
Como ser um 
bom gato
Um ótimo livro para gatos levados – e 
para as pessoas que os amam!

• Ilustrações bem-humoradas e
cativantes.

• Os personagens principais são dois
dos animais prediletos das crianças:
cão e gato.

O senhor Soluço, vizinho de dona Curió, pergunta se alguém 
pode tomar conta de Bituco, seu gatinho. Ringo logo se oferece 
para a tarefa, mas acaba descobrindo que terá muito trabalho 
pela frente! O pequeno felino é levado demais: ele gosta de 
subir nas cortinas, visitar os peixinhos do aquário, miar até 
conseguir o que quer, arranhar o sofá... Era hora de agir! 
Ringo acha que pode ensinar o gato a ser bonzinho e tenta 
então todos os comandos que sabia. Mas os comandos para 
cães servem igualmente para gatos? 

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais 
de estimação, convivência social e boas maneiras. 

É possível explorar a narrativa perguntando aos pequenos 
se eles são ou não levados, ou se conhecem alguém que 
seja; o que uma pessoa levada poderia fazer para melhorar 
o comportamento; se eles acreditam que é possível mudar
alguma característica pessoal; quais atitudes deixam os pais 
contentes e quais os enlouquecem; qual a maior arte que 
já aprontaram; e se animais de estimação causam muita 
confusão.
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A autora e ilustradora e a 
tradutora
Gail Page é escritora, ilustradora e também pinta murais e 
tecidos. A autora mora no estado de Maine, nos EUA, com seu 
marido e artista Rob Shetterly.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ. Já traduziu mais 
de 200 títulos da Brinque-Book. É autora de Brinque-Book com as 
crianças na cozinha e Por que o céu chora?.


