
Coleção
Dedoches
Uma coleção ricamente ilustrada com 
divertidos dedoches!

• Divertidas e coloridas ilustrações.

• Alguns dos personagens preferidos 
dos pequenos leitores: dinossauros, 
monstros, animais da fazenda e da 
floresta.

Estes quatro livros estimulam a imaginação infantil, aguçam a 
criatividade, a descoberta e são uma ótima forma interativa de 
introduzir conceitos novos no aprendizado das crianças!
Em 1 2 3 Fazenda, as crianças irão encontrar seus animais 
preferidos em um livro divertido que conta de trás para frente! Já 
na obra Algazarra na floresta, os pequenos vão dar de cara com 
os animais mais barulhentos da floresta. Em Dinossauros opostos, 
os antônimos são introduzidos ao universo infantil por meio 
de divertidos personagens pré-históricos. Por fim, em Monstros 
multicoloridos as crianças irão se juntar a estes seres, por vezes 
assustadores, em uma festa repleta de cores!

Os livros
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Além da história
Estas divertidas histórias permitem trabalhar temas como: animais, 
números, antônimos e cores. 

Algumas sugestões de exploração: você tem algum animalzinho de 
estimação? Quantos animais você conhece? Quais os animais que 
vivem na fazenda? E quais vivem na floresta? Você sabe imitar o som 
dos animais? Quantas cores você conhece? Quais são as suas cores 
preferidas? Quais as diferenças entre os dinossauros apresentados no 
livro? As pessoas também são diferentes? O que as pessoas que você 
conhece têm de diferente/oposto uma das outras?

Sobre a ilustradora e a tradutora
Stephanie Hinton é formada em Ilustração pela Universidade de 
Wolverhampton, no Reino Unido. Ela é responsável por ilustrações de 
dezenas de livros infantis e possui também livros com textos de sua 
própria autoria.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Já traduziu 
mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam 
prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

www.brinquebook.com.br

Ilustradora: Stephanie Hinton
Tradutora: Gilda de Aquino
Formato: 18 x 23 x 0,8 cm
Páginas: 20
Leitura compartilhada: a partir de 3 anos

123 Fazenda
ISBN: 978-85-7412-519-0
Algazarra na floresta
ISBN: 978-85-7412-520-6
Dinossauros opostos
ISBN: 978-85-7412-521-3
Monstros multicoloridos
ISBN: 978-85-7412-522-0

Peso: 226 g
Verificar preços no site

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


