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Nomeado para o prestigiado 
prêmio do British Council.

With a local flavor
Diante de uma sociedade em constante 
movimento, a Editora Silva apresenta uma 
proposta multicultural, jovem e acessível.

Oferecemos livros paradidáticos capazes de 
despertar nos alunos a paixão pela leitura.

A GLOBAL 
LANGUAGE



Somos uma editora independente nascida 
na Inglaterra, mas fizemos do Brasil a nossa 
morada. Nosso material é global, sem perder 
o espírito brasileiro, com conteúdo adequado 
ao currículo nacional e ao ensino de inglês 
para falantes da língua portuguesa.

UM IDIOMA 
GLOBAL

Nossos temas são atuais, transversais e 
atraentes para jovens e crianças. Com o 
objetivo de tornar o aprendizado de inglês 
mais prazeroso e acessível, a Editora Silva 
apresenta um material especializado, com 
qualidade internacional, a preços acessíveis.

Conheça nossos livros e embarque conosco nesse universo de 
conhecimento!

Silva

Com tempero local



Imagine Readers
with Marcos and Maria 

Marcos e Maria são primos-irmãos brasileiros que, inesperadamente, 
encontram algo extraordinário: um manual mágico que lhes dá a 
oportunidade de viajar para diferentes lugares do mundo. Os alunos 
vão adorar acompanhar suas aventuras!

Todos os livros incluem: 

STARTER

Título: Marcos and Maria in England  
Número de páginas: 40
Junte-se a Marcos e Maria nesta aventura na Inglaterra. Depois de um jogo divertido de 
futebol, as coisas ficam ruins quando Maria cai no lago congelado... será que os primos 
conseguirão voltar ao Brasil?

- Ilustrações coloridas 
- Dicionário ilustrado

Título: Marcos and Maria in South Africa
Número de páginas: 32
Junte-se a Marcos e Maria nesta aventura na África do Sul. Durante um safari os primos 
encontram um animal doente. Que animal é este? Eles podem ajudar?
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Graded readers - Ensino Fundamental I e II 

inglês 
americano

Título: Marcos and Maria in Canada
Número de páginas: 48
Junte-se a Marcos e Maria nesta aventura no Canadá. Durante uma caminhada na 
floresta, Marcos comete um erro bobo que coloca todos em perigo. Será que eles 
conseguirão fugir?

Título: Marcos and Maria in Hong Kong
Número de páginas: 40
Junte-se a Marcos e Maria nesta aventura em Hong Kong. Os primos chegam num dia 
especial, mas uma nova amiga precisa de ajuda para encontrar um objeto perdido. 
Marcos e Maria conseguirão ajudá-la?

LEVEL 1

Marcos and Maria in England

Marcos and Maria in South Africa   

Marcos and Maria in Canada   

9781912730513

9781912730520  

9781912730537   

TODOS OS LIVROS – R$40 (DESCONTOS NA COMPRA DE ACIMA DE 10 LIVROS)  

Marcos and Maria in Hong Kong   9781912730537   

Download grátis: 

- Audio book 
- Projeto cultural    
- Perguntas de compreensão (prova) 
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Degustação - Marcos and Maria in Hong Kong 
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Degustação - Marcos and Maria in South Africa 



Teen Readers é uma coleção de graded readers, desenvolvida para os estudantes brasileiros, que pode 
complementar qualquer coleção de livro didático em uso. As histórias contemplam personagens e situações 
típicas de pré-adolescentes e adolescentes brasileiros. Todos os livros contém glossário bilíngue. 

Download grátis: 

Título: Aunty Rita
Número de páginas: 24
Preço: R$25
As gêmeas idênticas Tâmara e Tatiana adoram visitar sua tia-avó, 
Rita, que mora sozinha em uma pequena casa na floresta. Mas 
certo dia, um evento chocante faz com que a vida das gêmeas e 
de Rita tome um novo rumo.
Temas: Autoconhecimento, sentimentos e emoções | Família, 
amigos e escola | O mundo natural e social

Título: A Scary Night
Número de páginas: 24
Preço: R$30  
Daniel e André eram bons amigos, mas essa relação de amizade 
muda quando eles entram no quinto ano do Ensino Fundamental. 
Daniel faz novos amigos e deixa André de lado. Um dia, em função 
de uma forte chuva no bairro onde moram, os meninos acabam se 
aproximando. Será que a amizade deles voltará a ser como antes? 
Temas: Sociedade, política e cidadania | Conflitos da adolescência 

Título: Across the Oceans
Número de páginas: 24
Preço: R$30
Lucas e Fátima se conheceram online e moram em lugares bem 
distantes: ele no Brasil e ela nos Emirados Árabes. Um dia, Lucas 
se surpreende com a notícia de que Fatima viajaria a São Paulo 
para participar de uma competição mundial de robótica. O que 
esperar do encontro desses dois adolescentes, vindos de culturas 
tão distintas?
Temas: Cultura digital no cotidiano do adolescente | Conflitos da 
adolescência | Convívio com a diferença

- Audio book
- Guia do professor
- Perguntas de compreensão (prova) 
- Perguntas de discussão
- Worksheets de vocabulário e gramática  
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Teen Readers inglês 
americano

Aunty Rita 

Across the Oceans  

A Scary Night   

9781912730834

9781912730841  

9781912730858   

(DESCONTOS NA COMPRA DE ACIMA DE 10 LIVROS)  



Teen Readers Extras

Material fotocopiável que proporciona momentos 
dinâmicos e lúdicos na sala de aula.

Atividades que consolidam o reconhecimento e uso 
de temas gramaticais que ocorrem com frequência 
na história e que exploram um tema lexical 
correspondente. Com atividades niveladas (fácil, 
médio, desafiador).
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Material extra para download grátis: 

Atividades que testam a compreensão de texto após 
a leitura.

Atividades que preparam o aluno para o estudo 
autônomo, dando a ele ferramentas e estratégias 
para aprender e consolidar o conteúdo estudado na 
aula.
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Degustação - Aunty Rita 
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Degustação - Across the Oceans
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Degustação - A Scary Night 



Escolha a melhor coleção para os seus alunos 

Acesse o nivelamento 
completo no nosso site: 

Empreendedorismo social é parte integrante 
da nossa missão. Investimos uma porcentagem 
da nossa receita no Projeto Araci, nosso 
projeto social que promove, a crianças e 
jovens, a oportunidade de aprender inglês e 
participar de rodas de leitura. 

Imagine English Readers Starter

Imagine English Readers Level 1

Teen Readers

Teen Readers 

Teen Readers

Ensino 
Fundamental 

II

Silva
ADQUIRA JÁ! 

www.editorasilva.com.br

9º ano 

8º ano 

7º ano 

6º ano 

5º ano 

4º ano 

Ensino 
Fundamental 

I

www.editorasilva.com.br


