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PIERRE WINTERS nasceu e mora em Hasselt, na Bélgica. Depois de uma carreira de mais de 30 anos como editor de 
sucesso, ele se tornou autor de livros infantis.
FLORENCE DUCATTEAU nasceu e cresceu em Bruxelas, na Bélgica. Ela escreve desde 2002, e seus livros já foram 
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Para abrir o selo Brinque-Book Saber, lançamos os títulos Visitando um museu e É assim que eu sou, que fazem 
parte da nova coleção “Descobrindo”. 
Esses livros são ilustrados e informativos, com conteúdos curriculares abordados de forma lúdica, são um bom 
complemento à sala de aula. 
Você quer saber tudo sobre o corpo humano, e os vários tipos de museus? Aqui, você terá respostas. 
Então, não perca essa oportunidade, venha e confira as páginas destes livros.

Palavras-chave
Corpo humano e museus

Atrativos de venda

•Livros com abas internas com um grande mapa explicativo dos temas abordados em cada livro.

•Conteúdos trabalhados de forma divertida, ideal para auxiliar a aprendizagem das crianças.

•Ilustrações demonstrativas que auxiliam o bom entendimento do assunto de cada livro.
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