A Sênior Editora nasceu em 2020, com o objetivo de levar entretenimento, diversão e
conhecimento através do lúdico. Estamos trazendo, inicialmente, a maravilhosa Turminha
dos Heróis da Natureza, onde nossos bravos heróis irão trazer a você muitas aventuras,
diversão e informação!
A dupla de super-heróis genuinamente brasileiros foi criada pelo ilustrador e escritor
Marco Antonio Raymundo, com o objetivo de conscientizar as crianças que se preocupam
com o planeta Terra e a preservação de seus recursos.
Os heróis vivem na maior planície alagada do mundo, o Pantanal matogrossense no
Centro-Oeste do Brasil, mas seus veículos incríveis os levam à qualquer parte do país onde o
meio ambiente esteja em perigo, seja na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga ou
pela costa brasileira. Muita ação e fantasia a serviço de uma boa história.
Causa ambiental e educacional, aliadas ao carisma contagiante dos personagens são
nossa principal arma para entrar no mercado editorial, pois acreditamos no potencial dos
heróis da Natureza no entretenimento infantil no Brasil, e quiçá, no mundo.

Olá! Eu sou o Tuiuiú-Man e, junto com meus amigos, o Capivara
Boy e a Ritinha Pintada, estamos aqui para convidar você a
conhecer as coleções de gibis e livros da Sênior Editora que,além
de entretenimento, personagens ilustres e outras turminhas,
levam às crianças conhecimento de assunto diversos, como
inclusão, perigos das redes sociais e abusos, conscientização
ambiental e social, entre tantos outros assuntos. Vamos viajar por
diversas comunidades, de diferentes classes sociais e
conversarmos sobre cada um desses assuntos, sempre de forma
lúdica, esclarecedora e sem fórmulas mágicas ou fantasiosas.
A seguir apresento um brieﬁng de cada um dos temas,que estão
prontos ou em desenvolvimento Embarqueconosco nessas
Aventuras do Conhecimento!

*Todas as coleções, tem a
colaboração, como autora
e/ou coordenadora pedagócia
a escritora Márcia Honora.

Edição 01

Tema: Educação pela Paz!
É uma edição bem abrangente, onde aborda temas importantes,
como a convivência em sociedade, superação e pilares para uma boa
convivência em comunidade, com base num conto japonês e uma
agenda de compromissos ﬁrmados na ONU. Uma aventura cheia de
informações, atividades e curiosidades!

Edição 02:

O Escudo contra o Vírus do Mal!
É uma edição lançada durante a pandemia, onde os nossos heróis
falam, de forma lúdica e simples, sobre as orientações de prevenção ao
Covid-19. Uma forma de informar as crianças sobre o que está
acontecendo neste momento no mundo todo, sem criar pânico. Contém
atividades para colorir.

Edição 03:

T.E.A: Transtorno do Espectro Autista
Nesta edição nossos heróis irão aprender muitas coisas sobre
pessoas com autismo, sempre de forma lúdica e esclarecedora.
Conversarão com uma professora e futuros colegas de classe de um
aluno autista, para ajudar a todos terem uma boa convivência, sem
medo ou preconceitos.

Temos outras edições e coleções já em produção, com temas de
inclusão e informação:

SÍNDROME DE DOWN
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
SURDEZ
DEFICIÊNCIA VISUAL
DEFICIÊNCIA FÍSICA ADQUIRIDA
DEFICIÊNCIA FÍSICA CONGÊNITA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
NANISMO
OBESIDADE INFANTIL
TDH
NUTRIÇÃO
HIGIENE BUCAL
CORPO HUMANO
ÁGUA
MEIO AMBIENTE
HISTÓRIA DO BRASIL
E MUITO MAIS...

CRIANÇAS INDÍGENAS COM DEFICIÊNCIA:
Em uma parte da ﬂoresta surgem boatos sobre pinturas misteriosas que intrigam a Turminha
dos Heróis da Natureza, que partem para o local. Ao chegarem, se deparam com majestosas e
magníﬁcas pinturas, feitas em pedras e troncos de árvores, feitas com tintas naturais por algum
artista desconhecido.
A Turminha ﬁca fascinada e em meio a uma investigação de curiosidade, conhecem o
misterioso lberê, um indiozinho valente e falador, que é deﬁciente físico, pois lhe faltam os dois
braços. Aos poucos e para a surpresa de toda a Turminha, descobrem que o artista talentoso é o
próprio lberê. Ele conta sua triste história de como quase foi sacriﬁcado pelos próprios
integrantes de sua tribo e de sua fuga de lá.
Mas, em um belo dia, estavam todos reunidos contando histórias, quando, no alto de uma
árvore, percebem um grande incêndio ao longe. Ao chegarem perto, defrontam-se com um
cenário desolador e triste: uma parte da ﬂoresta estava desmatada e queimada. A Turminha
então dá uma ideia de replantar toda a área e usar o talento de lberê para deixar tudo ainda mais
bonito. Mas tudo isso é muito para a Turminha que resolvem convencer a tribo de lberê a ajudálos, mas para isso, precisam mostrar o valor deste indiozinho deﬁciente e talentoso para todos...

EDITORA

Coleções com temas especiais em produção:

INFÂNCIA FELIZ! É uma coleção diferenciada,
onde abordamos sempre de forma lúdica e esclarecedora, temas como o acesso digital em
excesso, combate ao abuso infantil, acesso
digital à pornograﬁa, drogas e todas as
situações que possam colocar em,
risco a infância de uma criança, procurando valorizar a
convivência com a família,
amigos, sempre com respeito
e buscando orienta-las sobre
os perigos do dia a dia.

EDITORA

Edição nº 1

O JOGO DA VIDA:
.
Nesta edição falamos sobre o
vício da criança em tecnologias,
como celulares, vídeo games, etc,
e os problemas que isso pode
trazer à criança e à família.

Edição nº 2

O perigo pode estar
perto demais:
.
Nesta edição abordamos a
questão do abuso sexual infantil,
de forma lúdica e simples.

EDITORA

Parceria com o biólogo e apresentador
Richard Rasmussen, as edições do
Brasil Biomas terão como conteúdo,
todos os ecossistemas do Brasil,
suas características, suas riquezas
e desaﬁos.

EDITORA

EM
BREVE!

Alguns livros do criador dos Heróis da Natureza, Marco Antonio Raymundo

EDITORA

em parceria com

Edição 03
Tema: Na luta pelo
saneamento básico
Esta edição aborda a importância
do saneamento básico para a saúde
e cidadania da população.

Exposição de
material didático
na Linha Amarela
do Metrô de São
Paulo (de agosto a
outubro de 2020)

em parceria com
EDITORA

www.editoradsop.com.br

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Desde os primeiros anos de idade, o dinheiro está presente no dia a dia das
crianças. Aprender, ainda na infância, a função dele e a priorizar a realização
de sonhos contribui para o desenvolvimento de pessoas mais educadas e
sustentáveis ﬁnanceiramente.
Diante de um cenário bastante desigual em que um número crescente de
jovens e adultos são incapazes de lidar com o próprio dinheiro, é certo aﬁrmar
que a educação ﬁnanceira deve ser ensinada na escola. Pensando nisso, a
Sênior Editora, em parceria com a Editora DSOP, lançam uma nova coleção de
educação ﬁnanceira em quadrinhos. As obras abrangem do Ensino Infantil até
o Ensino Fundamental.
Aguardem!!! Em breve, taremos mais novidades.

EDITORA

Os Heróis da Natureza
também estão presentes
nos games. Baixe o jogo
pelo Google Play
e divirta-se!

EDITORA

E-book do Livro 2 - Perigos no Caminho

EDITORA

Acesse nosso site

www.senioreditora.com.br

e saiba mais sobre a Turminha
dos Heróis da Natureza

Ver mais

Ver mais

Ver mais

Ver mais

@senior.editora

www.senioreditora.com.br
Instagram: @senior.editora
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