágora
A lenda de Sigurd
As sete cabritinhas e o lobo
Onde está o meu cachorro?
Dois irmãos
O Duende Gumercindo

O álbum de Irina

CONTEÚDO LINGUÍSTICO: Autobiografia
SINOPSE: A mãe de Irina espera um bebê e há dias toda a família se prepara para
esta chegada. Inclusive Irina, que para entender melhor tamanha
movimentação de objetos e emoções, vê-se diante de sua própria história em
um álbum de recordações organizado por sua mãe!

9 a 10 ANOS

Aprender a Estudar Textos
https://aprenderaestudartextos.org.br/
Metodologia de formação de professores para potencializar a aprendizagem da
linguagem acadêmica como ferramenta de acesso ao conhecimento.

0 a 6 ANOS

Aprender com 7 experiências fundamentais
https://labedu.org.br/7-experiencias/
Metodologia de sensibilização de agentes sociais na causa da Primeira Infância.
Busca oferecer referências para que diferentes instituições e atores, cada um a
seu modo, possa colaborar com o desenvolvimento infantil na comunidade.

1.Falar e ser ouvido(a)
2.Brincar
3.Conviver
4.Contar e comparar
5.Escutar a leitura de textos
6.Explorar e questionar
7.Experimentar e apreciar diferentes formas de arte
Todas as idades

Cidade Parque de Diversões
É uma plataforma de roteiros de passeios temáticos que usam a cidade de São
Paulo como espaço de aprendizagem. Os roteiros divertidos e educativos
possibilitam olhar a cidade com outros olhos. Passear pode ser uma grande
experiência educativa!

Resultados - https://labedu.org.br/sobre/
Todos os nossos projetos são resultado de um ciclo permanente de produção de
conteúdos, pesquisa e implementação que gera conhecimento aplicável para
influir nos processos educacionais, dentro e fora da escola. Conheça alguns
números alcançados até dezembro de 2018.

5 – Livros infantis grátis da Amazon
https://www.amazon.com.br/s?bbn=6311441011&rh=n%3A6311441011%2
Cn%3A5559842011&dc&fst=as%3Aoff&qid=1603724639&rnid=631144101
1&ref=lp_6311441011_nr_n_15

Para quem não conhece, a Amazon é uma das cinco maiores empresas
de tecnologia do mundo e se destaca pela venda de livros online. No site,
é possível encontrar uma lista de livros infantis grátis em formato de
Ebooks.

Alguns títulos disponíveis são:
• O Elefante em Apuros
• Hai-kais do Menino Maluquinho
• O Relógio que Perdeu a Hora

Para acessar esses livros digitais, basta criar uma conta na Amazon
e baixar o aplicativo Kindle em qualquer celular ou tablet.

Conheça sites e editoras que oferecem livros gratuitos
para crianças e adolescentes na quarentena
Publicado em:11 de maio de 2020
https://passeioskids.com/livros-gratuitos-criancas-adolescentes-passeioskiss/

Os livros podem ser bons aliados para a criançada se entreter durante o isolamento
social que nos foi imposto por conta do coronavírus. E com o impacto econômico, ter
acesso a livros de forma gratuita é melhor ainda. Listamos a seguir sites e editoras
que oferecem livros gratuitos para crianças e adolescentes na quarentena.
Aproveite e reserve um tempo para ler junto com as crianças!

Bookplay Kids
O Bookplay Kids é um aplicativo para crianças de todas as idades com milhares
de livros, audiolivros e jogos educativos. A plataforma usa a tecnologia para
estimular o desenvolvimento intelectual e socioemocional dos pequenos.
Por
que
ter
o
Bookplay
Kids?
•
Ambiente
seguro
e
sem
propaganda.
• Aplicativo que diverte as crianças e ensina ao mesmo tempo.
•
Conteúdo
divido
em
categorias
de
fácil
navegação.
• Com uma única conta você tem acesso ilimitado e simultâneo, a todo o
conteúdo,
para
até
3
perfis.
• Classifique os conteúdos para que o Bookplay faça recomendações para você.
https://apps.apple.com/br/app/bookplay-kids/id1492268472
https://bookplay.com.br/kids/
O aplicativo Bookplay Kids, da Bookplay, reúne conteúdos de super-heróis da Marvel
e princesas da Disney. Para os menores, traz coleções especiais de animações como
Peppa Pig e Patrulha Canina. Os audiolivros também têm um espaço dedicado a
atividades para imprimir. A partir do dia 15 de maio, o app oferece teste de trinta
dias grátis. A assinatura custa R$ 39,90. Disponível para iOS e Android.

Auti Books
https://www.autibooks.com/
A Auti Books liberou o acesso a 10 audiolivros infantis. São todos clássicos da
literatura: O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Os Três Porquinhos,
Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O Patinho Feio, A Festa no Céu, João e Maria, O
Pequeno Polegar e O Soldadinho de Chumbo.
Os títulos podem ser encontrados no site da Auti Books e no aplicativo para
Android e IOS. Para baixar os títulos gratuitos, basta escolher o livro e, na hora
da finalização, adicionar o cupom vamosajudar.

FTD Educação
https://conteudoaberto.ftd.com.br/

https://conteudoaberto.ftd.com.br/revista-mundo-escolar/

https://mundoescolaronline.com.br/sumario-edicao-05/
https://conteudoaberto.ftd.com.br/category/recursos-para-as-aulas/educacaoinfantil/

https://conteudoaberto.ftd.com.br/recursos-para-as-aulas/o-aprendiz-de-paje/

https://cache-conteudoaberto.s3.amazonaws.com/filecontent/VIDEOS/RABECA-E-CAVAQUINHO-O-APRENDIZ-DE-PAJE.mp4
https://conteudoaberto.ftd.com.br/category/exclusivo-para-oprofessor/ebooks/

O portal Conteúdo Aberto, da FTD Educação, oferece um acervo bem variado
de literatura brasileira. Você encontra livros de Ana Maria Machado, como Festa
no Céu e Cachinhos de Ouro, e a coleção “Meu Primeiro Lobato” com clássicos
como Narizinho. Há ainda títulos internacionais, como Vinte Mil Léguas
Submarinas, de Júlio Verne.

Espaço de Leitura
O Espaço de Leitura (espacodeleitura.labedu.org.br) é uma plataforma que
disponibiliza uma série de recursos para enriquecer a aprendizagem das
crianças no que diz respeito à aquisição e ao desenvolvimento da linguagem. É
possível, por exemplo, alternar entre diferentes formas de leitura e brincar com
jogos que trabalham os conteúdos abordados nas narrativas. Embora a criança
possa navegar pelo Espaço de Leitura sozinha, o site fornece orientações para
que os pais saibam como aprimorar a experiência de aprendizagem dos filhos.

Kidsbooks – Itaú Criança
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/

Estante Digital
Uma série de livros infantis gratuitos que cabe na bolsa, no bolso e até na
palma da mão: fica dentro do celular.
Assim, dá para ler para uma criança em qualquer momento e em qualquer
lugar.
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/video-conheca-a-estante-digital/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros-acessiveis/

A plataforma online do banco reúne atualmente 13 livros infantis –
todos disponíveis sem necessidade de preencher qualquer
cadastro. Muitas das histórias foram escritas pelo time de frente da
literatura contemporânea brasileira, com narrativas animadas que podem
ser lidas no celular ou no computador. Entre os autores estão
Conceição Evaristo, Luis Fernando Verissimo, Antonio Prata,
Marcelo Rubens Paiva e Adriana Carranca, por exemplo.
• Vários autores
• Disponível em euleioparaumacrianca.com.br

Quer receber livros gratuitos no seu WhatsApp?
Envie uma mensagem e veja como é simples pedir o seu livro digital.

Converse com Itaú - Leia para uma criança

no WhatsApp

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511981511078&text&app_absent
=0

Amazon
https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011
https://www.amazon.com.br/s?rh=n%3A6311441011&fs=true&ref=lp_631144
1011_sar
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=2&qid=1621875814&ref=sr_pg_2
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=3&qid=1621875841&ref=sr_pg_3
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=9&qid=1621875890&ref=sr_pg_8

https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=20&qid=1621875949&ref=sr_pg_2
0
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=35&qid=1621876014&ref=sr_pg_3
5
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=62&qid=1621876125&ref=sr_pg_6
2
https://www.amazon.com.br/s?i=digitaltext&rh=n%3A6311441011&fs=true&page=70&qid=1621876187&ref=sr_pg_7
0 E demais links da Amazon..

eBooks Gratuitos
https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011
A Amazon oferece e-books com diversas opções gratuitas para
Kindle. Para encontrá-las, basta entrar na Loja Kindle, selecionar a aba
“eBooks Kindle” e, depois, “Infantil”. Por fim, clicar em “100 mais baixados
grátis”.
• Vários autores
• Disponível pelo app e site www.amazon.com.br
Storyline Online
https://storylineonline.net/
O site compila livros infantis, muitos deles clássicos da literatura dos
Estados Unidos. São narrados por diferentes nomes, como Oprah
Winfrey e Rami Malek, vencedor do Oscar de melhor ator. É possível ver
no YouTube, com legendas em português.

• Vários autores
• Disponível no site storylineonline.net

Amal
A protagonista desse livro digital foi forçada a exatamente o oposto. Na história, a
menina síria Amal acordou certo dia com bombas e precisou deixar sua casa por
causa da guerra. A crise dos refugiados, refletida na vida da garota, é toda contada
por narradores e lembra uma contação de histórias acompanhada de fundo musical
e ilustrações de Renato Moriconi.
•
•
•
•

Autora: Carolina Montenegro
Ilustrações: Renato Moriconi
Ed. Caixote
Disponível na App Store e no Google Play

Nautilus
Inspirado no clássico Vinte Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, o livro digital é
indicado para crianças mais velhas e pré-adolescentes. Na aventura, um professor e
seu empregado embarcam em uma viagem de navio e acabam dentro do submarino
do capitão Nemo. Vencedor do prêmio Jabuti, o aplicativo traz ilustrações animadas
e informações sobre Júlio Verne e seus livros.

•
•
•
•

Autor: Maurício Boff
Ilustrações: Fernando Tangi
Ed. Storymax
Disponível na App Store e no Google Play

WizardingWorld.com
https://www.wizardingworld.com/collections/starting-harry-potter

“Harry Potter e a Pedra Filosofal”, o primeiro volume da série sobre o menino
mago, está disponível na internet de graça como livro eletrônico e audiolivro
durante
o
mês
de
abril.
Um novo portal online, Harry Potter At Home, será dedicado a crianças pequenas e
será lançado no WizardingWorld.com, o site oficial dos fãs de Harry Potter e da série
de filmes derivados da franquia, “Animais Fantásticos”.

Todas as semanas, a “Wizarding Wednesdays” e uma newsletter por email oferecerão
atividades criativas, questionários e ideias.

Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?
first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&
select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=n
ull&ordem=null

São cerca de 250 livros infantis em PDF com acesso livre e gratuito na biblioteca
digital. O principal objetivo da plataforma é promover o amplo acesso às obras
literárias, artísticas e científicas já em domínio público ou que tenham a sua
divulgação devidamente autorizada.

Bamboleio
http://site.bamboleio.com.br/
A biblioteca digital de literatura infantil oferece seu acervo gratuitamente por 45
dias. Além de uma curadoria especializada, os livros estão divididos por temas e há
material de apoio para o adulto, com dicas de leitura e de atividades para fazer a partir
dos livros.

Brinque-Book
https://www.brinquebook.com.br/
Os títulos são narrados por contadores de histórias e ganham efeitos sonoros.
Podem ser acessados por smartphone, tablet, computador ou podcast.

Editora Panini
https://loja.panini.com.br/
A editora disponibiliza 20 de suas publicações para serem adquiridas
digitalmente por meio do Amazon Kindle, Kobo e Google Play.

Turma da Mônica
https://turmadamonica.uol.com.br/home/
Para quem gosta de quadrinhos, e para ajudar a entreter as crianças também, a
editora Mauricio de Sousa Produções liberou um pacote de HQs com 188 gibis para
ler gratuitamente.
Para acessá-los, baixe o aplicativo Banca da Mônica, disponível para Android e iOS
(iPhone e iPad). Os gibis ficam de graça até o dia 25 de abril de 2020.

Toca Livros
https://www.tocalivros.com/audiobook/audiolivros-gratis
O site tem uma opção de assinatura paga, mas também disponibiliza
audiobooks grátis, como: O Pequeno Príncipe, Macunaíma, Peter Pan, Machado
de Assis – Vida e Obra, e etc. Para ouvir, clique aqui.

LibriVox
https://librivox.org/
https://librivox.org/search?primary_key=52&search_category=language&searc
h_page=1&search_form=get_results

https://librivox.org/search?primary_key=0&search_category=author&search_
page=1&search_form=get_results

O site disponibiliza, gratuitamente, versões faladas de obras literárias que já
estão em domínio público. É só acessar aqui.

Companhia das Letras
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/E-booksgratuitos-Leia-Em-Casa
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/E-booksgratuitos
Entre os dez e-books disponibilizados gratuitamente pelo grupo, estão os títulos
“Reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato, e “Viagem ao centro da Terra”, de Júlio
Verne. As versões digitais podem ser lidas no celular, tablet, computador ou ereaders.

Editora L&PM
https://www.lpm.com.br/site/
Além de oferecer todos os livros digitais do catálogo com 30% de desconto, a
editora inaugurou a promoção de um eBook grátis por dia. Entre os títulos
disponíveis, os clássicos infantojuvenis “Alice no País das Maravilhas”, de
Lewis Carroll, e “Viagem ao Centro da Terra”, de Júlio Verne.

Conheça 8 sites que disponibilizam obras literárias
gratuitamente
https://www.sesc-sc.com.br/blog/cultura/conheca-8-sites-que-disponibilizam-obrasliterarias-gratuitamente--

A nossa equipe de Biblioteca indica plataformas digitais para acesso
online a livros infantis, infantojuvenis e adultos. Também informa
sobre editoras que estão oferecendo frete gratuito para envio de
publicações. Confira!

Ler é viajar sem sair do lugar! Em tempos de quarentena, a
literatura é uma aliada para crianças e adultos poderem atravessar
esse período de forma mais leve, na boa companhia dos livros.

E para você e sua família poder mergulhar neste universo sem sair de casa, a equipe da Rede
de Bibliotecas Sesc-SC reuniu 8 sites que disponibilizam obras literárias para download
gratuito e audiolivros, além de jogos e brincadeiras literárias. Também informa sobre
editoras que estão oferecendo frete gratuito para envio de livros, para quem quiser renovar
o

acervo

pessoal.

Aproveitamos para um convite literário especial: acompanhe as contações de
histórias feitas diariamente pelos técnicos de cultura e biblioteca da Instituição,
nas redes sociais do Sesc-SC (Instagram @Sesc-SC e Facebook/SescSC), com a
ação
“Hora
da
Leitura”.
Confira e aproveite!

1 - Plataforma da Autibook
https://www.autibooks.com/

• O site está disponibilizando 10 títulos em audiolivro de histórias clássicas infantis. Para
ouvir as histórias, basta escolher o livro e adicioná-lo ao carrinho. Ao efetuar a compra,
adicione

o

cupom

Clique aqui para acessar

vamos

ajudar

e

será

baixado

sem

custo.

2 - Itaú Cultural
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
• Na plataforma “Leia para uma criança”, o Itaú Cultural disponibiliza uma série de livros
infantis que cabem na bolsa, no bolso e até na palma da mão: fica dentro do celular. São 13
histórias em formato digital com animação que dá para ler a qualquer momento e em
qualquer

lugar.

Clique aqui para acessar

3 - Fundação Educar Dpaschoal
http://www.educardpaschoal.org.br/projeto.php?id=4&page=74

• O projeto 'Leia Comigo' edita, publica e distribui gratuitamente literatura infantojuvenil
por todo o Brasil. Neste momento, disponibiliza para download 15 livros em formato digital
com

acesso

gratuito.

Clique aqui para acessar

4 - Portal Domínio Público
• São 21 títulos infantis em PDF que estão permanentemente disponíveis para leitura em
uma plataforma disponibilizada pelo Governo Federal.

Clique aqui para acessar
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&d
s_titulo=&co_autor=&no_autor=&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia
=2&co_obra=&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
• Também disponibiliza obras clássicas de domínio público para jovens e adultos, como
obras de Machado de Assis, Fernando Pessoa, entre outros autores.
Clique aqui para acessar http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

5 - Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

• Várias obras da literatura podem ser acessadas graças à digitalização de parte do acervo da
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Os usuários podem realizar buscas online,
visualizar

as

obras

digitalizadas

e

também

fazer

download.

Clique aqui para acessar

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1

6 - Many Books

• Títulos clássicos e atuais podem ser encontrados na Many Books. Há livros de domínio
público e de direitos autorais exclusivamente concedidos para essa plataforma. O site é em
inglês,

mas

é

possível

encontrar

várias

obras

em

português.

Clique aqui para acessar

https://manybooks.net/search-book?language%5Bpt%5D=pt

7 - Instagram - @independente.de.tudo
Livros gratuitos de editoras independentes estão sendo disponibilizados nesta conta no
Instagram criada especialmente para esse momento em que não conseguimos sair de casa.
Para ter acesso é necessário cadastrar e-mail e quais títulos deseja receber.
Clique aqui para acessar

https://www.instagram.com/independente.de.tudo/?igshid=uxkltmucfqz
1

8 - Editora Zazie Edições
Vários títulos contemporâneos da editora independente Zazie Edições, sem fins lucrativos,
sediada em Copenhague e guiada por princípios de acesso livre (open access) podem ser
acessados

gratuitamente.

Clique aqui para acessar

http://zazie.com.br/pequena-biblioteca-de-ensaios/

+ Dicas: Editoras com serviço de entrega gratuita
Lembrando que neste período também algumas editoras e livrarias mantém seu serviço de
compra e com entrega gratuita de livros, o que pode ajudar muito a manutenção destes
estabelecimentos. Uma dica é escolher autores catarinenses que podem ser encontrados nos
sites

abaixo:

• Editora Caiaponte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caiaponte
https://www.instagram.com/caiaponte/
https://www.caiaponte.com/
https://marcelolabes.wordpress.com/portfolio/textos/

•
•

Editora
Livraria

Livros

e

Patuá
Livros

com

entrega

https://www.editorapatua.com.br/
gratuita

na

região

de

Florianópolis

https://www.livroselivros.com.br/

+ Dicas de interação online com a literatura no blog da “A Taba”

https://blog.ataba.com.br/jogo-gratis/
https://blog.ataba.com.br/10-melhores-brincadeiras-para-criancas-de-0-a-10-anos/

• 10 ideias de brincadeiras literárias divertidas que exploram as histórias e a linguagem do blog da
“A Taba”.

•

Jogo

de

tabuleiro

“Que

história

é

essa?”.

Para baixar o jogo é preciso informar o e-mail para qual você deseja que o jogo
seja enviado.
Esperamos

que

tenham

gostado!

Com a colaboração de Marilaine Hahn, Analista de Programação Social Sesc-SC,
Cultura,
Departamento
Regional
Edição: Assessoria de Comunicação e Marketing Sesc-SC
(Última atualização: 28/03/2020)

Durante quarentena, saiba como encontrar ebooks
gratuitos para ler
Publicado por Manuela Figueredo em CONSUMO às 9:15
https://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2020/04/01/durante-quarentenasaiba-como-encontrar-ebooks-gratuitos-para-ler/
Para os fãs ávidos da leitura, uma notícia boa: sites e editoras estão
disponibilizando ebooks e títulos digitais gratuitos para quem está isolado em
casa na quarentena, em função da pandemia do coronavírus. Para ter acesso
aos livros, não é preciso nem ter um gadget específico para isso, como o Kindle
(Amazon) ou o Kobo Rakuten. Existem aplicativos tanto para Android quanto
iOS que permitem a leitura de vários livros digitais. Também há a possibilidade
de ler direto do computador ou notebook, se preferir. Pensando nisso, o
Mundo Bit preparou uma lista de opções para você enfrentar esse momento
difícil fazendo o que mais gosta.

Amazon
A empresa já possui uma boa variedade de e-books grátis, inclusive na opção
do Kindle Unlimited, em que um valor é pago por mês para ter acesso a todos
os títulos disponíveis no pacote. Com a pandemia, mais títulos estão gratuitos.
Dentre as obras disponíveis para download estão clássicos da literatura
brasileira, como: Macunaíma, Dom Casmurro, O Cortiço, Memórias Póstumas
de Brás Cubas, Os Sertões e etc.

Você pode acessar e baixar os livros digitais aqui.
https://www.amazon.com.br/b/ref=amb_link_1?ie=UTF8&node=6311441011&pf_rd_m=A1
ZZFT5FULY4LN&pf_rd_s=merchandised-search-left6&pf_rd_r=WSG77W8DZ3QQF4DC5QGS&pf_rd_r=WSG77W8DZ3QQF4DC5QGS&pf_rd_t=1
01&pf_rd_p=7a11afd6-4a9a-4732-b658-c1aacd81d574&pf_rd_p=7a11afd6-4a9a-4732b658-c1aacd81d574&pf_rd_i=6311441011

Kobo Rakuten
Concorrente da Amazon Kindle, o Kobo também permite a leitura gratuita de
alguns e-books via aplicativo ou pelo seu e-reader próprio, o aparelho
chamado Kobo. No site da loja, você encontra de graça títulos de ficção,
biografias, romances, culinárias e gastronomia, literatura juvenil, suspense e
terror, dentre outros.

Livraria Cultura
Em plataforma online, o acervo de títulos gratuitos da livraria conta com ebooks, quadrinhos, obras voltadas para áreas profissionais e literatura
estrangeira. Para acessar, bastar clicar aqui.

Lelivros
Com o objetivo de democratizar o acesso a leitura gratuita, o Le Livros é uma
plataforma brasileira que reúne milhares títulos de domínio público e de
propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, dos mais variados
gêneros. O site também disponibiliza nos formatos PDF, ePUB (iPad e Kindle)
e Mobi (Amazon), além de também disponibilizar um link para você ler online,
caso não queira baixar.

Open Library
A”Biblioteca Aberta” é uma livraria gratuita e colaborativa, que disponibiliza
mais de um milhão de e-books gratuitos. Nela, você encontra autores de várias
partes do mundo, inclusive brasileiros. A única ressalva é que há um número
limite de livros que você pode baixar por vez, dentro de um período de tempo.
Para conhecer, clique aqui.

Project Gutenberg
O Project Gutenberg é uma livraria digital com mais de 60 mil e-books grátis.
No site do projeto, você encontra centenas de obras publicadas
mundialmente, em diversas línguas. A maior parte do acervo é composta por
títulos que já estão em domínio público.

Até para a criançada: Turma da Mônica
Para os fãs de quadrinhos e, principalmente, as crianças, a editora Mauricio de
Sousa Produções liberou um pacote de HQs com 188 gibis para ler
gratuitamente. Para acessá-los, baixe o aplicativo Banca da Mônica, disponível
para Android e iOS (iPhone e iPad). Os gibis ficarão de graça até o dia 25 de abril
de 2020.
Kobo Rakuten https://www.kobo.com/br/pt/p/livros-gratis
Livraria Cultura
https://www3.livrariacultura.com.br/ebooks/gratis?PS=24&O=OrderByPri
ceASC
Lelivros https://lelivros.love/
Open Library https://openlibrary.org/
Project Gutenberg https://www.gutenberg.org/
Até para a criançada: Turma da Mônica - Editora Maurício de Souza
Produções https://turmadamonica.uol.com.br/home/

Livros e gibis digitais gratuitos para incentivar a
leitura das crianças
Pais podem acessar livros e gibis digitais gratuitos para
incentivar as crianças a lerem mais
Por Heloisa Scognamiglio
-13 de abril de 2020

https://cangurunews.com.br/livros-digitais-gratuitos/

A 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, coordenada pelo
Instituto Pró- Livro, mostrou uma queda no número de leitores no país, entre
2015 e 2019. No entanto, na faixa etária de 5 a 10 anos ocorreu o inverso
– houve um aumento no número de crianças leitoras, felizmente!

Diversos estudos já mostraram que a leitura traz diversos benefícios
aos pequenos, não só relacionados ao desenvolvimento da escrita,
interpretação de textos e quesitos como imaginação e criatividade,
mas também para a sua personalidade, nas relações dentro de casa
e em sua vida social. Isso mostra como é importante estimular a
leitura nas crianças desde a infância, das mais diferentes formas –
seja lendo para elas, seja incentivando que leiam sozinhos, ainda
que do seu jeito. Pensando nisso, reunimos livros e gibis digitais
que estão disponíveis gratuitamente para você ler com os pequenos.

Amazon

A

Amazon

disponibilizou

50

mil

livros

digitais

para

baixar

gratuitamente. Entre os títulos, há várias obras infantis, por exemplo,
clássicos como “Peter Pan” e o “Rei Leão”, e diversas edições de
“Harry Potter”. Também há “A Vizinha Antipática que Sabia
Matemática”, de Eliana Martins e Suppa, que conta a história de Theo, um
menino que não gostava nem um pouco de matemática. Há ainda “Vamos
dar a volta ao mundo?”, de Marina Klink, que convida os pequenos a se
juntarem à família Klink para conhecer o planeta. Clique aqui para conferir
todas as obras disponíveis.

https://www.amazon.com.br/s?rh=n%3A6311441011&fs=true&ref=lp_6311
441011_sar

PUBLICIDADE

Os títulos fazem parte do programa Kindle unlimited que exige uma conta
válida na Amazon.com.br e uma forma de pagamento válida vinculada a
essa conta. Após os 30 dias de plano promocional, os clientes serão
cobrados mensalmente pelo preço regular do programa (R$ 19,90 ao mês),
porém, a renovação automática pode ser desabilitada a qualquer momento.
As obras baixadas na Loja Kindle da Amazon podem ser lidas nos
dispositivos leitores Kindle ou no aplicativo gratuito Kindle, disponível
para computadores, tablets e celulares (Android e iOS).

Leia também – 11 livros para conversar sobre a morte com as criancas

Editora Pulo do Gato
A editora está compartilhando alguns de seus títulos infantis
gratuitamente no Issuu, acompanhados por um pequeno roteiro de
como explorar cada obra. Abaixo, os links para acessar os títulos que
já foram disponibilizados e os manuais de como explorar:
https://issuu.com/pulodogato

Diário de Blumka
E-book | Manual de leitura
https://issuu.com/pulodogato/docs/diario_de_blumka_marcadagua

Eloísa e os bichos
E-book | Manual de leitura
https://issuu.com/pulodogato/docs/eloisa_e_os_bichos___marcadagu
a

Letras de carvão
E-book | Manual de leitura
https://issuu.com/pulodogato/docs/letras_de_carvao___marcadagua

‘Amal’
As lojas de aplicativos oferecem opções de livros digitais, aplicativos que
narram histórias com ilustrações e animações. Entre eles, “Amal”, cuja
protagonista é forçada a deixar sua casa na Síria por conta da guerra. A
autora é Carolina Montenegro. A história tem narradores, fundo musical e
ilustrações de Renato Moriconi. Ed. Caixote. Disponível no Google Play e
na App Store.

Leia também – 6 livros que falam sobre abuso sexual (e ajudam a prevenilo)
https://cangurunews.com.br/livro-que-falam-sobre-abuso-sexual/

Laboratório de Educação

Organização não governamental (ONG) fundada em 2012 pelas educadoras
Beatriz Cardoso e Andrea Guida Bisognin, esse Laboratório busca
sensibilizar adultos sobre seu papel na aprendizagem das crianças através
de várias plataformas. Uma dessas plataformas é o Espaço de Leitura, que
oferece livros digitais com acompanhamento de jogos, sugestões para os
pais de como aprofundar as histórias e atividades que ajudam no
aprendizado da criança. Os livros podem ser ouvidos, com a opção de
também assistir alguém o lendo. Clique aqui para acessar o site.

http://espacodeleitura.labedu.org.br/

Coleção Kidsbook – Leia para uma criança

O site “Eu leio para uma Criança”, iniciativa do banco Itaú, tem vários
livros digitais com ilustrações interativas. São títulos de obras
conhecidas, entre as quais “Malala, a menina que queria ir para a
escola”, de Adriana Carranca, “A bicicleta voadora”, de Antonio Prata,
e “O sétimo gato”, de Luis Fernando Verissimo. É possível ler todos no
site, onde as ilustrações se mexem e há sons. Sete deles também estão
disponíveis em PDF, podendo ser acessados mesmo quando não há
conexão. Clique aqui para acessar o site e ver todos os livros
disponíveis. Ou clique nos títulos abaixo para baixar alguns PDFs.
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/

As Bonecas da Vó Maria – de Mel Duarte
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/as-bonecas-davo-maria/

A Menina das Estrelas – de Tulipa Ruiz
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/a-menina-dasestrelas/

O Cabelo da Menina – de Fernanda Takai
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/o-cabelo-damenina/

Meu Amigo Robô – de Giselda Laporta Nicolelis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/meu-amigo-robo/

Azizi, o Menino Viajante – de Conceição Evaristo
O Menino e o Foguete – de Marcelo Rubens Paiva
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/o-menino-e-ofoguete/

A Canção dos Pássaros – de Zeca Baleiro
Leia também – Deixar crianças em frente às telas pode não ser tão ruim,
dizem especialistas

Coleção sobre mulheres empreendedoras
Para comemorar o mês da mulher, em março, a fintech SumUp lançou
três

livros

digitais

ilustrados

com

relatos

sobre

mulheres

empreendedoras – “A menina que construía”, “Vendedora de sonhos”
e “A mãe que fazia mágica”. As narrativas são baseadas em histórias
reais e trazem um incentivo para a sociedade repensar a importância
das mulheres no mercado de trabalho. Clique aqui para acessar os
títulos, que seguem disponíveis para ser baixados ou lidos online.

Gibis da Turma da Mônica
Grandes aliados dos pais para despertar o gosto pela leitura nos pequenos,
os gibis também têm representantes digitais nesta quarentena. O aplicativo
Banca da Mônica, que traz diversos quadrinhos digitais com as
aventuras da Mônica e seus amigos, oferece algumas edições gratuitas
para baixar na categoria “edições especiais”, entre as quais, “Trabalho
infantil, nem de brincadeira!”. O app funciona por assinatura, mas esse
pacote de gibis pode ser lido inteiramente grátis. É só baixá-lo no
Android ou no iOS.

• Reportagem atualizada em 01/01/2021.

Leia também: Jogos e livros podem ser usados para desenvolver
habilidades nas crianças

34 Melhores Sites para Baixar E-books Grátis
https://livrariapublica.com.br/34-melhores-sites-para-baixar-e-booksgratis/#:~:text=%20Melhores%20sites%20para%20baixar%20ebooks%3A%20%201,enorme%20cole%C3%A7%C3%A3o...%204%20eBooks%20Brasil.%20%2
0More%20

Olá visitante, procurando e-books grátis?
Embora muitos leitores ainda prefiram livros físicos, os e-books possuem a
vantagem definitiva de serem fáceis de levar aonde quer que você vá. Além
disso, você tem muitas maneiras de adquirir e-books gratuitos, especialmente
aqueles que se encontram em domínio público.

Melhores sites para baixar e-books:
Aqui está nossa lista dos 34 melhores sites para baixar ebooks gratuitos para
ler no Kindle, Kobo, tablet, computador, smartphone e outros dispositivos
mobiles.

1. Projeto Gutenberg

O Project Gutenberg oferece mais de 57.000 eBooks gratuitos de domínio
público. É gratuito para ler e redistribuir. Não há taxas e nem aplicativos
personalizados necessários. Você não encontrará os mais recentes best-sellers

no Project Gutenberg, mas encontrará muitos livros clássicos excelentes
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo.

https://www.gutenberg.org/browse/languages/pt
https://www.gutenberg.org/

2. Open Library

Open Library é uma biblioteca digital, colaborativa, aberta, disponível ao público
sem fins lucrativos. Com um grande acervo de livros grátis.
https://openlibrary.org/

3. Google Livros

O Google Livros oferece a opção de acessar livros gratuitos da enorme coleção
que apresenta centenas de clássicos e best-sellers contemporâneos.
https://play.google.com/store/books/collection/topselling_free?clp=ChcKFQoPdG9wc2Vsb
GluZ19mcmVlEAcYAQ%3D%3D:S:ANO1ljKuey8&gsr=ChkKFwoVCg90b3BzZWxsaW5nX2ZyZW
UQBxgB:S:ANO1ljIbX7M

4. Amazon eBooks Gratuitos

O Amazon eBooks Gratuitos oferece os melhores livros gratuitos que estão
na plataforma para download.
https://www.amazon.com.br/b/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&node=6311441011&linkCode=sl2
&tag=livrariapubli-20&linkId=75ab74a18fa6fe44fe8e01815eb59d15&language=pt_BR

5. Internet Archive

Internet Archive oferece mais de 15 milhões de livros e textos para download.
Eles também incentivam a comunidade global a contribuir com itens físicos,
bem como a enviar materiais digitais diretamente para o Internet Archive.
https://archive.org/details/texts

6. ManyBooks

O ManyBooks possui uma seleção com mais de 50.000 livros modernos e
clássicos esperando para serem descobertos. Tudo gratuito e disponível na
maioria dos formatos de e-reader.
https://manybooks.net/

7. BookBoon

BookBoon é a maior editora mundial de literatura educacional online. Eles
oferecem mais de 1000 e-books grátis para você baixar.
https://bookboon.com/

8. LibGen/Library Genesis

LibGen é um mecanismo de busca que ajuda você a baixar livros e artigos
relacionados à ciência.
http://libgen.rs/

9. FreeBookSpot

O FreeBookSpot é uma biblioteca de
links de e-books onde você pode encontrar e baixar livros gratuitos em mais
de 90 categorias. Você gosta de e-books? Este é o lugar para você!
http://www.freebookspot.club/default.aspx

10. Free eBooks

O site Free eBooks oferece milhares de e-books grátis para você ler onde
quiser. Eles apresentam algumas das melhores categorias, como ficção, não
ficção, romance, ficção científica, autoajuda e negócios.
https://www.free-ebooks.net/

11. LibriVox

LibriVox é uma plataforma que oferece downloads gratuitos de audiolivros
em todo o mundo.
https://librivox.org/

12. GetFreeEBooks

GetFreeEBooks apresenta diferentes categorias, como Ficção, Ficção
Científica, Fantasia, Histórias Curtas, Terror e muito mais.
https://www.getfreeebooks.com/

13. FreeComputerBooks

FreeComputerBooks possui livros grátis de várias categorias como informática,
matemática, programação, tutoriais e outros livros técnicos.
https://freecomputerbooks.com/

14. Baen

Baen apresenta categorias como ficção científica e fantasia. Os livros podem
ser baixados em um arquivo zip. Você precisa de um aplicativo como WinRar
para descompactar.
https://www.baen.com/catalog/category/view/s/free-library/id/2012

15. KnowFree

KnowFree é o site para os profissionais acessarem gratuitamente pesquisas,
relatórios, revistas, e-books e tutoriais técnicos.
https://knowfree.tradepub.com/

16. Open Culture

O Open Culture é um site que oferece 800 eBooks gratuitos para seu Kindle,

iPad/iPhone, computador, smartphone ou e-reader. Apresenta diferentes
categorias que incluem grandes obras de não ficção, ficção e poesia.
https://www.openculture.com/free_ebooks

17. BookYards

BookYards fornece materiais educacionais, informações, documentos,
materiais de referência e conteúdo gratuito para qualquer pessoa.
https://www.bookyards.com/en/welcome

18. FeedBooks

O FeedBooks um serviço de biblioteca digital e publicação em nuvem onde
você vai descobrir milhares de ebooks, incluindo novos lançamentos, e uma
coleção de livros gratuitos em domínio público, para ler em qualquer
dispositivo mobile.
https://www.feedbooks.com/

19. The Online Books Page

The Online Books Page é um site que dá acesso a livros que podem ser lidos
gratuitamente na Internet. Possui um acervo com mais de 2 milhões de livros
gratuitos.
https://onlinebooks.library.upenn.edu/

20. PDF Books World
Com o PDF Books World, você pode ler online, ou baixar cópias em PDF de alta
qualidade de livros em domínio público.
https://www.pdfbooksworld.com/books

21. International Children’s Digital Library

Acesse contos de todo o mundo na International Children’s Digital Library .
http://en.childrenslibrary.org/

22. Wikibooks

O Wikibooks é uma coleção de livros didáticos de código aberto que, no
espírito da Wikipedia, os voluntários podem editar.
https://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page

23. Planet eBook
Planet eBook é uma grande fonte de literatura clássica em formato de e-book.
https://www.planetebook.com/

24. Portal Domínio Público

O Portal Domínio Público é uma biblioteca virtual criada para divulgar clássicos
da literatura mundial, oferece download gratuito de mais de 350 obras.
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

25. Global Grey Ebooks

E-books de domínio público de boa qualidade, com download totalmente
gratuito e, claro, sem DRM. Epubs, ebooks Kindle e PDFs gratuitos. Baixe da
biblioteca Global Grey de mais de 3.000 e-books de qualidade. Não é
necessário registro ou pagamento.
https://www.globalgreyebooks.com/index.html

26. Brasiliana

O site Biblioteca Brasiliana, da Universidade de São Paulo (USP) disponibiliza
cerca de 3 mil livros para download de forma legal. Há livros raros e
documentos históricos, manuscritos e imagens.
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1

27. Biblioteca Digital de Obras Raras

O site Biblioteca Digital de Obras Raras idealizado pela Universidade de São
Paulo (USP) é direcionado a pesquisadores. Oferece mais de 30 obras
completas em diferentes idiomas.
https://obrasraras.usp.br/

28. Biblioteca Nacional de Portugal

Entre os destaques do portal Biblioteca Nacional de Portugal está um site
dedicado ao escritor José Saramago. Nele estão disponíveis manuscritos do
autor.
http://www.bnportugal.pt/

29. Machado de Assis

Criado pelo MEC, o site Machado de Assis disponibiliza a obra completa do
escritor – em pdf ou html – para leitura online. Estão lá crônicas, romances,
contos, poesias, peças de teatro, críticas e traduções.
http://machado.mec.gov.br/

30. Biblioteca Digital Mundial

Biblioteca Digital Mundial oferece milhares de documentos históricos de
diferentes partes do mundo. Multilingue, o material está disponível para
leitura online.
https://www.wdl.org/pt/

31. eBooks Brasil

eBooks Brasil é um conhecido site brasileiro que oferece livros eletrônicos
gratuitamente em diversos formatos.
https://ebooksbrasil.org/

32. Monkey Pen

O site Monkey Pen disponibiliza uma coleção de livros infantis gratuitos que
as crianças adoram.
https://monkeypen.com/pages/free-childrens-books

33. Kids World Fun

Kids World Fun é outro site que disponibiliza muitos livros infantis em PDF. Os
livros são coloridos e de fácil leitura. Ótimos para as crianças aprenderem
inglês.
https://www.kidsworldfun.com/ebooks.php

34. Livronautas

Livronautas é um site sem fins empresariais, desenvolvido para internautas
que gostem de leitura.
Se você gostou desta postagem, veja abaixo alguns outros artigos que você pode adorar.
https://www.livronautas.com.br/livros/e-books-disponiveis

