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Palavras-Chave
Animais, opostos, relacionamento entre mãe e filho, infância

Atrativos de venda
• Texto em caixa alta.
• Obras para crianças em processo de alfabetização.
• Mesmo autor dos sucessos Cadê Meu Ursinho? e Pato Atolado, publicados

pela Brinque-Book.

O livro
Em Alto, Abraço e Sim, o macaquinho Zezé embarca em divertidas aventuras 
pela floresta na companhia dos amigos elefante, hipopótamo, girafa e leão. O 
pequeno acha que todos são maiores que ele e encontra um jeito de ficar mais 
alto, mais alto até que uma girafa. Ele topa qualquer brincadeira, desde que não 
fique sem um caloroso abraço. Mas, entre muitos “sins”, quando o assunto é ir 
dormir, a resposta de Zezé é “não”. São muitas as peripécias do macaquinho, 
mas ele tem muita sorte, pois, no fim, é sempre acolhido nos braços da mamãe.  

O autor e ilustrador
Jez Alborough nasceu em 1959, em Kingston-Upon-Thames, Inglaterra. Desde 
pequeno, gostava de ler e desejava tornar-se um artista. Jez se graduou em 
Design Gráfico e frequentou o curso de Artes Plásticas da Faculdade de Norwich. 
Atualmente, vive em Londres com sua esposa dinamarquesa. Seus hobbies 
incluem observar os pássaros que aparecem no seu jardim e caminhar à beira- 
-mar. Ele já tem mais de trinta livros publicados, entre eles, os títulos Cadê Meu 
Ursinho? e Pato Atolado, que saíram pela Brinque-Book. 


