
Coleção
O Lobinho
Coleção que auxilia na formação dos 
pequenos leitores!

• Coleção interativa que auxilia na 
formação dos pequenos. 

• Divertidas ilustrações.

A coleção “O Lobinho” traz histórias comuns ao dia a dia das 
crianças. Em O Lobinho vai à escola, o pequeno supera a 
inquietude e faz novos amigos. Já em O Lobinho usa o penico, ele 
descobre para que serve o misterioso objeto! O Lobinho está com 
medo do escuro traz mais um tema corriqueiro aos pequenos: a 
hora de dormir. Por fim, em O Lobinho não quer compartilhar, o 
protagonista convida sua prima Luna para brincar em casa, mas 
quando é hora de emprestar os brinquedos, ele não fica muito 
contente. Será que o Lobinho vai perceber que compartilhar pode 
ser muito divertido?
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: amizade, 
medo, cotidiano, desfralde e convivência social. 

Sugestões de trabalho: quem já passou por situações parecidas 
como as que o Lobinho enfrentou? Quais foram as maiores 
dificuldades encontradas em cada situação? E quais as melhores 
coisas advindas de cada situação?

Sobre as autoras e a tradutora
Orianne Lallemand, autora de livros infantis, mora na Bretanha, 
França. Apaixonada pelas palavras, ela divide seu tempo entre a 
escrita, reuniões ou oficinas de escrita e seus cinco filhos.

Éleonore Thuilier nasceu em Ganges, na França, e seguiu os 
estudos de artes aplicadas e de estilista de moda em Nîmes, França. 
Depois de uma curta carreira na moda, ela seguiu, em 2008, a 
primeira paixão, aquela que não a deixará mais: a ilustração infantil.
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prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.
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