
Dos mesmos autores do best-seller A verdadeira história 
de Chapeuzinho Vermelho, que já vendeu mais de 40 mil 
exemplares no Brasil

• Livro divertido e interativo, com ilustrações expressivas.

• Dos mesmos autores do best-seller A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, 

que já vendeu mais de 40 mil exemplares no Brasil.

O livro
Então, você pensa que conhece a história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos? Às 

vezes, as coisas não são como parecem ser! Neste divertido livro, Papai e Mamãe Urso 

decidem convidar Cachinhos Dourados para ficar com eles na esperança de que ela seja 

uma boa influência para seu travesso filhote, o Ursinho. No entanto, Ursinho não gosta 

nem um pouco dessa menina metida e certinha; e Cachinhos Dourados, por sua vez, 

acha o filhote um verdadeiro “urso” duro de roer.

Essa pincelada bem-humorada do que acontece antes da história narrada pelo famoso 

conto de fadas começar é lotada de novidades (como um pop-up da casa dos Três Ursos) 

que vão dar vida e adicionar ainda mais diversão à leitura!

Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: boas maneiras e convivência 
social.

Com uma narrativa divertida e cativante, o livro nos mostra que mesmo clássicos 

renomados e conhecidos mundialmente, como Cachinhos Dourados, podem ser 

contados sob diferentes perspectivas.

O autor e a ilustradora
Sandro Natalini ilustra e escreve livros infantis para diversas editoras ao redor do 

mundo, tendo publicado mais de 20 títulos até o momento e recebido diversos prêmios 

por seu trabalho. Além disso, Sandro leciona design gráfico, ilustração de moda e 

ilustração editorial em universidades e institutos de Urbino, ministrando ainda cursos e 

treinamentos para professores e promovendo workshops de ilustração para crianças em 

escolas e livrarias.

Morando atualmente em Bolonha, Agnese Baruzzi tem trabalhado como ilustradora 

e vem publicando livros infantis desde 2001 em diferentes países, além de colaborar 

com agências de publicidade e propaganda e de ministrar workshops para crianças em 

escolas e livrarias.
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