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Álbum de Famílias: Todas Diferentes e Especiais de Susana Amorim e Rute Agulhas; 
Ilustração: Inês do Carmo  

Edição: Booksmile, maio de 2017 

 

SINOPSE 

Infantis e Juvenis > Infantil (6 a 10 anos) 

O que é uma família? O que ajuda uma família a ser feliz? Estas são as perguntas que a 
Esperança colocou aos seus colegas, desafiada pela professora a refletir sobre a 
diversidade das famílias atuais. Com as respostas, a Esperança fez um álbum muito 
especial sobre crianças que vivem com ambos os pais, ou apenas com um deles; crianças 
que alternam entre a casa da mãe e a casa do pai, ou que vivem com outros familiares; 
crianças acolhidas em famílias ou em instituições; crianças adotadas ou que têm dois 
pais ou duas mães. 

Ao lê-lo, perceberás que todas as famílias são muito diferentes, mas têm uma coisa em 
comum. Sabes o que é? São um espaço de afetos, onde o amor que as une é mais 
importante do que qualquer outra das suas caraterísticas. 

Livro recomendado por: 

• Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 
• Grupo Famílias Arco-Íris da Associação ILGA Portugal 

https://www.booksmile.pt/livros/album-de-familias 

  

https://www.booksmile.pt/livros/album-de-familias
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A Minha Família é a Melhor do Mundo. E a Tua? de Joana Miranda, Luís Romano e 

Sofia Neves  

Edição: Isto é Editora, janeiro de 2016 

 

SINOPSE 

Plano Nacional de Leitura 

Livro recomendado para apoio a projetos relacionados com a cidadania nos 3º, 4º, 5º e 

6º anos de escolaridade. 

O pequeno grande mundo de Rui João ganha forma numa carta para Yuan, a sua amiga 

que vive na China. As palavras deste menino de nove anos correm soltas, apenas 

ancoradas na certeza de que a sua família é a melhor do mundo. 

Um convite para repensar o conceito de família e de igualdade, e desconstruir 

estereótipos sociais de género. 

É assim que as famílias devem ser: felizes! 

Esta obra integra a Coleção Crescer Feliz e conta com o selo de qualidade da Associação 

Plano i e da Associação ILGA Portugal. 
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As Mulheres e os Homens de Equipo Plantel; Tradução: Maria Afonso; Ilustração: Luci 

Gutiérrez  

Edição: Orfeu Negro, novembro de 2016 

 

 

SINOPSE 

Infantis e Juvenis > Contos Fábulas e Narrativas > Infantil (6 a 10 anos) 

PRÉMIO NÃO-FICÇÃO Bologna Ragazzi 2016 

Mulheres e homens têm os mesmos direitos. No entanto, olhamos em volta e 

percebemos que nem sempre as mulheres desfrutam dos mesmos privilégios que os 

homens. Algumas governam países mas são poucas as que hoje ocupam os lugares de 

maior responsabilidade. 

Como combater os abusos e conquistar um mundo igualitário?  
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A Viagem de Peludim de Sara Rodi e Vânia Beliz  

Edição: Marcador, janeiro de 2016 

 

 

SINOPSE 

Plano Nacional de Leitura > 6-8 anos 

A Viagem de Peludim é uma abordagem lúdica de temáticas que os pais, educadores e 

professores têm muitas vezes dificuldade em explorar: «Quem sou?», «De onde vim?», 

«Como nasci?», e questões fundamentais nos dias de hoje, como a igualdade de género, 

o respeito pela diferença e a prevenção da violência sexual. Acompanhado de um guia 

para adultos, com dicas para exploração da história, este é o livro que faltava para uma 

adequada educação sexual, desde a primeira infância. 
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A Vila das Cores de Bruno Magina; Ilustração: Carolina Figueira  

Edição: Escritório Editora, novembro de 2014 

 

SINOPSE 

Plano Nacional de Leitura 

Livro recomendado para apoio a projetos relacionados com a Educação para a Cidadania 
na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade. 

A Família Violeta veio recordar aos habitantes da vila que, com tantas cores existentes 
no mundo, não há razões para indiferença ou preconceito. Somos todos diferentes e 
devemos ser livres de viver como mais gostamos. E é de toda esta diversidade que vem 
a riqueza. 

"Já me perguntaram onde fica "A Vila das Cores" ou se "A Vila das Cores" vem no mapa, 
mas não sei responder. Apenas sei que "A Vila das Cores" nunca mais foi a mesma desde 
a chegada da Família Violeta. Vem descobrir por que é que este acontecimento deixou 
alguns moradores da vila com os cabelos em pé..." 
(Bruno Magina, autor) 

A Vila das Cores aborda, de uma forma simples e divertida, a homossexualidade, a 
homofobia e a diversidade de famílias, desmistificando preconceitos e deixando uma 
mensagem de tolerância e respeito, tanto a crianças como a pessoas adultas. 
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Luanda, Lua (Inclui DVD com LGP - Língua Gestual Portuguesa) de Marta Morgado  

Edição: Surd´Universo, setembro de 2012 

 

 

SINOPSE 

Inclui DVD com a história contada em LGP.Esta é a história de uma cachorra adotada por 

duas pessoas que se amavam muito, muito e por isso queriam formar uma família. A 

cachorra chamou-se Luanda e durante algum tempo foi o centro das atenções das suas 

duas mães. Luanda sentia a sua família especial, tão especial como a de qualquer outro 

cão que receba uma boa dose de amor e diversão. Mal sabia ela que a sua família ia ficar 

ainda mais alegre com a chegada de novos membros. 
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O Jaime é uma Sereia de Jessica Love  

Edição: Fábula, março de 2020 

 

 

SINOPSE 

Infantis e Juvenis > Infantil (6 a 10 anos) 

Vencedor do Prémio BolognaRagazzi, na categoria Opera Prima. 

Todos os sábados de manhã, o Jaime vai com a avó à natação. 

Mas no dia em que vê três mulheres vestidas de sereias no metro, tudo muda. 

O Jaime fica maravilhado. Quando chega a casa, só consegue pensar numa coisa: 

tornar-se também ele uma sereia. 

Mas o que irá dizer a avó? 

Belo e terno, o livro de estreia de Jessica Love é uma maravilhosa celebração da 

individualidade e uma vitória do amor incondicional. 

Uma história sobre a felicidade de podermos ser amados como somos. 

 

https://www.fabula.pt/livros/o-jaime-e-uma-sereia  

https://www.fabula.pt/livros/o-jaime-e-uma-sereia
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O Livro do Pedro de Manuela Bacelar  

Edição: Edições Afrontamento, fevereiro de 2008  

 

 

SINOPSE 

Infantis e Juvenis > Infantil (6 a 10 anos) 

Maria, que traz um filho dentro da barriga, conta à sua filha a história da sua infância. 

Uma história simples, de uma criança feliz. 

O que torna esta história especial é o facto de Maria ter dois pais: O Pedro e o Paulo. 

Este livro não pretende ser um panfleto. Pretende, ao invés, contribuir para que do 

imaginário infantil faça parte a diversidade dos modos de amar. E, nesse sentido, este é 

um livro pioneiro em Portugal. Pela primeira vez, a edição nacional de literatura para a 

infância contempla a diversidade das formas de parentalidade. E fá-lo sem falsos 

moralismos. 

A sua autora, Manuela Bacelar, é já conhecida do público português, nomeadamente 

das crianças. Ilustradora de renome, é autora e coautora de algumas das obras 

incontornáveis de literatura infantil (Os Ovos Misteriosos, Tobias, O Meu Avô, O 

Dinossauro, Sebastião, Bernardino...), tendo ganho vários prémios nacionais e 

internacionais. 
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Os Vestidos de Tiago de Joana Estrela  

Edição: Sapata Press, maio de 2016  

 
 

“De regresso a Portugal voltou ao tema, desta vez para participar num concurso da 

associação ILGA que pedia livros para crianças com uma temática LGBT. “Não ganhei, 

por isso imprimi-o eu”, diz despachada, enquanto mostra o livro Os Vestidos do Tiago. 

“Não queria partir do princípio que sei sobre os problemas ou questões que alguém vai 

enfrentar quando é criança LGBT, por isso pensei mais na questão de género e tentei 

escrever sobre um ponto de vista que me lembro de pensar na primária, e que é: os 

rapazes não podem usar as mesmas coisas que nós, coitados, têm muito menos 

variedade de roupa. É um livro que é muito positivo porque é sobre um rapaz que gosta 

muito de vestidos e não há problema nenhum, não há drama.” Joana não ganhou o 

concurso mas passado um ano recebeu uma mensagem da associação Amplos a dizer 

que usavam o livro nas sessões com pais de miúdos transexuais. Pouco depois foi 

contactada pela editora de ilustração independente Sapata Press, que queria reeditar o 

livro. Dito e feito: Os Vestidos do Tiago ganharam uma capa amarela e estão de volta às 

livrarias especializadas como a It’s a Book, em Lisboa, mesmo a tempo de fazer chegar 

um exemplar ao atual governo brasileiro.” – Jornal Observador, 18 de janeiro de 2019 

 
https://joanaestrela.com/product/vestidos-do-tiago/ 

  

https://observador.pt/2019/01/18/dos-livros-infantis-as-zines-lgbt-este-e-o-mundo-ilustrado-de-joana-estrela
https://joanaestrela.com/product/vestidos-do-tiago/


 

Literatura Infantil e Juvenil LGBTI 
 

 

Casa Qui – Associação de Solidariedade Social 
Casa da Cidadania do Lumiar, Largo das Conchas 1, 1750-155 Lisboa | www.casa-qui.pt | geral@casa-qui.pt | 96 008 11 11 

 
 

Primeiro Nasci no Coração de Luís Amorim; Ilustração: Pedro Rosa 

Edição: Associação ILGA Portugal, 2013 

   

 

SINOPSE 

"Primeiro Nasci no Coração" conta a história de Lilás e da sua família, o pai Baunilha e o 

pai Mel, a avó Canela e avó Pão de Ló, entre muitas outras coisas divertidas! 

 

  

https://www.youtube.com/embed/-rTDQF_0jDk?feature=oembed
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Sete Dias de Verão de Bruno Magina; Ilustração: Joana Santos  

Edição: Edições Afrontamento, junho de 2016  

 

 

SINOPSE 

A Joana ia ao parque na intenção de jogar futebol quando o Alex a conheceu. Ficaram 

logo amigos e o convívio com a Joana estava a ser uma boa ajuda para ele ultrapassar 

a tristeza pela recente morte do pai. Mas um dia a Joana veio passar a tarde em casa 

do Alex e algo de estranho sucedeu… 
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Titiritesa de Xerardo Quintiá; Ilustração: Maurizio A. C. Quarello  

Edição: OQO PT, março de 2008 

 

 

SINOPSE 

Titiritesa vive no reino de Anteontem. A sua mãe, a rainha Mandolina, sonha ver a filha 

bem casada e tenta educá-la como uma cortesã refinada; mas a filha rejeita a vida 

convencional que lhe foi imposta e não corresponde às aspirações da mãe. Face à 

iminente chegada de uma preceptora, Titiritesa decide fugir do palácio para viver 

fantásticas e divertidas aventuras: visitar um inventor de palavras, confrontar-se com 

um monstro terrível, conhecer outra princesa de lábios doces... 

 

Uma história atrevida, que aborda a homossexualidade feminina com humor, 

naturalidade e frescura, e que celebra o amor sem preconceitos mas com a sensibilidade 

necessária para um leitor infantil no contexto da educação afectiva. 

 

Com o seu estilo tão pessoal enquanto ilustrador, Quarello faz emergir a personalidade 

das personagens de uma forma absolutamente sintonizada com o texto. Transmite 

eficazmente uma mensagem de normalidade e verosimilhança, enquanto evoca com 

mestria os sentimentos que invadem alguém quando cresce e vive o seu primeiro amor.  
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Três com Tango de Justin Richardson e Peter Parnell; Ilustração: Henry Cole  

Edição: KALANDRAKA, junho de 2016 

 

SINOPSE 

Plano Nacional de Leitura > 6-8 anos 

 

… Na casa dos pinguins havia dois pinguins que eram um bocadinho diferentes. Um 

chamava-se Roy e o outro chamava-se Silo. Roy e Silo eram dois rapazes, mas faziam 

tudo juntos. Faziam vénias um ao outro. Caminhavam juntos. Cantavam um para o 

outro. E nadavam juntos. Onde quer que Roy fosse, Silo também ia… 

 

Três com Tango é a história verdadeira de um invulgar casal de pinguins-de-barbicha 

que, graças ao seu tratador do Zoo do Central Park em Nova Iorque, pôde ter um filhote. 

Rob Gramzay, depois de observar as suas tentativas infrutíferas para chocar uma pedra, 

colocou-lhes um ovo no ninho, contribuindo para que assim nascesse Tango, o primeiro 

pinguim-fêmea a ter dois pais. 

 

Este livro infantil inaugural de Justin Richardson e Peter Parnell foi um êxito e, desde a 

sua publicação em 2005, já arrecadou vários prémios; apesar de também ter sido 

censurado pelo setor conservador, opositor aos novos modelos de família. 

 

A história combina texto informativo e literário num perfeito equilíbrio. As ilustrações 

expressivas cumprem uma função descritiva, com imagens realistas e algumas 

composições em formato de vinheta para representar a passagem do tempo.  

 

http://www.kalandraka.com/pt/colecoes/nome-da-colecao/detalhe-do-livro/ver/con-tango-son-tres-4/ 

http://www.kalandraka.com/pt/colecoes/nome-da-colecao/detalhe-do-livro/ver/con-tango-son-tres-4/
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Um Dia na Vida de Marlon Bundo de Marlon Bundo e Jill Twiss; Ilustração: Eg Keller  

Edição: Cultura Editora, novembro de 2018 

 

 

SINOPSE 

Livros Infantis de Ficção > Infantil (6 a 10 anos) 

O programa vencedor dos Emmys, "Last Week Tonight com John Oliver" apresenta um 

livro infantil ilustrado, sobre um coelhinho Muito Especial que se apaixona por outro 

coelhinho. 

Conhece o Marlon Bundo, um coelhinho solitário que vive no Observatório Naval com o 

seu avô - o Vice-Presidente dos Estados Unidos da América. Mas, num Dia Muito 

Especial, a vida do Marlon está prestes a mudar para sempre... 

Com uma mensagem de tolerância e respeito pela diferença, este livro infantil fala-nos 

sobre a importância do amor, a amizade e a democracia. Doce, divertido e 

magistralmente ilustrado, este livro é dedicado a todos os coelhinhos que se sentiram 

diferentes. 

https://www.culturaeditora.pt/produto/um-dia-na-vida-de-marlon-bundo/  

https://www.culturaeditora.pt/produto/um-dia-na-vida-de-marlon-bundo/
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Viagem a Coimbra de Bruno Magina; Ilustração: Joana Santos  

Edição: Edições Afrontamento, junho de 2016   

 

 
SINOPSE 

Desde que, por ocasião de uma visita de estudo a Coimbra, os colegas da Inês 
descobriram que ela tinha dois pais – e não uma mãe e um pai, como a maioria deles –, 
não mais deixaram de a incomodar na escola. Um dia, até o seu diário, onde registava 
os pensamentos mais íntimos, lhe tiraram… 

 


