
O livro
Certa manhã, o ovo de uma fêmea Oxalaia foi parar no 
ninho de outra da mesma espécie. Tudo poderia ter passado 
despercebido se não fosse um pequeno detalhe: os ovos 
tinham cores diferentes. O filhote vermelho, ao nascer, não é 
muito bem recebido pelos demais membros da nova família, 
todos azuis. Só consegue fazer amizade com uma pequena 
dinossaura do grupo. Sofrendo com tanta incompreensão, 
Dino resolve ir embora e Saura decide se unir a ele. Juntos, 
empreendem uma viagem que os leva aos Oxalaias vermelhos, 
com quem Dino se identifica. Mas o que será de Saura, que se 
torna diferente agora? 

Em sala de aula
Com esta história é possível trabalhar temas como dinossauros, 
amizade, respeito às diferenças, amor, solidariedade, 
pluralidade cultural.
Converse com as crianças sobre os amigos que têm: como eles 
são? São iguais ou cada um tem características singulares? 
Como se conheceram? E as famílias dos amigos, o que têm 
de similar e de diferente de suas próprias famílias? Como 
as crianças convivem com essas diferenças? Já tiveram de 
ajudar os amigos em alguma situação em que eles estavam em 
apuros, como Saura no livro? Na história, os dois grupos de 
dinossauros, embora da mesma espécie, não conheciam um 
ao outro. Aproveite para perguntar se as crianças conhecem 
outras culturas muito diferentes da nossa. Quais são? Onde 
vivem? O que há de diferente? E o que há de semelhante? 
O que é respeito? Converse sobre como as pessoas podem 
aprender umas com as outras e como a diversidade enriquece 
as culturas. O que aprendem com os amigos?
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Dino e Saura
Há milhões de anos, na região onde hoje 
é o Brasil, dois pequenos dinossauros 
começaram uma amizade improvável...

•	Oitavo livro do autor/ilustrador 
Fernando Vilela pela Brinque-Book.

•	Com técnica apurada e cores 
vibrantes, Fernando Vilela conta 
uma história que trata não apenas 
de amizade, amor e respeito, 
mas das incríveis possibilidades 
de se abrir para o novo, conviver 
com o diferente e aprender com a 
diversidade.
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