Jonas Ribeiro

Currículo - setembro de 2018

Formado em Língua e Literatura Portuguesas pela PUC-SP. Formado pelos tantos livros que leu por prazer
em bibliotecas públicas ou que garimpou em livrarias. Vive inventando um jeito de aproximar as pessoas
dos livros. Visitou um bocado de escolas e escreveu uma pilha de livros. Atualmente, está empenhado em
preservar os amigos cúmplices. Prefere as redes de balanço às redes sociais. O Jonas estuda piano, ternura
e bobeira espontânea.

Educação infantil e 1º ano
Bruxinha Cremilda adora nanar (Franco)
Bruxinha Cremilda gosta de brincar (Franco)
Bruxinha Cremilda aprende a voar (Franco)
O teimoso trenzinho curioso (Franco)
Amor com pimenta amor que alimenta (Franco)
O engraçado castelo assombrado (Franco)
A viagem da saudade (Franco)
O melhor amigo do homem (Franco)
Embaixo, em cima e dentro da rima (Franco)
O grande pássaro de prata (Franco)
Minha avó tem um elefante (Franco)
Quer conhecer minha casa? (Franco)
Quer conhecer meus dinossauros? (Franco)
Quer conhecer os insetos do meu jardim? (Franco)
Quer conhecer uma turma boa dos contos de fadas? (Franco)
Mil e uma árvores (Franco & IEB Mil folhas e três joaninhas)
Uma dúzia de histórias divertidas (Paulus)
A história bela do gato e da panela (Cortez)
O barquinho e o marinheiro (Cortez)
O manto vermelho do Rei (Cortez)
Faniquito e siricutico no mosquito (Elementar)
É uma banguela ou uma janela? (Elementar)
Dez motivos para amar os livros (Elementar)
O carrinho movido a carinho (Elementar)
O que não tem preço (Mais Ativos)
Dinheirinho ou dinheirão? (Mais Ativos)
Dança na praça (Suinara)
Abraços beijados, beijos abraçados (Brasil)
A professora e o regador mágico (Edebe)
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Do 2º ao 5º ano
Gente que mora dentro da gente (Dimensão)
Em nome da paz (Dimensão)
O funil encantado (Dimensão)
Eu te amo para sempre (Dimensão)
Ciranda de meias (Dimensão)
Gavetas (Dimensão)
A gargalhada de alegria da Dona Ecologia (Elementar)
A bicicleta voadora (Elementar)
A piscina cristalina de Marina (Elementar)
Quando a vergonha bate asas... (Elementar)
A assustadora bola fria e a gata que ninguém via (Elementar)
E foi assim que me tornei escritor... (Elementar)
O perfume do mar (Elementar)
A orquestra dos músicos de Bremen (Elementar)
Filhonstrengo Fifongo e a chave preciosa (Elementar)
Filhonstrenga Fifonga em um museu de arrepiar (Elementar)
Alfabético – Almanaque do Alfabeto Poético (Brasil)
A cor da fome (Brasil)
Guerra de bombons (Brasil)
Desenho de infância (Brasil)
O aniversário de Cícero (Brasil)
Os bolos gigantes (Brasil)
Cada bicho em seu lugar (Brasil)
O menino de muitas caras (coautoria c/ César Obeid, Brasil)
A escada transparente (coautoria c/ César Obeid, Brasil)
Poesias para a paz (coautoria c/ César Obeid, Brasil)
Palavra de filho (Brasil)
Silêncio de filha (Brasil)
E algo aconteceu naquele dia... (Brasil)
Uma ilha a mil milhas daqui (Brasil)
Chá com bafafá e bolo de fubá (Brasil)
Meu mundo no mapa do mundo (Brasil)
O homem mais rico da cidade (Mais Ativos)
A família mais rica do mundo (Mais Ativos)
A história rocambolesca de Madame Valesca (Callis)
O esconderijo das vontades (Callis)
O abacateiro bagunceiro (Callis)
Os mergulhos de Rafa (Callis)
Há um sol na solidão de Eduarda (Abacatte)
A árvore dos meus dois quintais (Paulus)
Óculos de biscoito (Paulus)
O vaso de orquídeas (Paulus)
João, Maria e o caminho (Paulus)
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A princesa vampira (Paulus)
O caso enrolado do menino calado (Suinara)
Quatro porquinhos e um livro (Suinara)
Alguém viu a bola? (Cortez)
A descoberta (Cortez)
O mundo de cabeça pra baixo (Cortez)
O vestido florido nos olhos de Aparecido (Cortez)
Bruxa Cremilda e seus cremes poderosos (Franco)
Bruxa Cremilda e seus xampus miraculosos (Franco)
Bruxa Cremilda e seus batons magnéticos (Franco)
Bruxa Cremilda e seus sabonetes transformadores (Franco)
Bruxa Cremilda e seus perfumes maravilhosos (Franco)
Bruxa Cremilda e a gigantesca coleção de chapéus (Franco)
Bruxa Cremilda e a máquina de emagrecer (Franco)
Bruxa Cremilda viaja para a lua (Franco)
Bruxa Cremilda inventa uma escola diferente (Franco)
Bruxa Cremilda e a fórmula do amor (Franco)
Bruxa Cremilda e a máquina de fazer dinheiro (Franco)
Os três chapeuzinhos vermelhos (Franco)
Avó maluca lelé da cuca & avó pirada da pá virada (Franco)
Como bate um coração de chocolate (Franco)
O baile das caveiras (Franco)

Do 6º ao 9º ano
pao.com.manteiga (Elementar)
A história vazia da garrafa vazia (Brasil)
Metade de uma Rosa (Brasil)
Deu a louca no guarda-roupa (Brasil)
Samuca e seus grilos na cuca (Brasil)
Circo faz-de-conta (Brasil)
De volta pra casa (Franco)

Adultos
O estrangeiro no espelho (Ideias & Letras)

Coletâneas
Histórias de cantigas (com o texto “Que chulé espetacular!”, org. Celso Sisto, Cortez)

www.jonasescritor.com.br
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