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O que são os pontos 
pretos na neve?
Eu vi uma máscara...
Os carrapatos escalam..

Serviços

Autor e ilustrador: Fernando Vilela
Verificar preço no site 
Formato: 20,5 x 20,5 cm 
Páginas: 8
Leitura compartilhada: 
a partir de 2 anos 
Recomendação: 02 a 08 anos 
Peso: 218 g
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Ortográfi co da Língua Portuguesa.

Palavras-Chave
Curiosidades, surpresas e charadas visuais

Atrativos de venda
• Livros com abas que auxiliam na imaginação, prendem a atenção dos pequenos
leitores e os divertem.
• Curiosidades que revelam os mais diversos mistérios sobre a vida dos animais na
natureza.
• Textos curtos e simples, de fácil compreensão, ideais para leitores em estágio inicial de
alfabetização.

A Coleção
Existem animais que se escondem uns nos outros. Existem formas na natureza 
que você nunca imaginou. Existem disfarces que nem as pessoas mais espertas 
conseguem adivinhar.
A Coleção Surpresa, de Fernando Vilela, convida você para uma grande viagem 
recheada de descobertas. Que bicho é o rei dos disfarces? Onde os animais se 
escondem? Com o que eles se parecem? Nos livros Onde eles estão?, Eu vi! e O 
disfarce dos animais, você descobrirá tudo isso e muito mais! Não perca tempo 
e venha se aventurar nas mais diversas curiosidades sobre a natureza.

O autor e ilustrador
Fernando Vilela é artista plástico, professor e designer. Como artista, realizou 
diversas exposições no Brasil e no exterior. Em 2004, recebeu o prêmio Ilustrador 
Revelação, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Além desta coleção, 
os livros A toalha vermelha e Os heróis do tsunami são os outros trabalhos de 
Fernando com a Brinque-Book. 
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