
Abrapracabrasil!
Viaje com a cabra e sua lâmpada mágica 
por diversas regiões brasileiras!

• Novo título do premiado autor  
e ilustrador Fernando Vilela na 
Brinque-Book com a conhecida 
personagem de Abrapracabra!.

• Divertida obra com texto rimado, 
que apresenta os pequenos leitores a 
diversas regiões e cidades do Brasil.

Cansada de sua vida pacata, a cabra decide recorrer a sua 
lâmpada mágica e, junto de seu amigo jacaré, que é guia 
de Turismo, abre um portal mágico para diversas regiões e 
cidades brasileiras.
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
amizade, geografia, história e humor. 

Esta obra permite trabalhar diversos temas, entre os quais: 
os alunos podem usar a obra como base para explorar 
a geografia e a cultura das diferentes regiões do Brasil. 
Alternativamente, o texto rimado permite também o estudo de 
gêneros textuais. 

Sobre o autor e ilustrador
Fernando Vilela é artista plástico, escritor, ilustrador e 
educador, trabalha com gravura, pintura e fotografia, e expõe 
com frequência seus trabalhos de arte e ilustração no Brasil 
e no exterior. Tem obras na coleção da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo e no MoMA de Nova York. Já ilustrou mais de 
60 livros para crianças e jovens para editoras brasileiras e 
estrangeiras, dos quais quinze são de sua autoria. 
Por alguns de seus livros recebeu diversos prêmios, dentre eles 
cinco prêmios Jabuti, a Menção Novos Horizontes do Prêmio 
Internacional do Salão Jovem de Bolonha em 2007, e teve 
três livros incluídos no catálogo White Ravens da Biblioteca 
Internacional de Munique. Em 2008, entrou para a lista de 
honra do IBBY (International Board on Books for Young People).
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


