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• Texto simples e gostoso de ler, com
uma grande mensagem às crianças!

• Estreia da ilustradora Elma na
Brinque-Book.

Tudo lá era pequeno! Tudo lá era minúsculo! Num lugar não sei 
onde, existia uma ilha do tamanho de uma ervilha. Neste torrão 
mínimo, vivia uma gente miúda! No reino de Chan um raio de sol 
bronzeava um milhão de banhistas, um simples pé de vento virava 
um vendaval, um só guarda-chuva cobria tudo e um grão de 
arroz dava para o ano todo. Descubra em Chin, Chan, Chun que 
os grandes valores estão nas pequenas coisas!

O livro

Sobre o autor e a ilustradora

Além da história

Serviços

Esta singela história permite trabalhar temas como: 
solidariedade, humildade e cotidiano.

Algumas sugestões de exploração da obra: qual o tamanho do 
nosso planeta? Existem planetas maiores do que o nosso? Será 
que somos pequenininhos quando comparados a outros seres? 
Quais as menores criaturas que você conhece? E as maiores? Ser 
pequeno traz alguma vantagem ou desvantagem? E ser grande? 
Pequenas coisas podem ser importantes? Qual a menor coisa que 
você possui que você mais gosta?

Milton Célio de Oliveira Filho nasceu em Ubatuba, litoral norte 
de São Paulo, em 1953. Estreou como escritor infantil em 2003, pela 
Brinque-Book, com O caso das bananas. Hoje Milton Célio possui 
mais de 10 livros publicados e é vencedor de diversos prêmios.

Elma nasceu em Recife (PE), é casada, tem três filhos e um netinho. 
É formada em Serviço Social e Relações Públicas. Livros e desenhos 
sempre fizeram parte de sua vida. Ela trabalha com várias técnicas, 
desde o bordado até a computação gráfica, experimentando novas 
cores e formas para a composição de imagens infantis.
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