
 EDITORA DO BRASIL COMEMORA 25 ANOS DA SÉRIE LUDO 

LUDENS COM NOVAS EDIÇÕES 
 

Com textos reformulados e edições atualizadas, a série traz uma variedade 

de possibilidades de atividades para o jovem leitor 

 

 
 

Uma das estrelas do catálogo infantil da Editora do Brasil, a Série Ludo Ludens 

completa 25 anos e ganha de presente uma nova roupagem para seus quatro volumes, 

que são formados por histórias e atividades. 

 

Os conceitos de Ninguém é igual a ninguém, Você pode escolher, Apelido não tem 

cola e Coração que bate sente foram revistos e adaptados para os tempos atuais e os 

textos foram reformulados, dentro das discussões que os livros já propunham e de suas 

essências. Além disso, ganharam novo projeto gráfico, novas ilustrações e novas 

reflexões, com abordagem mais contemporânea, porém mantendo a mesma estrutura 

de atividades que encantou gerações.  

 

APELIDO NÃO TEM COLA 

Escrito por Regina Rennó e Regina Otero 

Ilustrado por Regina Rennó 

 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/73125101221-apelido-n-o-tem-cola.html


Em meio a fofocas, apelidos maldosos e opiniões alheias que podem machucar mesmo 

sem intenção, o livro trabalha a clássica lição de que “não se deve fazer aos outros o que 

não quer que façam a você”. Respeito e empatia são os personagens-chave deste livro 

de grande sucesso, para ensinar as novas gerações a repensar as atitudes com o 

próximo. 

 

CORAÇÃO QUE BATE SENTE 

Escrito por Regina Rennó e Regina Otero 

Ilustrado por Regina Rennó 

 

Atitudes que não se espera, coragem e justiça são o mote da história central deste 

volume, que demonstra como a solidariedade e a empatia podem fazer de qualquer 

situação ruim, um novo começo. As atividades exploram diferentes situações sobre 

essas temáticas, para que o assunto possa ser aprofundado e trabalhado. 

 

NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM 

Escrito por Regina Rennó e Regina Otero 

Ilustrado por Regina Rennó  

  

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/73125117221-corac-o-que-bate-sente.html
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/73125116221-ninguem-e-igual-a-ninguem.html


 

Para discutir diversidade, a narrativa central deste livro usa uma aula de arte e as muitas 

cores “de pele” que existem nos lápis e no mundo. O livro vai além das aparências e 

explora a beleza da individualidade. Mas apesar de diferentes, somos todos seres 

humanos e o importante é o respeito às diferenças. 

 

VOCÊ PODE ESCOLHER 

Escrito e ilustrado por Regina Rennó 

 

Faz parte do ser humano ter que tomar decisões. Para alguns, isso é especialmente 

difícil, principalmente quando uma escolha gera atritos e discussões. Este volume fala 

sobre a importância de uma criança aprender a tomar uma decisão e como é importante 

esse aprendizado para que sua vontade seja respeitada, mesmo quando há opiniões 

divergentes. 

 

 

Sobre Regina Rennó 

Mineira de Itajubá, Regina é artista plástica, ilustradora, escritora, roteirista e diretora de 

cinema. Formada em Artes Plásticas pela Fundação Escola Guignard e em Cinema pela Escola 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/73125118221-voce-pode-escolher.html


Livre de Cinema de Belo Horizonte, a autora tem 62 trabalhos publicados entre narrativas de 

imagens e livros com textos e ilustrações. Conquistou vários prêmios, entre eles o Prêmio Fiat 

de Automóveis S/A – (Aquisitivo) Salão de Artes Plásticas do CEC- MG, Prêmio Proposta 

Multidisciplinar – Salão Do Carnaval – Palácio das Artes – Belo Horizonte, Prêmio (Aquisitivo) – 

Salão de Arte de Governador Valadares- MG, e várias indicações Altamente Recomendável da 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 1996 foi finalista do Prêmio Jabuti de 

Ilustração.  

 

Sobre Regina Otero 

É mineira e mora em Ribeirão Preto – SP, onde exerce a profissão de psicóloga clínica. A decisão 

de participar da criação da série Ludo Ludens veio de uma larga experiência em consultório, 

acrescida de muita intencionalidade afetiva. Contribuir para ampliar espaços em que a criança 

possa expressar seus sentimentos, opiniões, emoções, melhorando seu autoconhecimento, 

relacionamentos interpessoais e habilidades empáticas, é um dos seus objetivos de vida. 

 

Sobre a Editora do Brasil 

A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar produtos e serviços que levem aos 

milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 

quatro cantos do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 

didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  

O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 

que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 

observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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