Usados para atividades escolares, lazer e comunicação, os computadores, os tablets e os
smartphones são tecnologias cada vez mais populares entre crianças. Apesar de fazerem
parte do nosso universo tecnológico e de estabelecerem hábitos próprios da vida social,
muitos pais se preocupam com o contato exagerado — e cada vez mais precoce — dos filhos
com esse tipo de aparelho.
Uma forma de controlar esse consumo é incorporar conteúdos e programas à rotina das
crianças com seus tablets e smartphones. Os e-books são uma excelente alternativa,
associando o contato tecnológico e ferramentas de interação com uma atividade que
auxiliará no desenvolvimento cultural e no aprendizado dos seus filhos. Confira 8 ebooks
infantis para incentivar seus filhos a ler:

A Bruxa e o Caldeirão
Quando preparava uma poção, uma bruxa descobre um furo em seu caldeirão. O buraco,
que atrapalha a execução de feitiços, precisa ser corrigido, e a feiticeira parte em busca de
uma solução para o problema.
Escrito por José Leão Machado, com ilustrações de Alexandre Bandeira Rodrigues.
Disponível em PDF, o e-book pode ser baixado aqui.

A Ilha do Tesouro
Um clássico, A Ilha do Tesouro conquista crianças e adultos desde 1883, quando foi lançado.
Jim Hawkings é um menino que mora na costa da Inglaterra com seus pais. A chegada de
um pirata à cidade transforma a vida do garoto, que parte em uma jornada em alto mar, em
busca de um tesouro perdido.
Escrito por Robert Louis Stevenson. Faça o download do livro, disponível em PDF.

A História dos Três Porquinhos
Fábula contada e recontada em diversas adaptações cinematográficas e teatrais, A História
dos Três Porquinhos é um clássico da literatura infantil. O livro original é interessante e
carrega algumas surpresas.

Fonte/Reprodução: original
Escrito por Joseph Jacobs. O e-book infantil está disponível para plataforma Android.

Amanda e os Nanorobôs
O livro conta a história de Amanda, em um futuro no qual máquinas e humanos coexistem e
andam lado a lado. A aventura lança a pergunta: é a evolução humana ou a evolução das
máquinas?
Escrito por Eliú Quintiliano. Disponível em PDF, o e-book pode ser baixado aqui.

As Viagens de Gulliver
Uma reflexão sobre os valores da época, no Reino Unido, encerra o fantástico livro que traz
a história dos liliputianos, povo minúsculo que habita a ilha que Gulliver visita após passar
por um naufrágio. A narrativa já ganhou espaço em diversos filmes e adaptações. Mas no
livro Gulliver continua sua viagem e vive aventuras com povos tão diferentes quanto os da
Ilha de Liliput, entre gigantes e criaturas semelhantes a cavalos.
Escrito por Jonathan Swift. Disponível em PDF, o e-book pode ser baixado aqui.

Flicts
O primeiro livro de Ziraldo, lançado em 1969, conta a história cativante de Flicts, uma cor
diferente que não se encaixa no arco-íris, em bandeiras e em lugar nenhum. A cor inicia
uma aventura de autoconhecimento em busca do seu lugar no mundo.
Escrito e ilustrado por Ziraldo. O livro está disponível nas plataformas iOS e Android.

Histórias que Acabam Aqui
Uma abóbora, um soldadinho, o sol e a lua, uma bruxa, uma bailarina e o caracol. Os
personagens habitam seis contos que compõem a obra infantil da autora Maria Teresa

Lopes.
Escrito por Maria Teresa Lopes, com ilustrações de Sara Costa. O e-book pode ser baixado
aqui, em formato PDF.

Quem Roubou a Lua?
Fábula inglesa que traz a história de Bernardo Castanho, menino apaixonado pela lua e que
descobre, em uma noite, que o astro não está mais visível. O garoto parte em busca de
respostas, em uma aventura em seu próprio jardim. Disponível para iOS, o livro conta com
uma série de elementos interativos que tornam o universo criado ainda mais interessante
para os leitores mirins.
Escrito por Helen Stratton e ilustrado por Vlad Gerasimov. Baixe o e-book aqui.

