
Ideias e temas 
para Livros



Produzir um livro é um trabalho que demanda muita 
inspiração e criatividade. No projeto SuperAutor, a 
criança escreve e ilustra o próprio livro, tornando-se 
protagonista da própria história. Sabemos que, 
durante esse processo, muitos alunos possuem 
bloqueio criativo, tendo dificuldades de pensar em 
um personagem legal e, até mesmo, no lugar onde 
acontecerá a super aventura.

Pensando nisso, separamos algumas ideias com 
diferentes temáticas para auxiliar os professores 
no processo de desenvolvimento das histórias junto 
com os alunos, despertando a escrita criativa de 
cada um deles.

Introdução



O que é o amor?

Sou muito feliz!

Histórias do Coração

Pessoas que eu gosto

O melhor mundo possível

Sentimentos e emoção

O amor é…

Eu amo…

Ajudar o próximo é…

Somos gratos …

Eu adoro quando...



Eu e meus amigos crescidos

Quando eu crescer…

Meu sonho é...

Se o mundo fosse meu...

Minha viagem dos sonhos

Nosso futuro

Se eu for famoso...

Algum dia…

Nós somos o futuro

O que eu quero ser quando crescer

Viajar com meus amigos/família



Tudo sobre borboletas

Se eu fosse um animal eu seria...

Criaturas Incríveis

O mundo e seus animais

Uma viagem ao zoológico 

Animais selvagens

Insetos

Animais

Diário de uma tartaruga

Na fazenda

Animais em vias de extinção

Se eu pudesse ser qualquer animal

Animais do oceano

Nossos animais favoritos

Enigmas da Floresta Tropical

Mundo dos Dinossauros

Dinossauros

O poderoso T-Rex 

Os meus animais de estimação

Meu animal favorito é…

Minha vida com os animais



Diversão na neve

Que sempre haja sol!

Diversão de verão

As quatro estações

Maravilhas do inverno

Sazonais

Um dia nevado

Um dia na Praia

Minhas Férias 

Tomar banho de chuva

Diversão na piscina 



Tudo sobre mim

Pedaços de Sabedoria do 2º ano

Acredito...

Eu gosto de mim

Se eu fosse…

Nossos muitos dias coloridos

Quero ser quando crescer

Meus talentos especiais

Sobre os estudantes e autores

Minhas histórias

Lembranças especiais

A melhor parte de mim

Coisas que gostamos

Somos Únicos

Do que eu gosto

Quando eu era pequeno

O meu sonho é…



Minha família

Cartas Para Nossos Pais / 
Mentores

Nossas Tradições Familiares

Nosso livro de amizade

Nossa escola

Nossas pessoas especiais

Nossos pais super-heróis

Pessoas que admiramos

Família e amigos

Dias escolares

Cartas para mamãe

Uma receita para a mamãe

Feliz Dia das Mães

O que eu mais gosto de brincar 
com meus amigos

Meu melhor amigo é…

Meus pais me ensinaram que...



Um dia na vida..

Mudança

Cores

Ajudantes da comunidade

Você sabia…

Aprendizagem

Crianças na cozinha

Tempo de rima

Frases bobas

Esportes

Eu descobri que...



Uma coleção de 
nossos favoritos…

Meu lugar favorito

Meu esporte favorito

Nossas cores favoritas

Nossos alimentos favoritos

Nossos lugares favoritos

Minhas coisas favoritas

Nossas receitas favoritas

Nossas estações favoritas

Nossas coisas favoritas

Nossos brinquedos favoritos

Nossos livros favoritos

Meu desenho favorito



Uma coleção de contos 
de fadas

Um assombro na minha cidade

Cinderela ao Redor do Mundo

Felizes para sempre

Se eu tivesse 3 desejos ...

Se eu fosse um super-herói ...

Se as crianças governassem 
o mundo

Ficção

Era uma vez…

Nossas aventuras

Nosso livro de histórias

Havia uma velha senhora

Aliens no espaço

Folclore Brasileiro

Ataque de Zumbis

Robôs em ação



Poemas Perfeitos

Poemas de Pinguim

Nosso livro de poesia

Poemas da natureza

Poemas do jardim de infância

Eu sou poema

Poemas de cor

Poemas Cinquain

Poesia

Poetas de Brotamento

Antologia De Poesia

Enigmas Animais

Poemas acrósticos

Uma coleção de poemas

Rimando o meu dia

Poesia sobre a vida



Aliterações

Autores impressionantes

Elementos de escrita

Linguagem figurativa

Jornada do Jornal

Cartas aos nossos pais

Mnemônica

Nosso diálogo de filmes

Gramática

Tempo de rima

Estruturas de Frases

Frases bobas

Simily e metáforas

O que eu sou?

Brincando com as palavras

Palavras do meu dicionário



Tudo sobre matemática

Matemática legal

Como adicionar

Eu amo matemática

M é para matemática

Aventuras Matemáticas

Glossário Matemático

Matemática

Mania de matemática

História de Medição 
Matemática

Matemática em movimento

Poemas Matemáticos

Estratégias Matemáticas

Mundo da matemática

Nosso livro numérico

Formas

A garota que perdeu seu 
livro de matemática

Os magos da matemática

Brincando com os números



O que causa um terremoto?

Vulcões

A cadeia alimentar

Fazendo do mundo 
um lugar melhor

Ciclos de vida

Destruição do Furacão

Natureza

Ecossistemas da Terra

Crosta em Mudança da Terra

Criação de uma tempestade

Que mundo maravilhoso

Florestas do Brasil

Conhecendo os animais



Um coração batendo

Exercícios divertidos 
para ser saudável

Alimentação saudável!

Partes do meu cérebro

Corpo humano

O sorriso perfeito

O sistema esquelético

O que faz meu cabelo crescer?

O corpo humano

Quando danço eu mexo...



Planetas surpreendentes

Asteróides

Constelações

Galaxias

Se eu fosse um astronauta

Nosso sistema solar

Exploração espacial

Espaço

A estrela mais 
próxima da Terra

O homem na lua

A via Láctea

O caminho dos cometas

Nosso sistema solar



Comemore o Dia da Terra!

Crianças ao redor do mundo

Natal ao redor do mundo

Diferentes Culturas Do Mundo

Exploradores

Férias ao Redor do Mundo

Como o mundo foi criado?

Mundo

Se eu estivesse no 
comando do mundo

Fazendo do mundo um lugar 
melhor

Topografia na Terra

Tradições através das culturas

Que mundo maravilhoso

Onde no mundo é…



Tudo sobre mim

Quem sou eu?

Você sabia?

Famílias

Meus amigos

Sobre o Autor

Eu sou aquele que…

Meu nome é…

De onde nós somos

Eu adoro...



SuperAutor é um projeto pedagógico que ajuda a despertar o autor que existe em 

cada aluno. Nosso sonho é ajudar as escolas a estimular a capacidade criativa das 

crianças, o interesse pela leitura e escrita e o protagonismo. 

Sabia mais sobre o projeto pedagógico que vai transformar a sua escola!

superautor

SuperAutor

@superautor

superautor.com.br

Acompanhe
nosso projeto


