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Surpreenda-se
Com nossas histórias!

Saber,
escutar e
divertir!

Visite-nos!
parimpar.com.br

REVISTAS
São produções independentes, publicadas semanalmente, cujos assuntos
abordados vão desde o cotidiano, sob o prisma das crônicas no viés da cultura
em geral, até a educação em todas as áreas.
Gente séria escrevendo de forma simples, direta, despojada e desprovida dos
malabarismos acadêmicos.

O giz da educação
Série protagonizada por diversos autores,
com linguagem simples e bem saborosa,
que nem receita de bolo. Basta seguir a
nossa receitinha e escrever sobre educação,
é claro!

Curtinhas
Crônicas que tratam assuntos diversos. Eles
nos fazem pensar no dia-a-dia. Longe do
academicismo, mas elaborados com
pesquisa série e obedecendo os conceitos
de ética e respeito. Eles são de fácil leitura e,
como diz o próprio título, curtinhos.

a charanga da LILI
Para dar sequência ao trabalho já iniciado
com o ebook “Ditos entre Metáforas”,
lançamos quatorze fascículos constituídos
por metáforas inéditas, que recontam
algumas histórias sobre um Belo Horizonte
de leitura e cultura, com ajuda do acervo de
Lúcia Casasanta.
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eB�ks que podem ser
baixados gratuitamente
Caprichamos muito nas nossas produções. Esse cuidado pode ser
experimentado inclusive nos eBooks que ofertamos gratuitamente.
Para nós, leitor é leitor e merece nosso respeito e atenção.
Experimente e diga para nós o que achou!

MUDAS 2022 - Mulheres diversas
Histórias contadas pelas mulheres
originárias.
Mulheres Diversas (MUDAS) possibilita um
espaço digital para que as mulheres relatem,
narrarem e nos contarem como é ser mulher
indígena ou ribeirinha.
Narrar, contar fatos, histórias, compartilhar
experiências, é uma forma de resistir, de
construir e reconstruir o ser, o eu, o ser
mulher. Nós, Mulheres Diversas, temos
histórias, estórias e experiências que nos
movem a agir, fazer e constituir.

Educacao d.C: o papel das
mulheres nesse desafio
Este eBook foi produzido por mulheres que
trabalham com educação. Elas utilizam uma
linguagem simples, de fácil compreensão e
contam para o leitor as suas vivências como
profissionais, líderes, mães e educadoras no
período da pandemia. É leitura indispensável!
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eB�ks que podem ser
baixados gratuitamente
Caprichamos muito nas nossas produções. Esse cuidado pode ser
experimentado inclusive nos eBooks que ofertamos gratuitamente.
Para nós, leitor é leitor e merece nosso respeito e atenção.
Experimente e diga para nós o que achou!

Ipê, meu primeiro segredo!
A autora conta uma deliciosa
história de três sementinhas e o
segredo que mantem unidas. Uma
obra infantojuvenil deliciosa.

Mães - poemas - 2021
Seis autores se dedicam a
escrever poemas com a temática
‘mães’. O legal é que além da
elegância da produção, os textos
são traduzidos para o inglês, o
francês e o espanhol.

O Lírio e a Rosa
Neste eBook os textos declamam o
amor em forma de poemas. Leitura
agradável
e
repleta
de
sentimentos.
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Um brinde à ancestralidade.
Também podem ser baixados gratuitamente
Apoiamos as ações do portal Vera Sinha e, junto ao Estúdio Par ou Ímpar
publicamos alguns trabalhos produzidos pelos povos originários, em
especial os Amondawa, Huni Kuĩ, Awetý, Kamaiurá e, o Povo Kokama no
Amazonas. Vale a pena ler o que eles produzem!

Wakaya Contação de Histórias
Sem interferências, este eBook traz a fala
dos ancestrais indígenas Kokama como se
fosse um chamado, um grito! A leitura lhe fará
compreender sobre a importância de se
preservar a mãe TERRA, como forma de
sobrevivência e perpetuação da espécie
humana.

Yawaty Tinin volumes 1, 2 e 3
Coletânia para o ensino e aprendizagem da língua Kokama.

Dicionário indígena Hãtxa kena Xarabu
Coletânea de palavras do vocabulário HuniKui.
Folder COVID-19 bilingue
(Huni-Kui _ Português)
Elaborado em português e Huni-Kui
apresenta orientações relacionados aos
cuidados necessários na pandemia.
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eB�ks com preços
imperdíveis
Apoiamos as ações do portal Vera Sinha e, junto ao Estúdio Par ou
Ímpar publicamos alguns trabalhos produzidos pelos povos
originários, em especial os Amondawa, Huni Kuĩ, Awetý, Kamaiurá e,
o Povo Kokama no Amazonas.

Ditos entre metáforas (para todas as idades)
Acreditamos que as metáforas utilizadas na
educação, de alguma forma, podem descrever e
prescrever soluções e caminhos, sem apontar o
dedo em riste. Afinal a educação não se esgota no
saber, ou nos saberes em que se baseia, mas
constitui-se em atividade reflexiva e em exercício
de deliberação.
Gabriel e a chave do sol (infantil)
Essa é uma história de ficção baseada nas
peripécias de Gustavo, um menino muito esperto e
perguntador...
Lucas, o maior criador de pena de pássaros
(infantojuvenil)
Lucas mostra que é possível acreditar que as
pessoas possam mudar para melhor e, que essas
mudanças possam deixar o mundo muito mais
gostoso. Entre nessa aventura com Lucas e seus
amigos e, quem sabe você possa aprender a "criar
penas de pássaros" e voar, voar, voar...
Gatuno ou santo (para pais e educadores)
Esta é uma obra de ficção criada com base em
fatos reais. O Autor relata com detalhes a força de
uma mãe angustiada, que não mede sacrifícios
para procurar ajuda para seu filho, jovem, esse
como tantos outros, que se envolvem em situações
de perigo e risco. Qual será o veredito do filho?
Essa é uma história que todos os pais devem ler!
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eB�ks com preços
imperdíveis
Apoiamos as ações do portal Vera Sinha e, junto ao Estúdio Par ou
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originários, em especial os Amondawa, Huni Kuĩ, Awetý, Kamaiurá e,
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Matutis, o arraiá das Gerais!
(para todas as idades)
Festa junina? Que delícia!!! É correio
elegante, canjica, pipoca e arroz doce.
Tudim regado pelo arrasta-pé das danças
típicas.
Entonces
vâmo
nessa
contradança? Asdispois ocê me diz o que
achô!

O amor está na cloud
(infantojuvenil)
Irina é uma adolescente que mora numa
cidade do interior mineiro. Seu sonho era
se tornar uma grande professora de
matemática. Organizou um grupo de
estudos para participar de um desafio da
matemática, na cidade grande. Acabou por
se apaixonar e então...

Sophia, me perdoe!
Essa é uma história que revela a
compaixão entre amores proibidos e novas
revelações que permeavam o passado,
mas que diante dos problemas, o amor
verdadeiro é um ingrediente para superar
os desafios e fortalecer os laços íntimos.
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Nossas Causas
“Uma andorinha sozinha não faz verão!”

Povos originários
NOSSA META prioritária é demonstrar a diversidade cultural
brasileira, especialmente dos povos originários e de outras
comunidades minoritárias ex. comunidades ribeirinhas, ao promover
um diálogo sobre diversidade cultural e linguística brasileira.
Para isso publicamos artigos, livros e materiais diversos como posts,
cartilhas, orientações, consultoria e até materiais didáticos. Mas o
nosso diferencial é que não interferimos na produção por se tratar de
trabalhos exclusivos dos povos originários. Todos os ajustes
necessários para comercialização dos materiais (gratuitos ou não) são
realizados mediante um trabalho conjunto e harmônico.
Educação sem Rótulo
NOSSA META é produzir e conduzir pessoas pela estrada da
educação com acesso amplo, numa linha tênue entre o rebuscamento
acadêmico e a simplicidade do cotidiano.
Aqui oportunizamos as condições necessárias à autonomia
responsável, resiliente e ética na produção de textos e propostas
editorais. São publicações digitais, que auxiliem no cotidiano de quem
educa, seja quem for, além de provocar a reflexão sobre a temática no
profissional educador.
MUDAS - Mulheres Diversas
NOSSA META é produzir soluções simples, de baixo custo e alto
impacto, para as mulheres indígenas e ribeirinhas que sofrem algum
tipo de violência.
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