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O MELHOR MATERIAL DE ESTUDO PARA 
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL  

E PROFISSIONAL DO MERCADO!

Recursos digitais de aprendizagem aliados ao melhor  
e mais atualizado material de pesquisa do mercado!

O MELHOR MATERIAL DE ESTUDO PARA 



 LIVRO DE PESQUISA

 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

 RECURSOS COMPLEMENTARES

Um livro com diversos recursos 
pensados para tornar o estudo 
mais interessante e eficiente!

√ 20 objetos digitais em
realidade aumentada
√ QR-codes para acesso rápido
ao aplicativo DCL Play
√ Conteúdo atualizado
√ Boxes informativos
√ Box tablets
√ Banco de exercícios

Recursos digitais que auxiliam  
o estudante a alcançar com maior
eficiência os seus objetivos
nos estudos!

√ DCL Play: estude como
e onde quiser!
√ + de 220 audiobooks
√ + de 250 e-books
√ + de 170 videoaulas
√ Conteúdo online e o�ine

Conte com os recursos 
complementares de estudo do 
Kit para manter-se atualizado e 
preparado para provas e exames.

√ 10 pranchas de resumos

√ 6 suplementos

√ 2 atlas

√ 2 minidicionários

√ 1 minimanual

√ 1 mapa do Brasil

• Formato da caixa: 30,3 x 24,5 x 9,5 cm 
• EAN: 789-85-9804-874-9



• Volumes: 1 livro + 2 CDs 
• Formato:  21 x 28 cm  |  896 páginas  | Cores: 4 x 4
• Capa dura  |  EAN: 789-85-9804-879-4

• Volumes: 1 livro + 2 CDs
• Formato:  21 x 28 cm  |  896 páginas  | Cores: 4 x 4
• Capa dura  |  EAN: 789-85-9804-879-4

Um livro com diversos recursos pensados para 
tornar o estudo mais interessante e eficiente!

Utilize o leitor de
códigos do DCL Play
para ler, com seu celular 
ou tablet, os QR-codes 
presentes no livro e 
acessar rapidamente

os conteúdos resu-
midos, disponíveis 

em audiobook e 
e-book.

T odos os seres vivos são formados por células. A 
célula é a unidade morfofisiológica de todo ser 
vivo, ou seja, a menor porção de matéria viva 

que, agrupada, constitui os tecidos e é encarregada 
do desempenho de várias atividades necessárias à 
manutenção da vida do organismo.

ESTRUTURA

A membrana plasmática é um envoltório ou pelí-
cula delgada e elástica que envolve a célula. É chama-
da de lipoproteica, pois é formada por lípides e pro-
teínas. Tal membrana fica em contato, através da face 
externa, com o meio extracelular, e pela face interna, 
com o hialoplasma da célula.

MODELO DO MOSAICO FLUIDO

O modelo teórico, atualmente aceito para a es-
trutura da membrana, é o do mosaico fluido, propos-
to por Singer e Nicholson.

PERMEABILIDADE CELULAR

Semipermeabilidade – é o nome que se dá ao 
fato da membrana ser permeável a algumas substân-
cias e impermeável a outras.

Permeabilidade seletiva – é quando ocorre uma 
espécie de seleção do que entra e sai da célula.

O transporte de substâncias através da membra-
na pode ser passivo e ativo.

Célula
animal

Membrana
celular

Citoesqueleto
(microtúbulos)

Membrana
nuclear

Núcleo

Nucléolo

Citoplasma

Mitocôndria

Centríolo

Ribosoma

Complexo
de Golgi

Vesícula

Lisosoma

Retículo
endoplasmático

agranular

A célula animal e a célula vegetal são eucariontes,
presentes na maioria dos seres. Essas células possuem o
núcleo bem definido e separado do citoplasma por uma
membrana chamada carioteca. A célula bacteriana é uma
célula procarionte de organização mais simples, cujo nú-
cleo (nucleoide) não é separado do líquido citoplasmático.

Capítulo 1
Membrana plasmática

TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA
PLASMÁTICA

Transporte passivo

Trata-se de um processo físico que ocorre sem 
gasto de energia celular. São transportes passivos a 
difusão e a osmose:

• Difusão simples – Determinadas substân-
cias entram ou saem da membrana plasmática 
quando existe maior concentração de substân-
cias fora ou dentro da célula.

• Difusão facilitada – É o processo de transporte 
que ocorre através das permeases (substâncias 
proteicas especializadas no transporte de deter-
minadas moléculas).

• Osmose – Ocorre quando a membrana é semiper-
meável e permite a passagem de água (solvente) de
uma solução hipotônica (com maior concentração
de água) para uma solução hipertônica (com maior
concentração de solutos – açúcares, sais).

História GeralMatemáticaPesquisa Português Física Química Biologia
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QR-CODES

NÃO PERCA TEMPO! Garanta o seu livro e comece agora  
mesmo a se preparar para vencer novos desafios!

Conteúdo digital de ESTUDO e PESQUISA
para você acessar onde e quando quiser!

IMAGENS DO MUNDO 
DIGITAL INTEGRADAS AO 
CENÁRIO DO MUNDO REAL

mesmo a se preparar para vencer novos desafios!
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PESQUISA

Um livro com diversos recursos pensados para 



• Formato: 21,5 x 28,5 x 6 cm
• EAN: 789-84-0705-607-1

• SISTEMA DE PESQUISA
Método Integrado e Digital
Muito além do básico, este livro traz um 
conteúdo de apoio altamente atualizado 
com dicas, exercícios, imagens e glossário 
enciclopédico. Tudo para facilitar o seu 
aprendizado!

O KIT INCLUI:

  1 livro
  3 CD-ROM
  3 suplementos
  4 pranchas
  1 dicionário
  1 atlas
  1 encarte de Anatomia Humana

com Realidade Aumentada em 3D

• CONCURSOS, VESTIBULARES
& ENEM
Para você que deseja estar preparado 
para vencer os maiores desafios!
Este livro contém mais de 3.000 testes 
de Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, 
História, Geografia, Biologia, Matemática, 
Física, Química e Direito. Conquiste sua 
vaga em uma grande universidade, passe 
nos concursos das melhores empresas e 
seja aprovado nos maiores exames. 

• Volumes: 1 livro + 2 CDs
• Formato:  21 x 28 cm 
• 992 páginas
• Cores: 2 x 2  |  Capa dura
• EAN: 789-84-40705-494-7

Presente Pretérito 
imperfecto 

(Copretérito)

Pretérito perfecto 
simple (antes Pre-
térito inde� nido) 

(Pretérito)

Futuro (antes Fu-
turo imperfecto)

Condicional (antes 
Potencial simple 

o imperfecto) 
(Pospretérito)

tengo tenía tuve tendré tendría
tienes tenías tuviste tendrás tendrías
tiene tenía tuvo tendrá tendría

tenemos teníamos tuvimos tendremos tendríamos 
tenéis teníais tuvisteis tendréis tendríais 
tienen tenían tuvieron tendrán tendrían 

Pretérito perfecto 
compuesto (An-

tepresente)

Pretérito plus-
cuamperfecto 
(Antecopre-

térito

Pretérito anterior 
(Antepretérito)

Futuro perfecto 
(Antefuturo)

Condicional 
perfecto (antes 
Potencial com-

puesto o perfecto) 
(Antepospretérito)

he... había... hube... habré... habría...
has... habías... hubiste... habrás... habrías... 
ha... había... hubo... habrá... habría...

hemos... habíamos... hubimos... habremos... habríamos... 
habéis... habíais... hubisteis... habréis... habríais... 

han... habían... hubieron... habrán... habrían... 
tenido tenido tenido tenido tenido

Presente Pretérito imperfecto (Pretérito)
Futuro (antes 
Futuro imperfecto)

tenga tuviera/tuviese tuviere

tengas tuvieras/tuvieses tuvieres

tenga tuviera/tuviese tuviere

tengamos tuviéramos/tuviésemo tuviéremos

tengáis tuvierais/tuvieseis tuviereis

tengan tuvieran/tuviesen tuvieren

Pretérito perfecto (Antepresente)
Pretérito pluscuamperfecto 

(Antepretérito)
Futuro perfecto 

(Antefuturo)
haya... hubiera.../hubiese... hubiere... 

hayas... hubieras.../hubieses... hubieres... 

haya... hubiera.../hubiese... hubiere...

hayamos... hubiéramos.../hubiésemos... hubiéremos... 

hayáis... hubierais.../hubieseis... hubiereis... 

hayan... hubieran.../hubiesen... hubieren...

tenido tenido tenido

Modo SubjuntivoModo Subjuntivo 
INDICATIVE MOOD

Future in the Past Fut. do 
Pretérito Future Perf. In the Past Futuro Perfeito 

do Pretérito
I should have Eu teria I should have had Eu teria tido

You should have Você teria You should have had Você teria tido
She/He/It should have Ela/Ele teria She/He/It should have had Ela/Ele teria tido

We should have Nós teríamos We should have had Nós teríamos tido
You should have Vocês teriam You should have had Vocês teriam tido
They should have Eles teriam They should have had Eles teriam tido

CONJUGAÇÃO DO VERBO - TO HAVE

            GERUND

Present Presente Present Perfect Presente Perfeito

Having Tendo Having had Tendo tido

SSh

 INDICATIVE MOOD

Present Presente Present Perfect Presente Perfeito

I have Eu tenho I have had Eu tenho tido
You have Você tem You have had Você tem tido

She/He/It has Ela/Ele tem She/He/It has had Ela/Ele tem tido
We have Nós temos We have had Nós temos tido
You have Vocês têm You have had Vocês têm tido
They have Eles têm They have had Eles têm tido

Past Pretérito Past Perfect Pretérito Perfeito
I had Eu tive I had had Eu tinha tido

You had Você teve You had had Você tinha tido
She/He/It had Ela/Ele teve She/He had had Ela/Ele tinha tido

We had Nós tivemos We had had Nós tínhamos tido
You had Você teve You had had Vocês tinham tido
They had Eles tiveram They had had Eles tinham tido
Future Futuro Future Perfect Futuro Perfeito

I will have Eu terei I will have had Eu terei tido
You will have Você terá You will have had Você terá tido

She/He/It will have Ela/Ele terá She/He/It will have had Ela/Ele terá tido
We will have Nós teremos We will have had Nós teremos tido
You will have Vocês terão You will have had Vocês terão tido
They will have Eles terão They will have had Eles terão tido

C

          INFINITIVE MOOD
Present Presente Present Perfect Presente PerfeitoTo have Ter To have had Ter tido

nte Perfeito
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CARDIOLÓGICO

Anatomia

CARDIOLÓGICO
Sistema

aorta

crossa da aorta

artéria pulmonar esquerda

átrio esquerdo

veia magna do coração

artéria coronária esquerda

ventrículo esquerdo

ápice

tronco branquiocefálico

veia cava superior

átrio direito

artéria coronária direita

veia cava inferior

ventrículo direito

frontal

coluna cervical

caixa torácica

occipital

escápula

ulna

tarsos

metatarsos

tíbia

ossos do quadril 
(ílio, ísquio e púbis)

mandíbula superior 

fêmur

patela

falanges

ísquio

sacro

costelas

vértebras

calcâneo

parietal

temporal

clavícula

costelas fl utuantes

rádio

carpos
cóccix

fíbula

falanges

metacarpos

crista ilíaca

úmero

mandíbula inferior

nasal

músculo temporal

músculo esternoclidomastóideo

trapézio

tríceps grande dorsal

ulnar
extensor dos dedos

glúteo médio

grande glúteo

grande adutor
bíceps femoral

gastrocnêmio

semimembranoso

plantar

músculo temporal

músculo esternoclidomastóideo
trapézio
deltoide

serrátil anterior

reto abdominal

transverso abdominal

músculo adutor do 
polegar

tibial anterior

extensor dos dedos

músculo frontal
orbicular das pálpebras

peitoral

bíceps braquial

oblíquo externo

supinador
palmar longo

fl exor radial
glúteo médio

gastrocnêmio

fi bular

área tátil
processamento e
interpretação das 
sensações táteis.

área de 
Wernicke 
compreensão da 

linguagem.

área da 
visão
detecção, 
percepção e 
processamento de 
imagens.

área auditiva 

detecção e distribuição dos sons.

área do paladar e 
do olfato
detecção do gosto e do cheiro.

área da fala
produção da fala e 
articulação.

área frontal
planejamento, emoção 
e julgamento.

área motora
coordenação do 
movimento corporal.

Sistema 
Muscular
Os músculos constituem 
a massa orgânica que 
envolve o esqueleto, reveste 
e protege os órgãos. São 
eles que possibilitam o 
movimento dos órgãos, das 
articulações e do esqueleto. 
São formados pelas fi bras 
musculares (células do 
tecido muscular).

Sistema Ósseo
O corpo humano é formado 
por um conjunto de ossos e 
cartilagens ao qual damos o 
nome de esqueleto, composto 
por 206 ossos. O corpo é 
dividido em três partes: cabeça, 
tronco e membros. Seus ossos 
são ligados por meio de 
estruturas especiais chamadas 
articulações, que facilitam a 
mobilidade dos ossos. 

Da célula ao 
cérebro, a vida 
acontece em 

sentidos

O cérebro

cérebro, a vida 

retículo 
endoplasmático 

rugoroso

citoplasma

centríolos

lisossomo

membrana celular

mitocôndria

vacúolos

membrana do núcleo

núcleo

nucléolo

risossomos

retículo endoplasmático liso
complexo de 
Golgi

DNA

A célula

• EAN: 789-84-0705-607-1 ulnaulna

tarsostarsos

tíbia

fêmurfêmur

patela

costelas fl utuantescostelas fl utuantes

rádiorádio

carposcarpos

fíbula

falangesfalanges

músculo temporalmúsculo temporal

músculo esternoclidomastóideomúsculo esternoclidomastóideo

trapézio

tríceps grande dorsalgrande dorsal

ulnar
extensor dos dedosextensor dos dedos

glúteo médioglúteo médio

grande glúteogrande glúteo

grande adutorgrande adutor
bíceps femoral

gastrocnêmio

semimembranososemimembranoso

plantar

trapézio

tríceps

gastrocnêmio

polegar

tibial anteriortibial anterior

extensor dos dedosextensor dos dedos

glúteo médioglúteo médio

gastrocnêmio

fi bularfi bular

Sistema 
Muscular
Os músculos constituem 
a massa orgânica que 
envolve o esqueleto, reveste 
e protege os órgãos. São 
eles que possibilitam o 
movimento dos órgãos, das 
articulações e do esqueleto. 
São formados pelas fi bras 
musculares (células do 
tecido muscular).
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• SÓ CONCURSOS
Quem tem um objetivo a ser alcançado precisa de um material 
à altura para aprender de forma dinâmica e divertida. 
Acompanha três CDs de jogos e testes de conhecimento

• LÍNGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA
Com o objetivo de facilitar a vida do estudante que almeja 
conquistar seus objetivos, este volume apresenta uma gama 
de exercícios de vestibulares, de concursos e do Enem sobre 
redação, gramática e literatura para dar praticidade e qualidade 
aos seus estudos, além de apresentar toda a teoria de forma 
prática e concisa. O livro conta ainda com um apêndice sobre 
literatura africana e um guia rápido para consulta da nova 
reforma ortográfica. Inclui um CD com o livro em formato digital!

• Volumes: 1 livro + 3 CDs  |  Páginas: 912  |  Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 2 x 2  |  Capa dura  |  EAN: 789-84-0705-138-0

• NOVA REDAÇÃO, GRAMÁTICA & LITERATURA
Imprescindível para estudantes, professores e profissionais de todas 
as áreas que desejam escrever de modo correto, objetivo e eficaz. 
Acompanha CD 3 em 1 com livros digitais, vídeo e músicas!

• REDAÇÃO PRÁTICA
Escreva de maneira eficiente e correta. Utilize o CD e aprenda 
o uso correto da língua portuguesa por meio de músicas
interessantes e de fácil assimilação

• Páginas: 536  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 2 x 2  |  Capa dura
• EAN:  789-84-0705-671-2

• Páginas: 496  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Capa dura
• EAN:  789-85-9804-783-4

• Páginas: 128  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura
• EAN: 789-85-9804-339-3

NOVA REDAÇÃO, GRAMÁTICA & LITERATURA

Acompanha três CDs de jogos e testes de conhecimento

• SÓ CONCURSOS

Com o objetivo de facilitar a vida do estudante que almeja 
conquistar seus objetivos, este volume apresenta uma gama 
de exercícios de vestibulares, de concursos e do Enem sobre 
redação, gramática e literatura para dar praticidade e qualidade 
aos seus estudos, além de apresentar toda a teoria de forma 
prática e concisa. O livro conta ainda com um apêndice sobre 
literatura africana e um guia rápido para consulta da nova 
reforma ortográfica. Inclui um CD com o livro em formato digital!

• Páginas: 496  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Capa dura
• EAN:  789-85-9804-783-4• EAN:  789-85-9804-783-4• EAN:  789-85-9804-783-4

8 Editora DCL – Difusão Cultural do Livro

LÍNGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA
Com o objetivo de facilitar a vida do estudante que almeja 
• LÍNGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA
Com o objetivo de facilitar a vida do estudante que almeja 



• BIBLIOTECA INTEGRADA
DO ESTUDANTE CONECTADO
Uma biblioteca pensada para o aluno 
conectado no mundo digital e que 
pretende vencer nos estudos!
Com diversos recursos tecnológicos 
educacionais e um amplo conteúdo 
especialmente criado para fornecer o 
apoio que o aluno precisa nos ensinos 
Fundamental e Médio até os primeiros 
passos da carreira profissional

• COLEÇÃO ABC: APRENDENDO,
BRINCANDO E CONHECENDO
Existe melhor maneira de aprendermos 
do que nos divertindo?
Pois essa é a proposta da Coleção ABC, 
com a qual as crianças aprenderão temas 
de fundamental importância, como História, 
Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, 
Inglês e Ciências. Além das disciplinas prin-
cipais, a Coleção ABC conta também com 
outros temas muito importantes para o dia 
a dia, como Educação Artística, Educação 
Física, Informática e Temas Transversais.

• Volumes: 5 livros capa dura 
+ 2 livros espiral  + 2 CDs
• Formato da caixa:  29 x 43,5 x 6,3 cm 
• EAN: 789-85-9804-719-3

COLEÇÃO ABC: APRENDENDO, 

de fundamental importância, como História, 
Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, 
Inglês e Ciências. Além das disciplinas prin-
cipais, a Coleção ABC conta também com 
outros temas muito importantes para o dia 

DO ESTUDANTE CONECTADO
Uma biblioteca pensada para o aluno 

Com diversos recursos tecnológicos 
educacionais e um amplo conteúdo 
especialmente criado para fornecer o 
apoio que o aluno precisa nos ensinos 
Fundamental e Médio até os primeiros Fundamental e Médio até os primeiros Fundamental e Médio até os primeiros Fundamental e Médio até os primeiros 

• Volumes: 5 livros capa dura • Volumes: 5 livros capa dura • Volumes: 5 livros capa dura 
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• O MUNDINHO -
DATAS COMEMORATIVAS
A Editora DCL apresenta a coleção 
“O Mundinho” agora em livros pedagógicos.
Todo o auxílio para o educador proporcionar 
um excelente aprendizado aos seus alunos.
Os livros contêm diversas atividades que 
atendem às necessidades de aprendizado, 
sendo ideais para educação infantil, 
alfabetização e ensino fundamental. São seis 
livros que abordam as datas comemorativas 
do ano todo!

• TRABALHOS EM EVA
A coleção “Trabalhos em EVA” é uma importante 
ferramenta de ensino.
Com ela, o educador aprenderá a elaborar diversos materiais 
em EVA, sempre dentro dos temas e eventos trabalhados 
em sala de aula. Decorando a sala e Datas Comemorativas 
compõem essa coleção indispensável para quem quiser 
deixar o dia a dia em sala de aula mais rico e lúdico.

• O MUNDINHO -
TRABALHANDO VALORES
Propostas de atividades que possibilitam aos alunos 
uma formação diferenciada em valores humanos!
A Editora DCL elaborou uma coleção inovadora, 
com a qualidade O Mundinho. Com ela, os alunos 
aprendem brincando, de forma divertida e dinâmi-
ca, os principais valores para a construção de uma 
sociedade melhor.
A coleção dispõe de atividades de recorte e cole, 
pesquisa, reflexão, escrita, preenchimento, memo-
rização e muito mais.

• Volumes: 6 livros + 1 CD  |  Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Espiral  |  EAN: 789-84-0705-447-3 

• Volumes: 2 livros + 1 tesoura + 1 tubo de cola + 5 placas de EVA 
+ 1 canetinha + 80 moldes (40 em cada livro)  |  Formato:  41 x 29 x 6 cm
• Cores: 1 x1  |  Espiral  |  EAN:  789-84-0705-387-2

• Volumes: 5 livros + 1 CD  |  Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Espiral  |   EAN:  789-84-0705-446-4

• O MUNDINHO - 
DATAS COMEMORATIVAS
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• BRINCANDO COM
LETRAS E NÚMEROS
Atividades que estimulam a criatividade, o 
debate e a consolidação das relações sociais.
A coleção pedagógica “Brincando com Letras e 
Números” tem como proposta auxiliar o professor 
em suas tarefas diárias, fazendo com que os 
alunos construam seu conhecimento por meio 
de atividades divertidas ligadas diretamente ao 
ambiente e aos valores socioculturais.
Trabalhando com temas variados, que vão 
desde a alfabetização até os valores de ética e 
cidadania, passando pela Introdução Matemática, 
a coleção pedagógica traz os principais pontos do 
aprendizado pelos quais toda criança tem 
de passar na primeira infância.

• PROVINHA BRASIL
Os alunos a partir do segundo ano do ensino 
fundamental no Brasil deparam-se com um 
novo desafio: a Provinha Brasil, uma avaliação 
de aproveitamento do nível de alfabetização e 
raciocínio lógico.
Preocupada em prepará-los para essa nova etapa, a 
Editora DCL elaborou a coleção “Provinha Brasil”.  Uma 
coleção formada por 5 volumes: Alfabetização, Língua 
Portuguesa, História e Geografia, Matemática e Ciências. 
Contextualizadas com os conteúdos que serão cobrados na 
prova, o educador terá sugestões de metodologia, avaliação 
e modelos de atividades que verificam o aproveitamento 
do educando nesse período, além de ferramentas de apoio, 
como boxes explicativos, dicas para a prova, sugestões 
de leituras e de sites, tabelas e ilustrações explicativas, 
modelos de atividades e muito mais.

• Volumes: 6 livros + 1 CD
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Espiral
• EAN: 789-84-0705-624-8

• Volumes: 5 livros 
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Espiral
• EAN: 789-84-0705-470-1

Números” tem como proposta auxiliar o professor Números” tem como proposta auxiliar o professor 

a coleção pedagógica traz os principais pontos do 

Contextualizadas com os conteúdos que serão cobrados na 
prova, o educador terá sugestões de metodologia, avaliação 
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• CONSTRUINDO O CONHECIMENTO –
EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONSTRUINDO O CONHECIMENTO –
ENSINO FUNDAMENTAL I

Por meio de atividades lúdicas e educativas, 
esta obra contribui para o desenvolvimento 
das relações sociais, ambientais e 
compreensão dos valores culturais.
Desenvolvida por especialistas em educação 
infantil, a coleção é organizada em seções 
com recursos que promovem o maior 
aproveitamento dos conteúdos, ao mesmo 
tempo que proporcionam ao educador uma 
rotina pedagógica agradável.

Um material que contribui para a formação do 
professor por meio de suporte teórico e que 
oferece centenas de atividades desenvolvidas a 
partir do trabalho em sala de aula.
Fundamentada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) do MEC, a coleção 
“Construindo o Conhecimento – Ensino 
Fundamental I” alia a teoria à prática do dia a dia. 
Os volumes, divididos por matérias, apresentam 
sugestões de organização do trabalho e 
atividades que otimizarão o planejamento do 
professor, em uma visão prática em sala de aula.

• Volumes: 4 livros + 1 CD
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Espiral
• ISBN: 789-85-9804-336-2

• Volumes: 4 livros
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Espiral
• EAN: 789-84-0705-944-7 

• CONSTRUINDO O CONHECIMENTO – CONSTRUINDO O CONHECIMENTO – 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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São centenas de atividades para a Educação Infantil 
e o Ensino Fundamental I, com foco no processo de 
alfabetização, pensadas para auxiliar o professor na 
prática pedagógica diária, valorizando o processo de 
ensino-aprendizagem, promovendo o diálogo entre o 
conteúdo curricular (formal) e os conteúdos únicos 
(vivências, histórias, individualidades).
Seja para o dia a dia escolar ou para ampliar o 
trabalho realizado em sala de aula, o Kit do Educador 
é uma ferramenta pedagógica indispensável para 
o professor que busca uma fonte confiável de
atividades que estimulam a criatividade, o debate e a
consolidação das relações sociais.

O KIT DO EDUCADOR AINDA OFERECE:

• Amplo conteúdo de apoio a alunos e educadores,
com o objetivo de prepará-los para a avaliação
Provinha Brasil.

• Uma síntese clara, simples e completa de todas as
matérias cobradas pela Provinha Brasil.

• Conteúdos criativos e bem elaborados.
• Um projeto gráfico bem elaborado para favorecer a

leitura de textos e imagens.
• Suporte teórico e sugestões didáticas.
• Um material que contribui na formação do professor

valorizando o trabalho em sala de aula.
• Fichas que auxiliam na avaliação de aprendizagem.

• Volumes: 4 coleções 
• 19 livros | Cores: 1 x 1  |  Espiral
• EAN: 789-85-9804-564-9 



O Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa Silveira Bueno foi 
preparado com exclusividade pela 
DCL para que você tenha uma 
completa e atualizada fonte de 
consulta do nosso idioma.
O conteúdo foi COMPLETAMENTE 
ATUALIZADO, preservando as
características próprias dos
GRANDES DICIONÁRIOS.

Amplie ainda mais
seus conhecimentos!

completa e atualizada fonte de 
consulta do nosso idioma.
O conteúdo foi COMPLETAMENTE 
ATUALIZADO, preservando as
características próprias dos
GRANDES DICIONÁRIOS.

Tudo o que é preciso saber
sobre cada verbete, você 
encontra nesse dicionário:

• Signi� cado
• Etimologia
• Pronunciação
• Separação silábica
• Expressões regionais
• Acepção etc.

Ficou muito mais fácil 
solucionar suas dúvidas
de como:

• Acentuar as palavras;
• Grafar corretamente
as palavras
• Conjugar os verbos, tempos
e modos
• Produzir textos claros e
objetivos etc.

Consulte os mais de  
80 MIL VERBETES 
do nosso idioma com 
praticidade e conforto. 

• Páginas: 800
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Capa dura
• EAN: 789-85-9804-529-8

Inclui material de apoio:
• Classificações gramaticais.
• Divisão da gramática.
• Redação de correspondência comercial e oficial
• Abreviaturas e siglas.
• Relação de estados e capitais com
extensão territorial.

Tudo o que é preciso saberConsulte os mais de 



Amplie ainda mais
seus conhecimentos!



• Páginas: 736
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-84-0705-486-2

Acompanha um 
curso audiovisual 
básico de inglês. 

CD-Rom/Áudio
– Simulado & exame: 61 questões para 
avaliar seu rendimento. 

Vídeo-CD
Veja, ouça e acompanhe as lições! 
Pratique conversação e enriqueça seu 
conhecimento do idioma.

• EAN: 789-84-0705-486-2

Pratique conversação e enriqueça seu Pratique conversação e enriqueça seu Pratique conversação e enriqueça seu 

• NOVO DICIONÁRIO ILUSTRADO
INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS
Dicionário que auxilia no aprendizado da 
língua inglesa. Ideal como instrumento 
de pesquisa. Páginas com ilustrações 
coloridas. Contém termos técnicos, verbos 
regulares e irregulares, expressões idio-
máticas, e glossário de informática. 
Com encarte colorido contendo abreviatu-
ras, universo idiomático da língua inglesa 
e gramática.
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INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊSINGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS



• Páginas: 640
• Formato: 12 x 17 cm
• Cores: 1 x 1  |  Brochura 
• ISBN:  978-85-368-0928-1

• Páginas: 608
• ISBN:  978-85-7338-350-8

• Páginas: 448
• ISBN:  978-85-7338-349-2

• Páginas: 448
• ISBN:  978-85-7338-351-5

• MINIDICIONÁRIO ESCOLAR DA
LÍNGUA PORTUGUESA SILVEIRA BUENO

• MINIDICIONÁRIO ESCOLAR    Formato: 12 x 17 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura

O dicionário Silveira Bueno é tradicional-
mente conhecido por trazer tudo o que é 
necessário sobre cada verbete: significa-
do, etimologia, pronunciação, separação 
silábica, acepção etc.

Minidicionários ideais para estudantes que precisam, a todo momento, fazer uma consulta rápida e eficaz 
sobre ortografia e significado das palavras.
Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

 LÍNGUA PORTUGUESA

  ESPANHOL/PORTUGUÊS, 
 PORTUGUÊS/ESPANHOL

 INGLÊS/PORTUGUÊS, 
 PORTUGUÊS/INGLÊS
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• Páginas: 320
• ISBN:  978-85-368-0204-6

• Formato: 10,5 x 13,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura

• Páginas: 320
• ISBN:  978-85-368-0205-3

• Páginas: 320
• ISBN:  978-85-368-0210-7

• MINIDICIONÁRIO PRÁTICO

• MINIMANUAL PRÁTICO
DE REDAÇÃO E LITERATURA

Solucione suas dúvidas ortográficas, melhore sua escrita e comunicação verbal e torne seus trabalhos escola-
res ainda melhores. Prático e fácil de consultar, com dedilhos na lateral das páginas.

Este manual é uma excelente referência 
para quem precisa escrever bem, pois traz 
teoria e prática.
Com essa obra, o estudante aprenderá sobre 
tipologia textual – narração, descrição, 
dissertação, injunção, redação em proces-
sos seletivos, redação técnica – e ainda terá 
dicas de gramática e literatura brasileira.

 LÍNGUA PORTUGUESA
  ESPANHOL/PORTUGUÊS, 

 PORTUGUÊS/ESPANHOL
 INGLÊS/PORTUGUÊS, 

 PORTUGUÊS/INGLÊS

• Páginas: 296  |  Formato: 10 x 13,5 cm
• Cores: 4 x 4  |   Brochura 
• ISBN: 978-85-368-1520-6
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• MINIDICIONÁRIO PRÁTICO
Solucione suas dúvidas ortográficas, melhore sua escrita e comunicação verbal e torne seus trabalhos escola-



• MINIMANUAL DE REDAÇÃO E LITERATURA

• MANUAL DE MATEMÁTICA

• MINIMANUAL DE GRAMÁTICA

Ferramenta de estudo que propicia ao estudante uma boa 
produção textual. O guia abrange a teoria completa da redação, 
suas categorias e exemplos do uso adequado das palavras. Traz 
dicas de como interpretar corretamente um texto, modelos de 
redações comerciais e oficiais e questões dos principais vesti-
bulares do Brasil para a fixação do aprendizado.
Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.

Material de pesquisa e estudo contextualizado, que possibilita 
ao estu dante relacionar a Matemática com situações práticas. 
Metodologia e didática de acordo com as propostas dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) entrelaçadas aos 
Temas Transversais. Linguagem objetiva que apresenta os 
novos conceitos ao estudante por meio de situações–problema. 
Um manual que mostra a importância da utilização da 
Matemática nos dias de hoje.

Um guia completo da Língua Portuguesa, com tudo que 
você precisa para dominar nosso idioma e utilizá-lo de 
modo elegante e eficiente.
Correspondências, redações e e-mails: ortografia, estrutura 
das palavras, formação de palavras, classes gramaticais, análise 
sintática. Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.

• Páginas: 560  |  Formato: 12 x 17 cm  |  Cores: 2 x 2  |   Brochura
• ISBN: 978-85-368-1183-3

• Páginas: 384  |  Formato: 12 x 17 cm  |  Cores: 2 x 2  |   Brochura 
• ISBN: 978-85-368-0836-9

• Páginas: 296  |  Formato: 12 x 17 cm  |  Cores: 2 x 2  |   Brochura
• ISBN: 978-85-368-0857-4
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• Volumes: 1 livro + 1 VCD
• Páginas: 128
• Formato:  25 x 35 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-84-0705-630-9

• Páginas: 96
• Formato:  23 x 30 cm 
• Cores: 4 x 4  | Brochura 
• ISBN 978-85-7338-427-7

AtlasAtlas
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Esse novo Atlas é indispensável para quem deseja 

se manter informado e atualizado sobre os principais 

aspectos do Brasil e do mundo. Ricamente ilustrado, 

com explicações simples e completas.

Totalmente atualizado!

Escolar e Didático

Escolar e Didático

ISBN 978-85-7338-427-7

9  7 8 8 5 7 3  3 8 4 2 7 7

ATUALIZADA!ED
IÇÃO

• Páginas: 128
• Formato:  25 x 35 cm
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• ISBN 789-85-9804-212-9

• ATLAS AMBIENTAL
Um projeto que facilita a pesquisa e aprofunda o conhecimento!
Este atlas do meio ambiente traz uma inovação ímpar entre 
as obras do gênero: a organização por agendas – azul, verde e 
marrom, nas quais se distribuem os grandes temas ambientais e 
seus respectivos termos. 

Acompanha um vídeo CD sobre Aquecimento
Global – Os Sinais e a Ciência.

• ATLAS UNIVERSAL
O Atlas Universal é o mais completo e detalhado atlas 
do mercado. 
Todos os continentes são minuciosamente  explorados, trazendo 
informações atuais e importantes para o conhecimento geral.
Tudo sobre os continentes, o Mercosul, as Américas, o Brasil e 
os estados brasileiros. E mais: universo, população, atualidades, 
bandeiras e curiosidades.

• ATLAS ESCOLAR E DIDÁTICO
Esta obra possui conteúdo completo e atualizado para auxiliar 
na compreensão do mundo ao nosso redor.
Com ele, o estudante aprenderá sobre política, relevo, clima, 
vegetação, regiões, estados, planisfério, bandeiras do mundo. O 
atlas ainda apresenta informações e dados sobre os principais 
países do mundo, como densidade demográfica, PIB, renda per 
capita, moeda e muito mais.
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• ATLAS AMBIENTAL
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• Páginas: 128
• Formato:  25 x 35 cm
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-85-9804-481-9 

• ATLAS DE ANATOMIA HUMANA
Com assuntos diversificados, este atlas tem o conteúdo ideal para 
quem quer saber mais sobre as funções e a saúde do corpo humano.
A linguagem acessível e as imagens das estruturas do organismo 
enumeradas e legendadas são características desta obra que 
permitem ao leitor uma fácil assimilação do conteúdo.
Questões que proporcionam melhor qualidade de vida, dicas de 
higiene, orientação alimentar, tratamentos e prevenção de doenças 
também são abordados.

• ATLAS DO CORPO HUMANO
Uma obra atualizada e contextualizada segundo as orientações 
educacionais estabelecidas pelo MEC, por meio dos PCNs.
Conteúdo elaborado de forma acessível, numa linguagem clara e 
com imagens que apresentam os sistemas do corpo de forma elu-
cidativa. Este atlas contempla: divisão do corpo humano, célula e 
os sistemas ósseo, muscular, circulatório, digestivo, respiratório, 
endócrino, sensorial, nervoso, linfático, excretório, reprodutor 
masculino e feminino.

• ATLAS DO ESTUDANTE
Uma importante ferramenta de estudo e pesquisa sobre o Brasil e o 
mundo que estimula o estudante a pesquisar e a obter informações, 
ampliando assim seus conhecimentos.
Apresenta dados e informações básicas sobre os países; bandeiras 
do mundo inteiro; mapa-múndi; mapas políticos dos continentes, 
do Brasil e de cada região brasileira; unidades de relevo do Brasil; 
fuso horário; símbolos nacionais; densidade demográfica e ainda a 
localização com tabela de perfil de cada região brasileira.

• Páginas: 32
• Formato: 21x 28 cm
• Cores: 4 x 4  |  Grampo
• ISBN:  978-85-368-2218-1

• Páginas: 32
• Formato: 21x 28 cm
• Cores: 4 x 4  |  Grampo
• ISBN:  978-85-368-2219-8
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• MAPAS
Instrumento de estudo 
que facilita a pesquisa e a 
compreensão do espaço.
Ajuda o aluno na fixação do 
conhecimento da Geografia 
Física e amplia seus 
conhecimentos de História 
e sua capacidade de leitura 
do mundo.
Mapas entrelaçados, 
plastificados, emoldurados 
nas partes superior e 
inferior com madeira de lei 
envernizada.

Cores: 4 x 0  |   Formato: 113 x 89 cm
EAN: 789-84-070-5002-4

Cores: 4 x 0  |  Formato: 113 x 89 cm
ISBN:  789-84-070-5433-6
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• MAPAS
Instrumento de estudo 



 Alagoas
 Amapá
 Bahia
 Espírito Santo
 Goiás

 Mato Grosso
 M. Grosso do Sul
 Minas Gerais
 Pará
 Paraíba

 Região Sudeste
 Região Sul
 Rio de Janeiro
 Rondônia
 Roraima

 Santa Catarina
 São Paulo Rodoviário
 Sergipe
 Tocantins

• MAPAS REGIONAIS E TEMÁTICOS
Uma importante seleção de mapas para estudo dos aspectos geográficos do Brasil.
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TRATADO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 1 E 2
Importantes para o profissional que 
deseja estar atualizado com relação 
às rotinas e aos conhecimentos da 
área e das especialidades.
Com informações sobre as princi-
pais áreas de atuação do enfermei-
ro, os conceitos fundamentais de 
anatomia humana, história da en-
fermagem e muito mais. Tudo isso 
junto a práticas de enfermagem, 
glossário e questões.

616 páginas (cada)  |  Formato: 21 x 28 cm
Cores: 4 x 4  |  Brochura
EAN: 789-84-0705-477-0

TRATADO TÉCNICO DE 

DICIONÁRIO DE SAÚDE
Indispensável e prático para todos 
que vivenciam os mais diversos 
ambientes da área da saúde.
Uma excelente ferramenta para o 
dia a dia dos profissionais da área da 
saúde, além de oferecer um suporte 
importante para todos que precisam 
conhecer os termos específicos.

328 páginas  |  Formato: 12 x 17 cm
Cores: 1 x 1  |  brochura
ISBN: 978-85-368-0964-9

GUIA DE REMÉDIOS
Imprescindível para o profissional 
da área da saúde!
A obra oferece ao profissional 
da área da saúde um completo e 
prático guia com mais de 1.000 
substâncias, trazendo diversas e 
importantes informações. Com 
ilustrações que ajudam na hora da 
consulta, manual de administra-
ção de medicamentos, glossário, 
índice remissivo e muito mais.

800 páginas  |  Formato:  21 x 28 cm
Cores: 2 x 2  |  brochura
ISBN: 978-85-368-1898-6

• BIBLIOTECA DA SAÚDE

Bons profissionais da saúde estão sempre 
estudando e se atualizando, buscando ex-
celência no cuidado com o paciente.
É por isso que a Editora DCL apresenta a 
Biblioteca da Saúde, com todo o material 
necessário para  fornecer conhecimento e 
informações atualizadas para estudantes e 
profissionais da área.

Acompanha uma prática bolsa
Volumes: 9 livros + 1 CD-ROM
EAN: 789-84-0705-990-4

Monte o
seu kit!

Entre em contato e conheça
as condições especiais para

os kits a sua escolha.
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INSTRUMENTAÇÃO 
CIRÚRGICA
Uma obra para estudantes e pro-
fissionais que queiram aprimorar 
seus conhecimentos técnicos.
Apresenta todos os instrumentos 
necessários para cada procedi-
mento cirúrgico, com imagens co-
mentadas e classificadas.

ENFERMAGEM DO 
TRABALHO
A ferramenta certa para auxiliar 
estudantes e profissionais da área.
A obra contempla análises dos 
fatores de risco, prevenção e tra-
tamento das principais doenças 
profissionais, rotinas, práticas e 
vivências. Obra elaborada por pro-
fissionais experientes.

HEMATOLOGIA
Elaborada por profissionais que 
vivem na prática os estudos em 
hematologia. Esta obra apresenta 
as definições sobre as característi-
cas do sistema sanguíneo, análises 
laboratoriais, estudos sobre trata-
mentos, descobertas, artigos com-
plementares e sugestões de leitura.

MANUAL DE RADIOLOGIA
Uma importante base de consulta 
para os profissionais da área.
Conceitos importantes de anato-
mia humana, informações essen-
ciais sobre as tecnologias, os pro-
cedimentos de segurança e todos 
os posicionamentos para a realiza-
ção de exames radiográficos.

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE
Este é o material completo para 
uma das áreas mais procuradas em 
concursos públicos. Uma excelen-
te obra, elaborada por profissionais 
que entendem do assunto e vivem na 
prática o conteúdo abordado. 

MAMOGRAFIA
Esta obra aborda os principais temas 
sobre o assunto: biologia do corpo 
feminino, sexualidade, anatomia e  fi-
siologia das mamas, doenças dessa 
região, suas características, formas de 
diagnóstico, exames, funcionamento 
do mamógrafo, leitura dos resultados, 
controle de qualidade de aparelhos etc.

Volumes: 1 livro + CD-ROM
328 páginas  |  Formato: 21 x 28 cm
Cores: 4 x 4  |  Capa dura
ISBN: 978-85-368-0939-7

Volumes: 1 livro + CD-ROM
272 páginas  |  Formato: 16,5 x 24 cm
Cores: 4 x 4  |  Capa dura
EAN: 789-84-0705-761-0

376 páginas  |  Formato: 15,5 x 22,5 cm
Cores: 4 x 4  |  Brochura
ISBN: 978-85-368-1342-4

288 páginas  |  Formato: 21 x 28 cm
Cores: 4 x 4  |  Brochura
ISBN: 978-85-368-1355-4

248 páginas  |  Formato: 21 x 28 cm
Cores: 4 x 4  |  Brochura
ISBN: 978-85-368-1580-0

152 páginas  |  Formato: 21 x 28 cm
Cores: 4 x 4  |  Brochura
ISBN: 978-85-368-1058-4
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Está na hora de ter uma 
vida mais saudável!vida mais saudável!

• Volumes: 1 Livro + CD ROM
• Formato: 19 x 27cm  |  Páginas: 480
• Cores: 4 x 4  |  Capa Dura
• EAN: 789-84-0705-485-5

Está na hora de ter uma



Agora, para você e sua família, um novo 
guia de saúde e bem-estar elaborado por 
médicos especialistas!

O que é Naturismo e o que ele pode fazer
pela saúde de toda a sua família?
Para responder a esta e muitas outras perguntas, 
entregamos uma apresentação completa em 
vídeo, no CD que acompanha a obra.

O uso do Naturismo para
tratar algumas enfermidades
é muito simples. Frutas,
plantas e hortaliças são
aliadas no combate às doenças.

Adquira o livro 
e aprenda a
utilizar os recursos
naturais para melhorar
a sua qualidade de vida.
naturais para melhorar
a sua qualidade de vida.

Acompanha
e-book

UMA EQUIPE MÉDICA 
SÓ PARA VOCÊ!
Medicina Natural foi elaborado por 
uma equipe médica composta por 
mestres e doutores de diversas áreas 
da saúde: Pediatria, Toxicologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia 
Pediátrica, Psicologia, Nutrição, 
Biomedicina e Fitoterapia.

é muito simples. Frutas,
plantas e hortaliças são
aliadas no combate às doenças.

Adquira o livro 
e aprenda a
utilizar os recursos
naturais para melhorar
a sua qualidade de vida.

GESTAÇÃO 
E SUAS FASES

ABC DA SAÚDE:
Glossário com signifi cados 
de termos e nomes científi cos.

E ainda:
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ACOMPANHA 
CD-ROM
COM O LIVRO DIGITAL

ACOMPANHA 
CD-ROM 
COM O LIVRO DIGITAL

UM LIVRO PARA TODAS 
AS PESSOAS QUE VALORIZAM 
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
E PRAZEROSA NO DIA A DIA.

+BRINDE ESPECIAL GRÁTIS!

GUIA NUTRICIONAL:
Apresenta a importância da
alimentação e da manutenção
do peso para a prevenção de
doenças. Traz uma relação 
de dietas muito divulgadas, 
além de uma dieta saudável 
desenvolvida especialmente 
para HOMENS e outra para 
MULHERES.

APRESENTAÇÃO: 
Antes de cada item do livro 
há uma apresentação do 
alimento, sua história e 
principais características.

• Volumes: 1 Livro + CD ROM + Brinde 
• Páginas: 432  |  Formato: 19 x 28cm
• Cores: 4 x 4  |  Capa Dura
• EAN: 789-85-9804-542-7

TAATAT
SS SSAABBOORROOSSAS

UM LIVRO PARA TODAS 
AS PESSOAS QUE VALORIZAM 



• EDUCAÇÃO FÍSICA -
SEU MANUAL DE SAÚDE
Este é o livro certo para todos que desejam uma 
vida saudável e para os que estão sempre estu-
dando a respeito da Educação Física, esportes e 
funcionamento do organismo. 
O livro Educação Física é para todas as idades, para 
todos aqueles que buscam ter qualidade de vida, 
conhecer melhor o seu corpo e praticar exercícios 
que proporcionam saúde e bem-estar. Esteja em 
forma com mais este lançamento da DCL.
Um livro atualizadíssimo, ricamente ilustrado 
com imagens em alta definição. Você encontra 
capítulos que abordam a anatomia humana, as 
atividades físicas, os tipos de esportes e como 
praticá-los da forma correta e com segurança!

• EDUCAÇÃO FÍSICA - 
SEU MANUAL DE SAÚDE
Este é o livro certo para todos que desejam uma 
vida saudável e para os que estão sempre estu-
dando a respeito da Educação Física, esportes e 
funcionamento do organismo. 

Educação Física 
todos aqueles que buscam ter qualidade de vida, 
conhecer melhor o seu corpo e praticar exercícios 
que proporcionam saúde e bem-estar. Esteja em 
forma com mais este lançamento da DCL.
Um livro atualizadíssimo, ricamente ilustrado 
com imagens em alta definição. Você encontra 
capítulos que abordam a anatomia humana, as 
atividades físicas, os tipos de esportes e como 
praticá-los da forma correta e com segurança!

• EDUCAÇÃO FÍSICA - 
SEU MANUAL DE SAÚDE
Este é o livro certo para todos que desejam uma 
vida saudável e para os que estão sempre estu-
dando a respeito da Educação Física, esportes e 
funcionamento do organismo. 
O livro Educação Física 
todos aqueles que buscam ter qualidade de vida, 
conhecer melhor o seu corpo e praticar exercícios 
que proporcionam saúde e bem-estar. Esteja em 
forma com mais este lançamento da DCL.
Um livro atualizadíssimo, ricamente ilustrado 
com imagens em alta definição. Você encontra 
capítulos que abordam a anatomia humana, as 
atividades físicas, os tipos de esportes e como 
praticá-los da forma correta e com segurança!

• Volumes: 1 livro + DVD
• Páginas: 680  |  Formato: 21 x 28 cm
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-85-9804-063-7

UM LIVRO PARA TODAS 
AS PESSOAS QUE VALORIZAM 
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
E PRAZEROSA NO DIA A DIA.

+BRINDE ESPECIAL GRÁTIS!
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• BELEZA TOTAL

Estética, Cuidados & Vida Saudável. 
Já no título você percebe que procuramos ampliar 
o conceito do que é beleza.
Afinal, mais que uma simples questão estética, a
beleza está relacionada com qualidade de vida, e
ter informações preciosas sobre o assunto certa-
mente contribui para isso.
Atualize-se com as últimas tendências do mundo
da estética e faça sucesso!

• Páginas: 480 páginas
• Formato: 21 x 28 cm
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-84-0705-037-6

++ BRINDE! BRINDE!BRINDE! BRINDE!
No Manual de Cortes de Cabelos você vai encontrar 
dicas e truques que vão ajudá-lo a se tornar 
um profissional eficiente. Seja você estudante 
ou profissional da beleza, aqui você encontrará 
informações preciosas para sua atividade. 
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Para atingir o sucesso na carreira, é importante sempre 
buscar novos conhecimentos e manter-se bem informado 
a respeito das principais tendências do momento.
Esse material foi idealizado com a intenção de oferecer ao 
profissional de beleza algumas informações fundamentais 
para o pleno exercício de sua profissão. O profissional preo-
cupado com sua formação e capacitação ganha destaque, 
garantindo, assim, o sucesso do seu empreendimento.
Conheça seu mercado de trabalho, descubra qual é o 
perfil dos seus clientes e aprenda novas técnicas com 
esse material único!

• Volumes: 2 livros + 2 CDs
• Formato:  21 x 28 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• EAN: 789-85-9804-553-3

Para atingir o sucesso na carreira, é importante sempre 
buscar novos conhecimentos e manter-se bem informado 
a respeito das principais tendências do momento.
Esse material foi idealizado com a intenção de oferecer ao 
profissional de beleza algumas informações fundamentais 
para o pleno exercício de sua profissão. O profissional preo-
cupado com sua formação e capacitação ganha destaque, 
garantindo, assim, o sucesso do seu empreendimento.
Conheça seu mercado de trabalho, descubra qual é o 
perfil dos seus clientes e aprenda novas técnicas com 

 PROFISSÃO, CARREIRA E MERCADO DE TRABALHO

TENDÊNCIAS  | HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

PROCEDIMENTOS BÁSICOS E AVANÇADOS

TÉCNICAS DE DEPILAÇÃO COM CERA QUENTE

Este volume traz procedimentos 
básicos de depilação, demons-
trando como cada área do corpo 
deve ser depilada por meio de um 
passo a passo completo. Além dis-
so, conheça sobre equipamentos e 
utensílios, procedimentos de se-
gurança e higiene e atendimento 
seguro e saudável.

Neste volume, aprenda a respeito 
do sistema anatômico da pele, as 
funcionalidades dos pelos corporais 
e saiba mais sobre técnicas espe-
ciais de depilação, procedimentos 
pré e pós a depilação, atendimento 
eficiente e duradouro.

PROFISSÃO, CARREIRA E MERCADO DE TRABALHOPROFISSÃO, CARREIRA E MERCADO DE TRABALHO

DEPILAÇÃO FEMININA 
E MASCULINA

LISTA DE EQUIPAMENTOS 
E UTENSÍLIOS

  PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 
COMENTADOS

  TÉCNICAS AVANÇADAS

  DICAS DE ESPECIALISTAS

  MAIS DE 300 FOTOS DE 
PASSO A PASSO

E AINDA:
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CD-ROM 
HOMENAGEM AO PADRE 
MARCELO ROSSI PÔSTER DO PAPA FRANCISCO 

Cores: 4 x 0  |  57 x 43 cm

PÔSTER COM A NOVENA 
DE FREI GALVÃO

Cores: 4 x 1  |  17,5 x 24 cm

EDIÇÃO LUXO BÍBLIA SAGRADA COM 
ENCARTE COLORIDO!

MARAVILHOSA EMBALAGEM, 
MODELO ESTOJO, CONTENDO:
• Bíblia Sagrada Edição Luxo
• Pôster do Papa Francisco 
• Pôster do Frei Galvão
• CD com Homenagem 
   Ao Padre Marcelo Rossi

Volume primorosamente impresso e encadernado, com gravação a 
ouro e corte dourado. Reproduções em cores de obras-primas da arte 

sacra, impressas em papel couchê e fita para marcação de página.

CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM 

1.216 PÁGINAS!
Encarte com 

64 páginas coloridas!



• Páginas: 1.216 | Formato:  21 x 28 cm  | Cores: 1 x 1
•Capa dura com aplicação de hot  stamp ouro
• Encarte: 4 x 4 (64 páginas) 
• EAN: 789-85-9804-561-8 (Branca)
 789-85-9804-597-7 (Preta)



• ESTUDOS BÍBLICOS

• BÍBLIA SAGRADA

Entenda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Este é 
o melhor livro para compreender, aprender, refletir
e ensinar sobre a palavra de Deus.
Todos os livros bíblicos comentados e
contextualizados por importantes teólogos.
Agora você poderá compreender ainda mais as
passagens bíblicas e aprimorar seus estudos.

Eis a palavra de Deus como deve ser 
apresentada: com excelente acabamento, 
letras grandes e ótimo projeto gráfico.
Tudo foi pensado para que o leitor pudesse 
tirar o máximo em aprendizado, numa leitu-
ra agradável e de fácil compreensão. Além 
disso, essa é uma edição histórica, doada pelo 
Imperador Dom Pedro II à Sociedade Bíblica 
Britânica em 1881. Toda sua originalidade foi 
preservada, inclusive a carta do imperador.
Não deixe de ter essa edição da Bíblia Sagrada.

• Páginas: 424  |  Formato: 21 x 28 cm
• Cores: 2 x 2  |   Capa Dura
• EAN: 789-85-9804-190-0

• Páginas: 1.336  |  Formato:  16,5 x 24,5 cm   |  Cores: 1 x 1 
• Capa com revestimento em percalux  |  Bordas douradas 
• ISBN: 978-85-368-0940-3
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• CURSO DE TEOLOGIA
BÁSICO, INTERMEDIÁRIO
E AVANÇADO
A vocação para uma vida na presença de 
Deus deve ser aprofundada no estudo de 
Sua palavra, através da qual encontramos o 
caminho correto para uma vida santa.
Com esta coleção, você terá em mãos um 
verdadeiro manual que servirá como uma 
ferramenta muito bem-vinda no que diz 
respeito à formação e à informação no campo 
da Teologia, baseando-se sempre nos bons 
preceitos cristãos!
Pensando em tudo isso, a Editora DCL 
oferece este curso de teologia que, com a 
coordenação do pastor Claudemir Pedroso, 
proporciona ao estudante da área uma visão 
absolutamente renovada e livre de antiquados 
preceitos dogmáticos.

UM CURSO COMPLETO PARA TODOS AQUELES QUE SE PREOCUPAM COM OS
 VERDADEIROS VALORES E QUEREM SE APERFEIÇOAR NO ESTUDO DA TEOLOGIA!

• Básico:  Páginas: 368
• Formato:  20,5 x 27,5 cm
• Cores: 2x2  |  Brochura/Capa dura
• EAN: 789-85-9804-263-1

• Intermediário: Páginas: 384 
• Formato:  20,5 x 27,5 cm
• Cores: 2x2  |  Brochura/Capa dura
• EAN: 789-85-9804-264-8

• Avançado:  Páginas: 384 
• Formato:  20,5 x 27,5 cm
• Cores: 2x2  |  Brochura/Capa dura
• EAN: 789-85-9804-265-5

ACOMPANHA 
3 DVDS DE 

DEBATE 
EM CADA DVD, 

TEMAS PERTINENTES 
AOS SEUS ESTUDOS 
SERÃO DEBATIDOS E 

EXPLICADOS.
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• FAMÍLIA CRISTÃ

• TEOLOGIA NO DIA A DIA

Uma obra pensada para aqueles que têm o simples desejo de 
constituir sua família sob a ética da moral cristã.
O livro Família Cristã surge em boa hora, servindo quase como 
um manual, ainda que não tenha em seus princípios um caráter 
doutrinário, mas, sim, orientador, baseado nos bons padrões 
cristãos da moralidade. É chegada a hora de revermos conceitos 
e, juntos, trabalharmos por uma sociedade melhor e mais ética, 
onde possamos criar nossos filhos com a tranquilidade que 
somente uma educação cristã pode proporcionar.

Uma obra elaborada por pessoas que vivem na prática o estudo 
da palavra de Deus. Desenvolvida com riqueza de informações 
e excelência em projeto gráfico e conteúdo. 
Como encarar as mudanças e acontecimentos que ocorrem em 
nossa vida todos os dias? O que diz a palavra de Deus sobre os 
problemas que enfrentamos diariamente? Com esta obra, você 
tirará suas dúvidas e saberá quais são os desígnios de Deus para 
o nosso caminho.

Em cada dia, sinta a presença de Deus ao ler esta obra. 
Desfrute, junto à sua família, do estudo da palavra do Senhor.
Esta é uma oportunidade de entrar em contato com cada 
ensinamento de Deus, durante o ano todo.
Essa valiosa ferramenta constitui um recurso singular para 
declarar as razões de nossa fé, respondendo às grandes 
questões da vida.
Prepare-se para aplicar em toda a sua vida a sabedoria da 
Palavra de Deus, meditar com as mensagens e vivê-las no 
cotidiano. Essa é a base de uma vida cristã abundante.

• Páginas: 416  |  Formato:  16 x 23 cm   |  Cores: 2 x 2   |  Brochura
• ISBN: 978-85-368-1313-4

• Páginas: 352  |  Formato:  16 x 23 cm  |  Cores: 2 x2  |  Brochura
• ISBN: 978-85-368-1619-7

• Páginas: 400  |  Formato: 16 x 23 cm  |  Cores: 2 x 2  |  Brochura
• ISBN: 978-85-368-1603-6

• DEVOCIONAL – DIA A DIA COM DEUS

Dicionário
Bíb�co
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Para auxiliar no estudo e no ensino da 
palavra de Deus, a DCL apresenta a nova 
edição do Dicionário Bíblico, obra com 
mais de 2.300 verbetes criteriosamente 
selecionados, que oferecem definições 
claras e completas sobre os diversos 
assuntos apresentados na Bíblia, com o 
diferencial de apresentar comentários 
para todos os verbetes e suas localizações 
na Bíblia. Esta obra tornou-se ferramenta 
indispensável para os estudiosos das 
escrituras sagradas. Além disso, apresenta 
o estudo detalhado dos livros bíblicos, as
unidades de medida da época e as profecias
da Antiguidade até os dias de hoje.

• Páginas: 600  |  Formato:  21 x 28 cm   |  Cores: 2 x2
• Capa dura  | EAN: 789-85-9804-548-9
• Páginas: 600  |  Formato:  21 x 28 cm   |  Cores: 2 x2• Páginas: 600  |  Formato:  21 x 28 cm   |  Cores: 2 x2
• Capa dura  | EAN: 789-85-9804-548-9

Dicionário
Bíb� co

Estudo dos � vros bíb� cos



• Volumes: 6 livros + 3 CDs I Formato:  29,5 x 21,8 x 10 cm 
• EAN: 789-85-9804-786-5

Chegou o mais completo kit bíblico do mercado!
Para aquele que estuda a palavra de Deus ou aquele que já detém 
conhecimento sobre o assunto, esse kit auxiliará na compreensão e 
no aprofundamento de diversos temas que promovem a reflexão e 
ajudam na desafiante missão de evangelizar.



MINISTÉRIO PASTORAL 
E LIDERANÇA

256 páginas  |  16 x 23 cm 
Cores: 2 x 2  |  Brochura

DEVOCIONAL – DIA A DIA 
COM DEUS

400 páginas  |  16 x 23 cm 
Cores: 2 x 2  |  Brochura

• Volumes: 6 livros + 1 CDs
• Formato:  66,8 x 52,4 cm 
• EAN: 789-84-070-5472-5

TEOLOGIA NO DIA A DIA

416 páginas  |  16 x 23 cm 
Cores: 2 x 2  |  Brochura

A VIDA DE JESUS

72 páginas  |  19 x 25,5 cm 
Cores: 4 x 4  |  Brochura

• DIA A DIA CRISTÃO – VIVENCIANDO A PALAVRA DE DEUS

Entender a palavra de Deus e os 
Seus desígnios nos proporciona 
aprendizado, nos mostra o 
caminho da bem-aventurança e 
da comunhão divina.
Foi pensando na importância do 
estudo da palavra de Deus que a 
Editora DCL elaborou o Dia a Dia 
Cristão – vivenciando a palavra 
de Deus.
São 6 obras com excelente 
qualidade editorial, repletas de 
informações importantes para 
toda a família, oferecendo um 
entendimento completo dos 
desígnios do Nosso Senhor.

DICIONÁRIO BÍBLICO

600 páginas  |  21 x 28 cm
Cores: 2 x 2  | Capa dura

BÍBLIA SAGRADA

1.336 páginas  |  17 x 24 cm
Cores: 1 x 1  |  Capa com 
revestimento em percalux
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Nas escolas, nas casas ou em qualquer lugar...
VOLTA ÁS AULAS É NA EDITORA DCL.

Estoque disponível e limitado!

ATLAS DO ESTUDANTE 
Páginas: 32  |  Formato: 21x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Grampo

ATLAS DO CORPO HUMANO
Páginas: 32  |  Formato: 21x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Grampo

MINIDICIONÁRIO PRÁTICO – LÍNGUA PORTUGUESA 
Páginas: 320  |  Formato: 10 x 13,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura

MINIDICIONÁRIO PRÁTICO – INGLÊS/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
Páginas: 320  |  Formato: 10 x 13,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura

MINIDICIONÁRIO PRÁTICO – ESPANHOL/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
Páginas: 320 Formato: 10 x 13,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura

ATLAS DO ESTUDANTE 
Páginas: 32  |  Formato: 21x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Grampo

ATLAS DO CORPO HUMANO
Páginas: 32  |  Formato: 21x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Grampo

ATLAS DO ESTUDANTE ATLAS DO ESTUDANTE ATLAS DO ESTUDANTE ATLAS DO ESTUDANTE 
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Oportunidade única! Só a Editora DCL pode oferecer 
um kit completo e de qualidade como esse!
Cada vez mais os negócios exigem uma melhor preparação  
profissional para conduzir as atividades empresariais.
Seja você estudante ou profissional, agora poderá contar 
com um kit bem estruturado  que oferece conhecimentos 
técnicos aliados a capacitação profissional com certificado.

3030+30+30303030303030 CURSOS
ONLINE
CURSOS
ONLINE

• Volumes: 8 livros + 5 CDs
• Formato sa caixa: 29,5 x 21,8 x 10 cm 
• EAN: 789-85-9804-788-9



• INGLÊS RÁPIDO

• NOVO ÁUDIOCURSO
DE ESPANHOL

Com conteúdo organizado, exercícios dinâ-
micos aliados à conversação e escuta, Inglês 
Rápido é a escolha certa para todos aqueles 
que desejam um domínio da língua inglesa 
de forma rápida, dinâmica e eficiente.
São unidades interessantes e de fácil com-
preensão, um material completo para seu 
aprendizado. Além disso, a coleção ainda 
conta com um minidicionário prático de 
inglês/português – português/inglês , e dois 
encartes: um de vocabulário, com os verbe-
tes mais utilizados e expressões usadas no 
livro; e um encarte de autoexame, para você 
avaliar seu conhecimento.  

O kit de estudo para quem quer 
aprender a falar espanhol de forma 
rápida e dinâmica.
Uma das línguas mais faladas no 
mundo, que representa um universo 
de possibilidades profissionais, cul-
turais e sociais: assim é o espanhol. 
Reunimos neste kit toda a riqueza 
da língua espanhola por meio de um 
conteúdo que facilita o aprendizado. 
Aproveite a oportunidade e comece a 
falar espanhol!

• Volumes: 4 livros + 2 CDs  + 2 certificados
• Formato: 41 x 29 x 6 cm
• EAN: 789-84-0705-455-8

• Volumes: 3 livros + 2 CDs  + 2 certificados 
• Formato: 41 x 29 x 6 cm
• ISBN: 789-84-0705-934-8
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• GESTÃO DE NEGÓCIOS

• MANUAL DE GESTÃO DE PESSOAS E RH

• CONTABILIDADE

Com o livro Gestão de Negócios você poderá aumentar seus conhecimentos 
sobre planejamento, organização, coordenação e comando de atividades em 
diversos processos administrativos. 
Assim, através de uma linguagem clara e objetiva, esta obra técnicas traz 
conceitos fundamentais para que você consiga crescer em um mercado cada 
dia mais dinâmico e competitivo.

Resultado do empenho de excelentes profissionais da área, a Editora 
DCL apresenta o Manual de Gestão de Pessoas.
Temas atuais para explicar as novas relações de trabalho e fazer com que 
a produtividade da equipe aumente, com abordagem dinâmica, informa-
ção e conteúdo atualizados.  Também conta com tabelas explicativas, 
fluxogramas detalhados, exercícios para testar seus conhecimentos, 
indicações de filmes, sugestão de leitura complementar e muito mais!

A Editora DCL oferece ao leitor este livro de Contabilidade, que alia 
teoria e prática, sem nunca perder de vista a atualidade em relação 
ao dinamismo do mundo atual.
São inúmeros os fatos econômicos modernos que contribuíram para 
a evolução contábil e que não ficam de fora desta completa obra.

Páginas: 592  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  brochura   |  ISBN: 978-85-368-0695-2

Páginas: 488  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Brochura  |  ISBN: 978-85-368-1896-2

Páginas: 240  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 4x4  |  Brochura  |  ISBN: 978-85-368-1595-4

• CONSTRUÇÃO CIVIL

Páginas: 376  |  Formato: 21 x 28 cmCores: 4 x4  |  capa dura   |  ISBN: 978-85-368-1061-4

Da fundação ao acabamento, tudo que você precisa saber para construir. 
Com imagens explicativas e textos que facilitam a compreensão. 
Um livro completo e bem elaborado, ideal para quem deseja 
construir e reformar, para leigos e profissionais da área.
Não deixe que um projeto de construção se transforme em 
transtorno para sua vida, conheça as normas e técnicas de 
construção e administre corretamente a sua obra.
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• COLEÇÃO CLÁSSICOS LITERÁRIOS

• HISTÓRIAS E LENDAS DO BRASIL

A DCL preparou, para leitores que apreciam 
boa literatura, a coleção Clássicos Literários, 
um verdadeiro ponto de encontro entre 
os grandes nomes da nossa literatura.
Os clássicos, sejam eles da categoria que 
forem, são livres de qualquer ação do tempo; 
são absolutamente atemporais. Não existe 
momento ideal para se debruçar diante de um 
bom clássico literário: eles são bem-vindos a 
todo instante!

Lendas do Rio São Francisco e do Quilombo dos Palmares, 
mistérios da floresta, como a vitória-régia, ou dos pampas, como 
o Boitatá, estão todas reunidas aqui. Originalmente publicado
na década de 1970, este livro traz oito histórias de cada região
do Brasil e aproxima gerações que vão poder compartilhar essas
histórias e memórias de nossa tradição popular. O livro vem com
um CD com cinco contos narrados que não estão no livro.

• Formato:  13,5 x 20,5 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Brochura

• Páginas: 320  |  Formato:  23 x 28 cm 
• Cores: 4 x 4  |  Capa dura
• ISBN: 978-85-368-0686-0

TÍTULOS DISPONÍVEIS:
• A Brasileira de Prazins
• A Campanha Abolicionista
• A Casa Fechada
• A Condessa Vésper
• A Joia
• À Margem da História
• A Nova Califórnia
• A Princesa de Babilônia
• A Relíquia
• A Retirada da Laguna
• Alma Inquieta

• Ao Entardecer
• Cândido
• Clara dos Anjos
• Clepsidra
• Contos Gauchescos
• Contrastes e Confrontos
• Dona Guidinha do Poço
• Estórias de Jenni
• Folhas Caídas
• História do Brasil
• Histórias e Sonhos

• Livro de uma Sogra
• Maldita Parentela
• Numa e Ninfa
• O Ermitão de Muquém
• O Garimpeiro
• O Homem que Sabia Javanês
• O Ingênuo
• O Missionário
• O Poeta e a Inquisição
• O Sacrifício
• Os Bruzundangas
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• COLEÇÃO GNL
Uma coleção verdadeiramente grande, 
não apenas pelo volume de títulos, mas 
principalmente pelo valor inestimável de 
seu conteúdo literário.
Trata-se de uma seleção dos autores mais 
consagrados da nossa literatura e suas obras 
mais importantes.
Seja para o estudo ou apenas para o deleite, 
a coleção GNL da DCL é a melhor escolha, 
pois somente ela oferece o texto integral 
enriquecido com comentários valiosos que 
ampliam o conhecimento sobre as obras.

• Formato:  13,5 x 20,5 cm 
• Cores: 1 x 1  |  Brochura

TÍTULOS DISPONÍVEIS:
• A Carne
• A Confissão de Lúcio
• A Escrava Isaura
• A Mão e a Luva
• A Moreninha
• Amor de Perdição
• Amor de Salvação
• A Cidade e as Serras
• As Vítimas-Algozes  -

Quadros da Escravidão
• Bom-Crioulo
• Broquéis e Faróis

• Cartas Chilenas
• Casa de Pensão
• Cinco Minutos e Viuvinha
• Contos Fluminenses
• Coração, Cabeça e Estômago
• Diva
• Dom Casmurro
• Espumas Flutuantes
• Eurico, o Presbítero
• A Farsa de Inês Pereira e

O Auto da Barca do Inferno
• Helena

• I-Juca-Pirama e Os Timbiras
• Inocência
• Iracema
• Lucíola
• Marília de Dirceu
• Memórias de um Sargento

de Milícias
• Memórias Póstumas

de Brás Cubas
• Noite na Taverna e Macário
• O Ateneu• O Ateneu

• BIBLIOTECA LITERÁRIA

Uma seleção dos grandes nomes da literatura.
São obras que proporcionam um prazeroso 
passeio pelos mais diversos gêneros literários.
A Biblioteca Literária entrega obras de 
qualidade com texto integral ricamente 
comentados.

• Volumes: 10 livros a escolher
• Formato da caixa:  16,5 x 21,5 x 8,5 cm 
• EAN: 789-85-9804-093-4
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• O CARMA

• INICIAÇÃO À NUMEROLOGIA

• O PODER DA MENTE

• MANUAL DE ASTROLOGIA

• A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

• O TARÔ

O escritor Pierre Fontaine oferece neste livro as chaves que 
poderão ajudá-lo a encontrar respostas para suas dúvidas 
existenciais mais profundas.

Entenda todo o fascinante simbolismo que existe nos números 
neste Iniciação à Numerologia. Você nunca mais vai olhar um 
algarismo da mesma maneira!

O escritor Roger Baum traçou um painel das várias teorias existentes sobre o fascinante 
poder da mente: desde partículas PK e casos famosos de fenômenos inexplicáveis em 
todo mundo, até os mais conhecidos charlatães da história.

Descubra neste Manual de Astrologia, do autor René Fleury, os segredos de um 
tema que continua encantando a humanidade. Você descobrirá que há muito mais 
mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia.

O autor esotérico Max Scholten informa a simbologia de cada tipo de sonho 
e desvenda teorias que contribuem para que os sonhos sejam vistos como 
importantes fragmentos da consciên cia humana.

Revele os mistérios do tarô com esse kit incrível que ensina as diversas 
maneiras de jogá-lo. Inclui um lindo baralho para praticar!

Páginas: 136  |  Formato: 13 x 19,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura  |  ISBN 978-85-368-0228-2

Páginas: 144  |  Formato: 13 x 19,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura   |  ISBN 978-85-368-0226-8

Páginas: 136   |  Formato: 13 x 19,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura   |  ISBN 978-85-368-0229-9

Páginas: 176  |  Formato: 13 x 19,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura  |  ISBN 978-85-368-0217-6

Páginas: 168  |  Formato: 13 x 19,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura  |  ISBN 978-85-368-0219-0

Páginas: 64  |  Formato: 23,5 x 17,5 cm  |  Cores: 1 x 1  |  Brochura   |  ISBN 978-85-368-1570-1

• O CARMA
O escritor Pierre Fontaine oferece neste livro as chaves que 
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