
Coleção
Qual é diferente?
Em cada livro, alguns animais são 
diferentes: ou na aparência, ou fazem 
algo que nenhum mais faz. Você consegue 
encontrá-los?

• Coleção interativa que auxilia na 
formação dos pequenos. 

• As ilustrações do premiado autor e 
ilustrador Guido Van Genechten.

A coleção “Qual é diferente?” traz quatro livros que ajudarão 
os pequenos a aprender, de maneira divertida, a contar, 
compreender mais sobre as diferentes emoções e sentimentos, 
desenvolver noções de espaço e localização e também de 
antagonismo. Cada livro propõe diferentes atividades, sempre 
com foco na exploração dos detalhes, incentivando ainda a 
ampliação do vocabulário por meio da introdução de palavras- 
-chave temáticas.

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
percepção visual, animais e vocabulário. 

Sugestões de trabalho: os livros podem ser explorados de 
maneira individualizada, seguindo as atividades propostas ao 
longo da obra, ou em grupo. Neste caso, é possível desenvolver 
gincanas para ver qual criança (ou grupo de crianças) consegue 
completar os desafios do livro em menor tempo.

Sobre o autor e a tradutora
Guido van Genechten nasceu em 1957, em Mol, na Bélgica. 
Em seus textos e ilustrações, o autor cativa os pequenos leitores 
ao mostrar personagens, em geral animais, que vivem as mesmas 
descobertas e curiosidades na infância. Pela Brinque-Book, Guido 
lançou O que é, o que é?; O que parece?; Onde?; e O que tem 
dentro da sua fralda?
Camila Werner nasceu em São Paulo, em 1975. É graduada 
em Comunicação Social com especialização em Editoração pela 
Universidade de São Paulo (USP).  Fez mestrado em Livros e 
Mídias Digitais pela Universidade de Leiden, nos Países Baixos. É 
editora e tradutora.
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