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O cartaz cubano do 
século XX
Mostra o mundo da arte gráfica 
cubana, especialmente a 
evolução e a história de seu 
cartaz. Testemunho textual e 
visual único de um meio de 
comunicação emblemático da 
cultura cubana. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Arturo Montoto, sua 
obra
Percurso pela obra do pintor 
cubano que como dissesse um 
de seus críticos “resgatou para 
a pintura cubana a beleza do 
cotidiano”. 
(CD-ROM. Espanhol, Inglês) 
 

Wifredo Lam. Sua vida 
e sua obra 
Documentário biográfico “Já era 
outono em Paris” sobre a vida e a 
obra do afamado pintor cubano, 
que se adentra nos últimos dias 
de sua existência na capital 
francesa. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Simplesmente Korda 
Documentário do realizador 
Roberto Chile que constitui 
um testemunho sobre a 
vida e obra profissional do 
fotógrafo cubano Alberto 
Korda (1928-2001)- autor da 
imagem mais reproduzida da 
história da fotografia contem-
porânea: a impactante foto 
do Comandante Ernesto Che 
Guevara. 
(DVD Espanhol, Inglês, Fran-
cês, Italiano, Português)

Relax Cor
Produto original que permite 
combinar diferentes cores 
através de mais de 100 
desenhos como técnica para 
a relaxação do corpo e da 
mente. 
(CD-ROM. Espanhol)

Traços com arte
Vinte audiovisuais que refletem 
a obra de igual número de 
criadores cubanos e que 
mostra a estreita relação 
entre o recurso audiovisual, 
a pintura, a escultura e o 
desenho.
(DVD. Espanhol)

Catálogo de arte 
rupestre
Inclui informação do 
descobrimento dos primeiros 
desenhos aborígenes, imagens 
de 17 covas com 29 murais 
de arte rupestre e outros 
pictogramas individuais ou 
petróglifos. 
(CD-ROM Espanhol)

A rua, aonde chega? 
Detalhes do evento social 
imaginário “A Rua, aonde 
chega?” dirigido pelo artista e 
filósofo Hervé Fischer no Museu 
da Arte Moderna do México 
em 1983, em que a população 
pintou, desenhou, e pôde 
expressar as preocupações 
pessoais de sua vida diária. 
(CD-ROM. Espanhol)

Artes Plásticas
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Aprenda a dançar 
salsa
Aulas para aprender a dançar 
salsa com os passos básicos e 
a dança de casal. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Rosita Fornés: Uma 
rosa com glamour
Espetáculo “Uma rosa com 
glamour”- função única que 
devolve ao palco a Rosita 
Fornés, a primeira vedete 
cubana- com motivo de seu 
80º aniversário. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Essências
Documentário dirigido por Roberto 
Chile que recreia os momentos mais 
importantes da turnê pelos EUA que 
realizasse a companhia infantil de 
teatro “A Colmenita”- Embaixatriz de 
Boa
Vontade da UNICEF (2007). Além 
da atuação das crianças nos teatros, 
nas escolas e nos lugares públicos, 
contém uma galeria de fotos das 
apresentações e outros momentos. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, português)

A salsa se dança 
assim  
Aulas didáticas que 
lhe ensinarão a 
dançar salsa como um 
profissional. 
(DVD Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, 
Português)

Leo Brouwer
Documentário “Leo Brouwer: 
Homo Ludens” o mais sucedido 
dos audiovisuais sobre a 
vida deste afamado músico 
cubano. Concertos, fragmentos 
de outros documentários e 
entrevistas a grandes da música 
como Chucho Valdés e Silvio 
Rodríguez. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Português)

Rosita Fornés
Documentário biográfico 
“Rosita Fornés. Minhas três 
vidas” que revela o mundo 
íntimo da vedete cubana. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Anacaona 
Documentário sobre o primeiro 
septeto feminino cubano, 
fundado em 1932 e que na 
atualidade se mantém como 
uma popular orquestra. Inclui 
vídeos musicais, concertos e 
entrevistas. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português) 

A rumba se dança 
assim 
Lições que o farão um excelente 
dançarino. Poderá aprender os 
passos necessários para dançar 
a rumba, individualmente ou 
em casal, e se identificar com 
figuras destacadas deste gênero 
em Cuba. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Espetáculos

Música
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O Hemingway de 
Cuba
Revela importante informação 
sobre aspectos da vida e obra 
do Ernest Hemingway- o autor 
de “O velho e o mar”. Inclui 
um percurso em vídeo por 
lugares célebres de Havana 
que o escritor acostumava 
frequentar. 
(CD-ROM. Espanhol, Inglês) 

Nicolás Guillén
Síntese biográfica, cronologia 
e textos completos da 
poesia lírica publicada do 
Poeta Nacional de Cuba 
mundialmente conhecido. 
Foram incluídos 32 poemas 
em sua própria voz. 
(CD-ROM. Espanhol)

Poetas e escritores 
cubanos Vol. I
Recopilação da extensa 
obra de dois grandes 
poetas contemporâneos 
cubanos: Carilda Oliver 
Labra e Pablo Armando 
Fernández, Prêmios 
Nacionais de Literatura. 
(2 CD-ROM. Espanhol)

Poetas e escritores 
cubanos Vol. II
Poesia e narrativa cubanas, 
representadas nesta ocasião 
por dois grandes escritores 
contemporâneos com alto 
prestígio dentro e fora do 
país: Roberto Fernández 
Retamar e Miguel Barnet. 
(2 CD-ROM. Espanhol)

Giselle 
Clássico do balé universal 
interpretado por figuras 
relevantes do Balé de 
Camagüey. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Carnaval de Santiago
Tradição que já tem quatro séculos 
perdura como parte inseparável 
da cidade, e se converte cada ano 
em uma oportunidade única, onde 
se misturam a cultura de Santiago 
com seu modo de vida e seus 
costumes. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Circuba: Grande 
espetáculo
Apresentações do Circo 
Nacional de Cuba que mostram 
o melhor de sua arte em que 
se misturam a pureza técnica 
na interpretação com o ritmo 
cubano, a alegria e o colorido 
do Caribe. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Festival Circuba
Grande espetáculo com 
impressionantes acrobacias, 
acrobatas, animais 
amestrados e muitas mais 
atrações por motivo da 
8ª edição do Festival 
Internacional do Verão 
Circuba. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Literatura

Espetáculos
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Músicos, poetas e 
pintores
Análise crítica da obra 
“Músicos, Poetas e Pintores” 
de José Martí, realizado por 
pesquisadores do Centro de 
Estudos Martianos de Cuba. 
(CD-ROM. Espanhol)

Dicionário da 
Literatura Cubana
O dicionário mais completo 
do quefazer literário cubano. 
Compila todas as obras, 
autores e movimentos 
literários desde o começo da 
nacionalidade cubana até a 
atualidade. Inclui sistemas de 
busca por autor, obra e data. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Prêmios Nacionais 
de Literatura
Vida e obra de destacados 
escritores cubanos que 
receberam o Prêmio 
Nacional de Literatura, 
como Nicolás Guillén, 
Eliseo Diego, Dulce María 
Loynaz, Dora Alonso, 
Fina García Marruz, Jesus 
Orta Ruiz, Antón Arrufat, 
Abelardo Estorino, entre 
outros.
(CD-ROM. Espanhol)

Ismaelillo
Compilação de poemas 
que contém a obra lírica 
de profunda ternura que 
José Martí dedicou a seu 
filho.
(CD-ROM. Espanhol) 
 

Poemas do Nicolás 
Guillén
Poemas do Nicolás Guillén- 
Poeta Nacional de Cuba- que 
descobrem sua grande frescura 
criadora e mestria na composição 
literária. 
(CD-ROM. Espanhol)

Bestiarium
Compilação de poemas sobre 
animais de Dulce María Loynaz- 
Prêmio Cervantes de Literatura. 
(CD-ROM. Espanhol) 

 

Trilogia policial 
Três romances do escritor 
cubano Leonelo Abello 
compõem este título em que o 
suspense e outros elementos do 
gênero farão você entrar na 
apaixonante história.
(CD-ROM. Espanhol)

AUDIO-LIVRO

AUDIO-LIVRO

AUDIO-LIVRO

AUDIO-LIVRO
E-BOOK               

   

Literatura
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A sexta ilha 
De Daniel Chavarría 
(Premio Casa das Américas, 
2000) o romance constitui 
uma viagem através de 
épocas e lugares diferentes 
matizados de mistérios, 
personagens atrativos e 
mais de 100 páginas em 
castelhano antigo. 
(CD-ROM. Espanhol)

Cecilia Valdés 
Romance do autor 
Cirilo Villaverde que 
constitui uma das obras 
mais importantes da 
literatura hispano-ame-
ricana do século XIX. 
História de amor com 
um trágico final que 
retrata a Cuba colonial 
e seus conflitos.
(CD-ROM. Espanhol) 

É com eles 
Romance policial do 
escritor cubano – uruguaio 
Daniel Chavarría. Narra 
os sucessos que acontecem 
depois do descobrimento 
no Brasil de uma árvore 
com propriedades 
insuspeitadas, e que 
desperta o interesse de 
muita gente. 
(CD-ROM. Espanhol)

Conspiração no 
Triângulo Maia
Em um enredo de vocação, 
amor, traição, intrigas 
e heroísmo, o romance 
expõe as experiências de 
seis profissionais cubanos 
na Guatemala. Comece 
a terra ancestral maia 
do velho, ele descobre 
sentimentos antes das 
armadilhas da distância, 
o amor, a ambição e o 
perigo.

E-BOOK               

   

Neve em Havana 
Tráfico de cocaína, violência e sexo são 
os componentes fundamentais de Neve 
em Havana, romance policial que trata 
o tema da droga- dependência e seu 
enfrentamento. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Literatura

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               

   

ÁUDIO- LIVRO
E-BOOK               
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Tudo de Cuba
Enciclopédia sobre Cuba que 
contém informação de cultura, 
música, esporte, história, 
religião e outros aspectos da 
maior das Antilhas. 
(CD-ROM. Espanhol, Inglês)

Percorra Cuba. 
Havana Velha
Percurso cultural, histórico e 
artístico por Havana Velha, 
Patrimônio Cultural da 
Humanidade. 
(DVD Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português) 

Havano
Ampla e detalhada 
descrição da história do 
tabaco em Cuba e no 
mundo. 
(CD-ROM. Espanhol, 
Inglês, Francês)

Arquivo Nacional de 
Cuba. Memória da 
nação cubana
História dos documentos 
de Cuba colonial, recursos 
documentários, base de 
dados, serviços e uma 
panorâmica da Rede Nacional 
de Arquivos. 
(CD-ROM. Espanhol)

Capitólio de Havana
Mostra os valores históricos e 
arquitetônicos do Capitólio de 
Havana, um dos edifícios que 
distinguem a paisagem urbana 
havanesa. 
(CD-ROM. Espanhol, Inglês)

Havana, arquitetura 
colonial (1519-1898)
Percorre quatro séculos da 
arquitetura colonial em Cuba. 
Apresenta de maneira original 
as obras arquitetônicas e 
os espaços urbanos mais 
significativos que foram 
concebidos durante esta etapa 
e que distinguiram Havana entre 
outras cidades de Ibero América. 
(CD-ROM. Espanhol)

100 famosos em 
Havana
Reúne o passo pela capital 
cubana de 100 personalidades 
famosas: artistas, navegantes, 
cientistas, esportistas e 
escritores. Figuras de ao redor 
de 25 nacionalidades e os sinais 
deixados em seus diferentes 
percursos.
(CD-ROM. Espanhol) 

A máfia em Cuba
A história dos mais célebres 
mafiosos radicados na 
esplendorosa Havana desde 
a década do trinta até finais 
do século passado. 
(CD-ROM. Espanhol) 
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Meninos 
desaparecidos/ Quem 
sou eu?
Documentários da afamada 
realizadora Estela Bravo 
dedicados aos meninos e 
jovens desaparecidos durante a 
ditadura militar na Argentina. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português) 

Free to fly
Documentário de 
Estela Bravo sobre o 
fortalecimento dos laços 
familiares, o intercâmbio 
cultural, o turismo e o 
comércio através dos voos 
charter entre Havana e 
Miami. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Globalização e 
problemas do 
desenvolvimento 
Debates, análise, palestras 
magistrais e intervenções 
no marco do XII Encontro 
Internacional de Economistas 
sobre a Globalização e os 
Problemas do Desenvolvimento 
celebrado em Havana em 
2010. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Baracoa: Cidade 
destacada de Cuba 
História, patrimônio, elementos 
naturais e lendas de Baracoa, 
a cidade destacada de Cuba. 
Mostra-se a beleza singular 
de uma urbe rodeada de 
montanhas, rios e abundante 
vegetação.
(DVD-ROM. Espanhol)

Taínos, arqueologia 
de Cuba  
Uma aproximação do 
desenvolvimento e principais 
etapas da arqueologia 
em Cuba com abundante 
informação científica e 
imagens que complementam 
cada um dos temas. 

Desafiando o perigo.  
Bombeiros de Cuba
Bombeiros cubanos oferecem 
testemunhos inéditos e narram 
vivencias deste comprometido 
ofício. Através de fotos, 
vídeos e outros materiais a 
multimídia reflete os riscos, 
esforços e sacrifícios aos 
quais são submetidos estes 
homens. 
(CD-ROM Espanhol)

E-BOOK               

   

Sou Tata Nganga
Eloquente testemunho de um 
ancião sacerdote das religiões 
afro-cubanas e o Pau Monte. 
Contém vivências do ancião, 
seus afilhados, e o povo que 
o acompanha nas cerimônias 
religiosas no povo de La Hata, 
Guanabacoa. 
(CD-ROM Espanhol)

Cultos afro-cubanos
Documentários com recopilação 
de dados e entrevistas que 
ressaltam as formas sincréticas 
particulares da santería cubana 
e as diferentes formas e meios 
desta expressividade religiosa. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)
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Why? Bloqueio contra 
a vida
Do realizador Rolando Almirante, 
expressa mediante testemunhos 
médicos e de personalidades 
cubanas e estrangeiras a 
realidade de um conflito com mais 
de quarenta anos de existência: os 
fatos da cruel política econômica 
desatada pelos Estados Unidos 
contra Cuba. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

O tráfico de escravos 
em Cuba
Contém informação sobre a 
história do comércio de escravos 
em Cuba entre os séculos XVI e 
XIX avalizada pelos recursos do 
Arquivo Nacional da República. 
(CD-ROM. Espanhol)

Máximo Gómez
Biografia de Máximo 
Gómez Báez, “O 
Generalíssimo”, figura 
essencial das gestas 
independentistas cubanas.
(CD-ROM. Espanhol)

Crise de outubro
Documentário sobre os 
fatos que em 1962 puseram 
o mundo ao bordo de 
uma guerra nuclear, cujos 
protagonistas foram Cuba, a 
URSS e os Estados Unidos. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Documentos 
desclassificados
Enciclopédia que contém 
uma retrospectiva histórica 
e cronológica de todos os 
fatos terroristas executados 
contra Cuba. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Sempre Camilo
Documentário biográfico sobre 
um dos mais carismáticos 
dirigentes da Revolução 
cubana: o Comandante Camilo 
Cienfuegos Gorriarán. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Memorial José 
Martí
Percurso virtual pelo 
maior e mais importante 
centro histórico- cultural 
dedicado à vida e à obra 
do Herói Nacional de 
Cuba, situado na Praça 
da Revolução, Havana.
(CD-ROM. Espanhol)

História da 
Revolução cubana
Documentário que aborda os 
fatos e logros mais relevantes 
da Revolução cubana.
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)
 

Diamante
Diário de Campanha de José 
Martí. Inclui uma detalhada 
pesquisa histórica e documentos 
manuscritos do Herói Nacional 
de Cuba. 
(CD-ROM. Espanhol)
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Confissões do voleibol 
cubano
Figuras emblemáticas do 
voleibol cubano do século 
XX: entrevista da Regla Torres 
Herrera, Mireya Luis Hernández 
e Eugenio George Laffita. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano,
Português)

Momentos do 
beisebol cubano
Façanhas de alguns dos mais 
destacados jogadores de 
beisebol cubanos das últimas 
décadas: Changa Mederos, 
Manuel Alarcón, Gaspar 
(Curro) Pérez e José Antonio 
Huelga. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Cozinha cubana
Mais de 500 receitas, 
segredos compartilhados e 
toda a sabedoria da cozinha 
espanhola e africana, 
essenciais na formação da 
rica cozinha cubana. 
(CD-ROM Espanhol)

Atletismo: Esportes de lançamento
Multimídia interativa com informação sobre a história e a 
evolução técnica das disciplinas de lançamento de disco, de 
martelo, de dardo e de peso. Contém uma galeria de imagens 
de afamados campeões. 
(CD-ROM. Espanhol).

Receitas do chef: 
Caldos e sopas
Variadas receitas para elaborar 
estas preparações líquidas, 
entre as quais destacam o 
ajiaco crioulo (cozido ou olha 
feita de legumes e carne), prato 
nacional de nosso país e as 
sopas de feijão preto, mulatinho 
e branco. Com este DVD você 
poderá conhecer a maneira 
especial de preparar estes 
tonificantes e apetitosos pratos, 
e desse jeito criar delícias em 
sua cozinha. 
(DVD, Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português).  



www.editorialcitmatel.com
www.compra-dtodo.com

13

HISTÓRIA E CULTURA

 
 

Fidel Castro: Palavras 
no tempo
Enciclopédia que compila 
o ideário de Fidel Castro. 
Projeta seu agudo e profundo 
pensamento como estadista e 
líder indiscutível da Revolução 
cubana. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Girón: Grande 
derrota do 
imperialismo ianque 
na América Latina
Documentário sobre a invasão 
mercenária a Cuba por Praia 
Girón em 1961, organizada 
e financiada pelos Estados 
Unidos. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Fidel. A história não 
contada
Emotivo e singular 
documentário da realizadora 
Estela Bravo que permite 
conhecer a vida e 
personalidade de Fidel 
Castro através das entrevistas 
exclusivas a personalidades e 
das imagens inéditas do líder 
revolucionário. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

A história me 
absolverá
Alegação por escrito de 
autodefesa pronunciado por 
Fidel Castro- considerado o 
documento jurídico-político 
mais importante do século XX 
cubano. Foram incluídos dados 
sobre o Assalto ao Quartel 
Moncada, momento que 
iniciou a última etapa das lutas 
revolucionárias cubanas.
(CD-ROM. Espanhol)  

O mérito é estar vivo
Documentário baseado 
nos fatos reais, nas provas 
irrefutáveis dos projetos da CIA 
para assassinar Fidel Castro e 
derrocar a Revolução cubana. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Português)
 

Paixão fecunda
Multimídia que nos aproxima do 
pensamento dialético de Fidel 
Castro. Contém mais de 3000 
frases de sua autoria, opiniões 
de personalidades cubanas 
e estrangeiras sobre o líder 
revolucionário e uma galeria 
audiovisual com mais de 300 
imagens. 
(CD-ROM. Espanhol)
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HISTÓRIA E CULTURA

 
 

Che: Amor, política e 
rebelião
Documentário biográfico de valor 
humano, político e histórico sobre 
a vida do Guerrilheiro Heroico. 
Contém uma completa galeria de 
fotos inéditas. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Português)
 

Che, até a vitória 
sempre
Primeira edição digital do Diário 
do Che na Bolívia. Contém 
vídeos, epistolário, locuções 
em sua própria voz e canções 
dedicadas a sua figura. 
(CD-ROM. Espanhol, Inglês) 

Tatu, Che no Congo
Documentário que compila a 
etapa da luta guerrilheira nas 
terras africanas, uma página 
desconhecida da vida de Ernesto 
Guevara. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Ao encontro do Che
Informação histórica e pesquisa 
científica sobre a busca, achado 
e identificação dos restos do 
Che e de seus companheiros de 
guerrilha na Bolívia. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Português)
 

O poeta és tu 
Amostra da vasta produção 
poética que a figura do Che 
gerou nos criadores cubanos 
de diferentes épocas e 
gerações. 
(CD-ROM. Espanhol) 
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Matemática básica
Facilita a aprendizagem e a 
sistematização de conteúdos 
fundamentais de Matemática: 
funções, equações, geometria 
e trigonometria.
(CD-ROM. Espanhol)

Cálculo diferencial 
e integral
Ensino e aprendizagem do 
cálculo: limite e continuidade, 
derivadas, integrais e métodos 
numéricos. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Álgebra
Conjuntos de relações 
e funções, polinômios, 
estruturas algébricas, 
matrizes, sistemas de 
equações lineares, 
determinantes, Teoria de 
Grafos, espaços vetoriais 
e aplicações lineares.
(CD-ROM. Espanhol) 

Geometría
Contém mais de 120 problemas 
resolvidos. Atinge até o nível de 
complexidade das olimpíadas 
mundiais.
(CD-ROM. Espanhol) 

Probabilidades
Teoria das probabilidades, 
variáveis aleatórias e cadeias 
de Markov. Foram incluídos 
problemas sobre motivação, 
conceitos teóricos e simuladores. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Estatística descritiva e 
não paramétrica
Contém indicações 
metodológicas, exemplos, 
exercícios e exames-
diagnóstico para 
conhecimentos 
estatísticos. Inclui 
tutoriais e calculadora 
científica.
(CD-ROM. Espanhol)

Coleção Matemática
MULTIMÍDIAS INTERATIVAS DE MATEMÁTICA QUE ABORDAM 
CONTEÚDOS DOS NÍVEIS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. 
INCLUEM EXERCÍCIOS E PROBLEMAS RESOLVIDOS.

Matemática completa
Curso de sete módulos, 
interativo e didático, para 
nível médio e universitário que 
incorpora conceitos teóricos 
fundamentais, dicionário de 
termos, programas interativos, 
exercícios, entre outros 
elementos. 
(2 CD-ROM. Espanhol) 

Modelação matemática
Multimídia educativa orientada 
a estudantes e a especialistas 
que precisem aprofundar seus 
conhecimentos na modelação 
matemática. Com facilidades 
para o acesso às diferentes 
aulas, inclui opções para a 
resolução de exercícios e para 
avaliar suas respostas. 
(CD-ROM. Espanhol).
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estequiométricos
Especializado no 
estudo dos cálculos 
estequiométricos: 
estequiometria de 
compostos e de reações e 
tabela de massas atômicas. 
(CD-ROM. Espanhol)

Coleção Química
MULTIMÍDIAS INTERATIVAS DE QUÍMICA. FACILITAM A APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DE MEIOS DIDÁTICOS COMO JOGOS, EXERCÍCIOS, 
PROBLEMAS RESOLVIDOS E LABORATÓRIOS QUÍMICOS.

Química geral. Tarefas 
integradoras
Substâncias, mesclas, reação 
química por via química, 
processos químicos por via 
elétrica e laboratórios químicos.
(CD-ROM. Espanhol)

Aprenda Química 
brincando
Facilita o estudo da tabela 
periódica através de jogos 
didáticos, como: escada 
química, periodicidade química, 
solitário químico e solteirona 
química.
(CD-ROM. Espanhol e Português)

Química orgânica
Produto educativo que 
oferece informação 
teórica, características de 
substâncias químicas, uma 
detalhada tabela periódica 
e as normas de proteção 
para a realização de 
experimentos.
(CD-ROM. Espanhol)

Quiminó 
Ferramenta didática muito 
útil para a aprendizagem da 
nomenclatura dos compostos 
químicos. Utiliza o tradicional 
¨jogo de Dominó¨ com 90 
fichas digitais para obter 
uma grande variedade de 
combinações. Inclui jogo em 
papelão. 
(CD-ROM. Espanhol)
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Coleção Física
MULTIMÍDIAS INTERATIVAS DE FÍSICA PARA NÍVEIS DE 
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. INCLUEM EXERCÍCIOS, 
PROBLEMAS RESOLVIDOS, LABORATÓRIOS E 
SIMULADORES.

Sistema Internacional 
de Unidades
Valiosa ferramenta 
pedagógica com enfoque 
didático-motivador para a 
aprendizagem do Sistema 
Internacional de Unidades.
(CD-ROM. Espanhol) 

Eletricidade e 
magnetismo
Interação campo e força, 
eletroestática, corrente 
elétrica direta, campo 
magnético, indução 
eletromagnética e corrente 
alterna. 
(CD-ROM. Espanhol)

 

Física e música
Estudo integral sobre os 
fundamentos físico-matemáticos 
e tecnológicos da música.
(DVD-ROM. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Mecânica física
A física e suas leis, dinâmica, 
trabalho e energia, rotação 
de um corpo rígido, gravi-
tação, oscilações e ondas 
mecânicas e mecânica dos 
fluidos. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Óptica física
Óptica geométrica, 
óptica ondulatória, 
óptica quântica, 
instrumentação 
apoiada na luz,
e outros temas.
(CD-ROM. Espanhol)
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O texto como base da 
comunicação
Guia para a construção de 
textos que facilita uma melhor 
comunicação na língua espan-
hola: o texto como categoria 
chave da comunicação.
(CD-ROM. Espanhol) 

Redação e gramática 
da língua espanhola II
Permite aprofundar nas 
características fundamentais 
da textualidade e elevar o 
conhecimento das estruturas 
gramaticais. Sintagma nominal 
sujeito, sintagma verbal 
predicado e a oração verbal.
(CD-ROM. Espanhol)

Redação e gramática 
da língua espanhola I
Cursos de redação e estruturas 
gramaticais da língua 
espanhola: comunicação 
oral e escrita, parágrafo, 
frases verbais, textos escritos, 
substantivos e adjetivos, 
sinônimos e antônimos.
(CD-ROM. Espanhol)

Espanhol: Exercícios e 
jogos didáticos
Valiosa ferramenta educativa que 
serve de guia para a construção 
de textos, e o uso adequado de 
sinônimos, gentilícios, acentuação 
e de algumas particularidades 
do idioma espanhol. Inclui cinco 
jogos didáticos.
(CD-ROM. Espanhol)

Aprenda Espanhol
Guia prática para o 
autoaprendizagem do idioma 
espanhol e sua pronúncia.
(DVD+CD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Coleção de Espanhol
CURSOS INTERATIVOS DESENHADOS PARA ELEVAR O 
DOMÍNIO DA LÍNGUA ESPANHOLA. ABRANGE OS 
NÍEVEIS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.
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Cursos básicos 
práticos: Conserto de 
fontes 
Princípios de funcionamento, 
componentes fundamentais, 
desconcertos mais comuns. 
Propõe um original método 
de conserto a baixa voltagem 
das fontes comutadas. Dirigido 
a técnicos, profissionais da 
eletrônica e a todas aquelas 
pessoas interessadas no tema.
(DVD-ROM. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Cursos básicos 
práticos: Office 2007
Contribui à aprendizagem 
das ferramentas do pacote da 
Microsoft Office 2007.
(CD-ROM. Espanhol)

Cursos básicos 
práticos: 
Desenvolvimento 
Web
Provê as ferramentas necessá-
rias para desenvolver, desen-
har e administrar sítios Web.
(CD-ROM. Espanhol)

Coleção Informática
CURSOS DESENHADOS PARA FACILITAR A 
APRENDIZAGEM NO CAMPO DAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES.
 

Ciberprometeo- O 
choque digital 
Obra que aborda a profunda 
crise dos valores e do sentido 
da evolução humana sob o 
impacto da revolução atual 
das ciências e as tecnologias 
digitais.
(CD-ROM. Espanhol)

Aprende a jogar 
xadrez
Guia prática para aprender a 
jogar xadrez.
(CD-ROM Espanhol)

Logística: uma 
necessidade empresarial
Sistema interativo que permite a 
aprendizagem fácil e rápida da 
logística com ajuda de exercícios, 
apresentações, imagens, vídeos, 
gráficos e um sistema geral de 
avaliação. Será capaz de dominar 
os elementos principais da 
organização logística da empresa 
e de avaliar o nível da logística de 
uma organização. 
(CD-ROM. Espanhol).

Visão por Computador
Trabalhar para consulta e 
estudo de assuntos relativos 
à Processamento Digital de 
Imagem (PDI). Dar algumas 
noções básicas usando 
ferramentas que ajudam a 
uma melhor compreensão da 
essência desses princípios. 
(Español) 

E-BOOK   
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NATUREZA E MEIO AMBIENTE

As aves exclusivasv
Três documentários sobre 
as aves cubanas e sua 
conservação: “As aves 
exclusivas de Cuba”, “As aves 
aquáticas” e “A busca das 
aves perdidas”. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Mundo aquático
Documentários que permitem 
apreciar a biodiversidade e 
riqueza dos recursos marinhos 
cubanos e das espécies 
animais: “O mundo dos 
corais”, “Os enigmas das 
tartarugas marinhas” e “O 
crocodilo”. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Parques- Reserva da 
biosfera
Documentários que mostram 
as riquezas da biodiversidade 
biológica de Cuba e das 
Antilhas a partir de um 
percurso por quatro parques 
declarados Reserva da 
Biosfera, entre eles o Vale de 
Viñales (Vinhedos). 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Natureza protegida 
de Cuba
Três interessantes 
documentários com imagens 
de singular beleza: “O 
Arquipélago cubano”, “Cuba: 
Natureza protegida” e “Trás 
os caminhos da Água” 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Coleção Natureza

Em canoa do 
Amazonas ao Caribe
Reúne os objetivos da viagem, 
percurso, pormenores e vivências 
de uma expedição de canoa 
dirigida pelo Doutor Antonio 
Núñez Jiménez. Consta de um 
glossário classificado em Flora 
e Fauna, Termos aborígenes e 
principais povos e cidades. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Mudança climática, 
o desafio continua 
Documentário cubano que 
analisa as consequências 
da mudança climática, 
tendo em conta seu impacto 
nos recursos hidráulicos, a 
diversidade biológica, os 
principais ecossistemas, 
as zonas costeiras, os 
assentamentos humanos 
e a influência negativa 
do homem sobre o meio 
ambiente. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)  
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NATUREZA E MEIO AMBIENTE

 
 

 
 

A abelha prodigiosa
Instrutiva multimídia que 
lhe permitirá conhecer mais 
sobre o mundo das abelhas 
e obter informação sobre 
temáticas como a reprodução 
e a alimentação desta 
espécie. Inclui glossário de 
termos, galeria de imagens e 
questionários interativos. 
(CD-ROM Espanhol)

Guanahacabibes 
Serie documentário sobre a 
península de Guanahacabibes, 
Reserva Mundial da Biosfera, 
localizada em Pinar do Rio, 
Cuba. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

 

Economia ambiental 
Focada essencialmente para 
os aspectos econômicos 
vinculados às decisões 
ambientais em uma empresa, 
um território ou uma 
organização similar com 
marcada ênfase no relativo à 
microeconomia. 
(CD-ROM Espanhol) 

Hidrogeologia 
química. Hidro 
química de Karst
Contém informação 
relacionada com a 
Hidrogeologia Química 
e suas aplicações na 
caracterização da água 
subterrânea e o meio 
calcário. Inclui livros, 
artigos científicos e outros 
materiais sobre temas 
como a geomorfologia e 
hidrologia da rocha, os 
princípios químico-físicos 
e a modelação hidro 
geoquímica, entre outros. 
(CD-ROM Espanhol)

Compêndio de Geologia de 
Cuba e do Caribe
Obra que agrupa informação sobre 
as diferentes especialidades das 
ciências da Terra em Cuba e no 
Caribe. Aborda temas da geologia 
geral, estratigrafia, paleontologia, 
tectônica de placas, paleogeografia, 
biogeografia, engenharia geológica, 
hidrogeologia, geologia ambiental e 
perigos geológicos.
(DVD-ROM Espanhol)

Hidrogeologia química. Geoquímica da água 
subterrânea
Contém informação abundante e valiosa sobre temáticas como os processos 
geoquímicos e biogeoquímicos, as águas minerais, mineiro-medicinais e 
pelóides, a hidrologia isotópica, entre outros temas, que permitem aprofundar 
nas propriedades da água subterrânea e suas diversas aplicações. 
(CD-ROM Espanhol)
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NATUREZA E MEIO AMBIENTE

O gato e seus 
cuidados
Multimídia que contém 
informação variada sobre 
a vida dos gatos e seus 
cuidados. 
(CD-ROM Espanhol) 

O cão e seus 
cuidados 
Multimídia que contém 
variada informação sobre 
a vida dos cães e seus 
cuidados. 
(CD-ROM Espanhol)

Cães de Havana
Alegação para a defesa e 
cuidado dos cães, contém 
notas, anedotas, elementos 
históricos, artigos e 
abundante informação sobre 
o desenvolvimento destes 
animais no âmbito doméstico, 
na rua ou nos espaços rurais. 
Descobre o mistério da 
existência ou não dos cães 
mudos em Cuba.
(CD-ROM Espanhol)

Gado veterinário e 
bem-estar animal 
Multimídia útil e instrutiva que 
nos aproxima do mundo dos 
cuidados veterinários, a cria 
na granja e proteção do gado 
vacino, equino, porcino, ovino, 
caprino, avícola e cunícula.
(CD-ROM. Espanhol)

Coleção Animais

Curiosidades do 
mundo animal 
Multimídia que o aproximará 
de curiosos e interessantes 
aspectos do mundo animal 
nas mais variadas temáticas 
(velocidade, longevidade, 
recorde de tamanhos, etc.). 
Inclui mais de 500 fotos e 
vídeos e módulos de jogos 
didáticos educativos que 
permitem a consolidação dos 
conhecimentos adquiridos. 
(CD-ROM. Espanhol)
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MEDICINA E SAÚDE

Medicina natural e 
tradicional
Acupuntura, Eletro-acupuntura, 
Maxibustião, Ventosas, Semeia, 
Magneto terapia, Peloideterapia 
e Massagens apoiados no 
material de vídeo, textos, 
gráficos e fotografias.
(CD-ROM. Espanhol)

O livro da mãe
Guia, passo a passo, com 
informação e conselhos 
práticos, desde o 
lanejamento, concepção, 
nascimento e cuidados 
do bebê até os primeiros 
meses de vida. Mostra três 
métodos para o cálculo 
do sexo do bebê. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Plantas medicinais
Propriedades e métodos de 
aplicação de mais de 100 
plantas medicinais. 
(CD-ROM. Espanhol, 
Português)

Anatomia e 
movimento
Informação de grande 
utilidade para profissionais 
que estudam o aparelho 
locomotor e as estruturas 
envolvidas nas atividades 
físicas. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Comer, mas sem sal
Mostra receitas e truques 
para substituir o sal por 
especiarias e por ervas 
aromáticas, e manter a delícia 
na preparação de diferentes 
pratos. Inclui, além disso, 
informação sobre a prevenção 
de afecções vinculadas aos 
hábitos alimentícios como 
a obesidade, o estresse e a 
hipertensão arterial. 
(CD-ROM Espanhol)

E-BOOK   

E-BOOK               

   

Cuidemos nossos 
joelhos
Agrupa conceitos e técnicas 
atuais no tratamento e na 
reabilitação dos pacientes com 
afetações nos joelhos. Destaca 
a importância da prevenção, e 
a descrição de vários métodos 
para fortalecer os músculos 
estabilizadores e protegê-los de 
futuras lesões. 
(CD-ROM. Espanhol)Estomatologia. 

Implantes Dentais
Tratamento ante a resposta 
inflamatória per-implantaria 
e seus mediadores químicos.
(CD-ROM. Spanish)
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MEDICINA E SAÚDE

Enfarte agudo do 
miocárdio
Diagnóstico e tratamento do 
enfarte agudo do miocárdio. 
Conselhos para precaver a 
enfermidade. 
(CD-ROM. Espanhol) 

Cirurgia de mínimo 
acesso em Pediatria
Materiais audiovisuais que 
contêm as experiências na 
cirurgia de mínimo acesso 
nas idades pediátricas: 
cirurgia abdominal, torácica 
e cervical. 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Cirurgia das 
hérnias da parede 
abdominal
Aborda a classificação 
e clínica das diversas 
hérnias da parede 
abdominal e descreve 
as técnicas cirúrgicas 
mais empregadas para 
seu tratamento. Constitui 
uma obra de consulta 
para estudantes de pré- 
graduação, especialistas 
e estudiosos da cirurgia. 
(CD-ROM. Espanhol)

Cirurgia oncológica 
pediátrica
Multimídia de caráter médico - 
didático que inclui intervenções 
cirúrgicas reais, entrevista a 
pacientes e personalidades 
vinculadas à especialidade. 
(CD-ROM. Espanhol)
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CINEMA E TELEVISÃO

 

Quem deve viver
Seriado que mostra os numerosos planos de 
magnicídio contra o Comandante Fidel Castro, 
máximo líder da Revolução cubana, organizados 
pela CIA desde 1959. 
(Contém 4 DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Trás o rastrola
Seriado policial baseado nos fatos reais acontecidos em Cuba, cujos protagonistas é uma 
experiente equipe de investigação do Sistema Criminalista Cubano que combate e resolve 
complicados casos de delitos e crimes com técnicas novidadeiras de investigação científica 
e inteligência criminal. 
(Mais de 100 episódios Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Português) 
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CINEMA E TELEVISÃO
Series

Dupla jogada
Filme cubano que conta a história de duas adolescentes que se convertem em 
grandes amigas apesar de suas diferenças quanto à educação, ao comportamento 
social e à personalidade. Convida jovens, pais e educadores a refletirem sobre as 
problemáticas da adolescência e os valores morais 
(DVD. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, 
Português)

A cara oculta da lua
TEMPORADA I
Uma jovem adolescente não pode 
falar abertamente de todos os 
temas com seus pais, sente-se 
rejeitada por seus colegas da 
turma e por isso pede ajuda a uma 
amiga. Sem saber o perigo em que 
se envolve sua vida é contagiada 
com o vírus do VIH/SIDA. Baseada 
nos fatos reais o tele seriado alerta 
sobre os problemas em torno da 
enfermidade e da importância da 
comunicação. 
(4 DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

TEMPORADA II 
História baseado nos fatos reais 
sobre os conflitos que se geram 
ao redor do SIDA. Yassel, 
um jovem e viril construtor, 
machista e casado, se envolve 
em uma relação homossexual.
Perde a sua esposa e termina 
contagiado pela enfermidade. 
Seriado que convida à reflexão, 
à tolerância, e à franca 
amizade. 
(4 DVD Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Muito ruído
Seriado juvenil cubano 
que reflete as inquietações, 
aspirações e conflitos da 
adolescência e da juventude, 
e recreia o amplo universo 
humano: as relações entre pais 
e filhos, o valor da amizade 
e a lealdade, a sexualidade, 
o excesso de proteção, a 
carência de amor e a falta de 
compreensão, entre outros temas. 
(4 DVDs. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Terra brava
Um drama de amor com seus 
tradicionais ingredientes de 
paixões transbordadas e brigas 
pela posse de heranças, o que 
traz aparelhado rivalidades 
entre um rico fazendeiro e o 
emergente competidor de um 
imóvel contiguo. Conflitos que 
propiciam o surgimento de dois 
triângulos amorosos e a luta 
de seus protagonistas por se 
sobrepor a velhas diferenças. 
(25 DVDs. Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

TEMPORADA IV
Leroy, um jovem que desde seu 
nascimento é rejeitado pela mãe, 
tem que se criar praticamente só 
e aprender a se ganhar a vida, 
até que um dia se envolve em 
um relacionamento amoroso que 
mudará sua vida para sempre.
(4 DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

TEMPORADA III 
A falta de comunicação 
no matrimônio provoca o 
descontentamento conjugal 
da Nancy, uma profissional 
que sente a necessidade de 
encontrar novas formas de 
realização de sua vida pessoal. 
(4 DVD Espanhol, Inglês, 
Francês, Italiano, Português)

Films
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CINEMA E TELEVISÃO

Films

Telefilmes
O CLUBE DOS PERDEDORES
Uma história sobre quatro 
amigos que compartilham a 
frustração de ter falhado em 
um momento de suas vidas 
que os leva a perderem as 
oportunidades de cumprir sonhos 
e desejos.
ENTRE A ESPADA E A PAREDE
Um jovem escolhe converter-se 
em amante enclausurado da 
esposa de um empresário como 
a melhor maneira de manter a 
sua família. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Telefilmes 
A LISTA
Paco é o melhor trabalhador 
de sua empresa. Um amigo lhe 
informa que seu nome aparece 
em uma lista. Começa uma 
etapa de incerteza para ele.
AQUELES CINZASS 
Imerso na tristeza, e acossado 
por sua filha, Isaías decide dar 
outro rumo a sua existência; 
entretanto a vida põe obstáculos 
e terá que tomar decisões. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Português)

Telefilmes 
PASSOS AZUIS / IDADES:
DVD que contém dois curtas-
metragens, cujos temas 
centrais são o amor na 
adolescência e os conflitos que 
se originam ao redor de seus 
protagonistas. 
(DVD Espanhol, Inglês, 
Francês,
Italiano, Português)

Telefilmes 
ONDE AS LAGARTAS FAZEM O 
NINHO
Joel é um jovem com gostos 
diferentes à maioria de seus 
colegas da turma. Ser diferente 
faz com que seja rejeitado. 
Mabel, sua melhor amiga, é a 
peça chave para encontrar a 
solução aos problemas.
A VIDA SEGUNDO NICOLÁS
Nicolás sente que sua vida 
não está realizada. Recorre 
ao álcool e, entre sonhos e 
pesadelo, enfrenta-se a suas 
próprias fobias a busca de um 
ideal. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Telefilmes 
UMAS PALAVRAS A MAIS
Dois jovens visitam o médico do 
povo onde moram e convidam-
no para pescar. Encontram-no 
cimentando um oco das mesmas 
dimensões humanas e supõem que 
ocorreu um fato estranho.
O PRAZER DA INTIMIDADE
Um homem se muda a um 
pequeno e afastado povo, onde 
não demorarão em se suscitar 
boatos sobre seu estranho 
comportamento familiar, o que 
desperta a curiosidade dos 
habitantes. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)

Telefilmes 
TRIGO VERDE
Eduardo sucumbe à pressão da 
turma e fracassa em seu intento 
por ter uma relação sexual 
bem-sucedida com a moça mais 
cotada da sala-de-aula.
UM FANTASMA COM INSÔNIA
O fantasma de um ex-casal 
contribui à educação emocional 
de um jovem e lhe ajuda a 
abrir-se passo entre seus conflitos 
pessoais. 
(DVD Espanhol, Inglês, Francês, 
Italiano, Português)
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INFANTIS

Contos infantis
Contos cubanos de universos 
imaginários e aventuras, 
como “O duende pintor” e 
“Palhaços”. Contém jogos de 
quebra-cabeças, labirintos e 
desenhos para colorir. 
(CD-ROM. Espanhol, 
Português)

 
 

Contos mágicos
Através de histórias, poemas e 
canções os meninos conhecerão 
divertidos personagens 
e viajarão por regiões 
desconhecidas; poderão 
armar quebra-cabeças, vestir 
personagens e colorir. O desfile 
das Vogais e Canções de ninar 
da Avó Sozinha são alguns 
destes contos cubanos.
(CD-ROM. Espanhol, Português)

Histórias para 
crianças
O mundo da imaginação 
e da fantasia é descoberto 
através de contos como: O 
livro do bosque encantado, 
A felicidade e Canção dos 
números, fascinantes histórias 
que se combinam com 
canções, desenhos, quebra-
cabeças e variados jogos.
(CD-ROM. Espanhol, 
Português)

Minha fazendinha
Uma simpática aranha 
o ajudará a explorar o 
encantador mundo dos 
animais através de jogos, 
desenhos para colorir, quebra-
cabeças, vídeos e fotos. Inclui 
um livro com respostas a mais 
de 300 perguntas, todas 
com locução e informação 
detalhada dos animais. 
(CD-ROM. Espanhol e 
Português) 

Histórias de um 
zoológico 
Seriado baseado nos animais 
do zoológico. Proporciona 
informações científicas, mas 
com uma linguagem simples e 
clara. Contém 120 minutos de 
vídeo destas espécies animais. 
(DVD. Espanhol, Inglês, Fran-
cês, Italiano, Português)

Holiday English (Inglês 
para crianças)
Multimídia didática com 
lições que inicia as crianças 
na aprendizagem do idioma 
inglês, mediante jogos e 
canções. 
(DVD. Espanhol)

CONTOS, JOGOS E 
CANÇÕES

AUDIO-LIVRO              

   

AUDIO-LIVRO              
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INFANTIS

Dinossauros e outros 
répteis do Caribe
Com uma linguagem 
didática e simples, 
ilustrações, curiosos 
apontamentos e jogos 
instrutivos, esta multimídia 
ajuda as crianças a 
explorarem e conhecerem 
o interessante mundo dos 
répteis gigantes que viveram 
faz milhões de anos no 
Caribe primitivo e seus 
litorais. 
(CD ROM, Espanhol)

Do leque ao zunzum 
Fantástico e divertido dicionário 
desenhado especialmente para as 
crianças, o qual o converte em um 
excelente exercício de imaginação 
e domínio da linguagem. Nesta 
multimídia as crianças poderão 
exercitar os conhecimentos adquiridos 
através de jogos didáticos como 
palavras cruzadas e o compositor de 
palavras, entre outros. 
(CD ROM, Espanhol)

Meus contos de 
cavalo 
Multimídia interativa 
que além dos contos 
inclui materiais didáticos 
e passatempos como: 
procurar casais, armar 
quebra-cabeças, desenhar 
e colorir. 
(CD ROM, Espanhol)

A gota curiosa 
Poemas infantis que ela 
narra as aventuras de uma 
gota pequena e curiosa. 
Pelos danos deles/delas, 
as crianças e as meninas 
descobrirão o nascimento do 
arco-íris, uma flor que vive nas 
páginas de um livro, como 
he/she ri a lua, a amizade 
para ser histórias felizes e 
outras.    
(CD-ROM, Espanhol)

Com dez pincéis 
Fantásticas histórias com 
simpáticos e divertidos 
personagens que 
acompanharão os meninos 
em uma viagem por 
diferentes paragens entre a 
imaginação e a realidade. 
(CD-ROM. Espanhol)

AUDIO-LIVRO
E-BOOK               

   

AUDIO-LIVRO
E-BOOK  

AUDIO-LIVRO              

   Pedrito e o bebê
Pedrito é um menino que 
espera a chegada de um 
novo irmãozinho. Enquanto 
todos os dias se faz muitas 
perguntas, a barriguinha 
da mamãe vai crescendo e 
crescendo até se ver como 
uma montanha.

E-BOOK               
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INFANTIS
O guarda-chuva amarelo

Mais de 20 histórias e 30 canções, onde 
os meninos aprendem sobre diversos temas 

enquanto cantam, brincam, cozinham e fazem 
trabalhos manuais. 

(9 DVD. Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, 
Português)
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INFANTIS

Uma velha redonda           
Neste livro a poeta e 
narradora Ivette Vian relata 
as histórias de sua família, 
em particular de sua avó, 
com florescente imaginação 
e fabulosas passagens.   
(Espanhol) 

Canções de ninar 
da avó sozinha
Compilação de poemas de 
Isabel Minerva Blanco que 
contém 25 composições 
para ler, cantar e dançar. 
O livro foi apresentado no 
ano 2008.
(Espanhol)

Canção dos números
Do importante escritor 
cubano Emilio Ballagas 
o livro é um conjunto 
de poemas e  adivinhas 
para que as crianças se 
relacionem com os números 
de 1 a 10.
(Espanhol)

A felicidade
Relato breve da narradora 
Ivette Vian que conta a 
história de Benjamim, que 
pensa que a ilha onde ele 
mora sozinho é o mundo em 
sua totalidade
(Espanhol) 

A Marcelina
Com um engenhoso 
trocadilho e simpáticos 
personagens o livro nos 
dá de presente neste 
livro, contos singelos, 
mas cheios de magia 
e ensino.
(Espanhol)  

Mamaique
Dani não pode resistir o 
encanto da Mamaiqué para 
contar histórias e contos.  
(Espanhol)

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK 

Gato de estrelas
Misu pede cada noite a 
Mamãe Gata que lhe conte a 
história sobre um legendário e 
solitário bichano que subiu a 
uma montanha e se converteu 
em um Gato Sol. Misu quis ser 
como ele, e deixou-se levar 
entre as nuvens brincalhonas 
sem saber qual seria seu 
destino. 
(Espanhol)

O duende pintor
Conta a história de um menino 
que enfeitiçado por um Duende 
Pintor verde e alaranjado como 
uma cenoura pintou com sua 
caixa de aquarela de quatorze 
cores um quadro gigante no 
qual as coisas de todos os dias 
se veem novas.
(Espanhol)
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INFANTIS

Com o pão 
debaixo do braço
Juanito chega à vida de 
um casal triste que não 
tinha filhos. Com o passar 
do tempo, suas ideias e 
traquinagens, o menino 
termina por ganhar o 
coração do Pedro e Alicia.
(Espanhol)

O desfile das vogais
Narra como certo dia se 
reuniram as vogais para 
desfilarem em frente das 
crianças e decidirem qual 
delas era a mais importante. 
Um final feliz poderão 
descobrir os menores 
da casa neste formoso e 
instrutivo conto da escritora 
Ana Núñez Machín.
(Espanhol)

O bosque 
encantado 
Breve coleta de poemas 
para crianças do poeta 
e narrador cubano José 
Manuel Espino. 
(Espanhol)

Jardim
Versão eletrônica do 
livro com o mesmo título 
de Ivette Vian que conta 
a história de amor de 
Nanito e Pinila, que nasce 
e cresce junto do jardim 
que serve como pano de 
fundo deste conto. 
(Espanhol)

O livro dos por que
Yailí – uma menina 
terrivelmente curiosa- começa 
a importunar a sua nova 
vizinha com seus constantes 
“por que”. O amor, o medo 
e a esperança são alguns 
dos temas ao redor dos 
quais gira a fantástica trama 
deste livro para culminar 
em uma generosa e sincera 
demonstração de afeto e de 
amizade.
(Espanhol)

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

E-BOOK               

   

Palhaços
As crianças que gostam 
de ler histórias em versos 
acharão aqui divertidas 
e ocorrentes histórias de 
Palhaços.
(Espanhol)


