
É preciso
soltar o Gaspar!
Pobre Gaspar! Ele está trancado na 
despensa e o serralheiro não pode ajudar. 
Quem irá soltá-lo?

• Nova obra do premiado autor
francês Geoffroy de Pennart pela
Brinque-Book.

Gaspar, o cabrito, ficou trancado na despensa e o serralheiro não 
pode acudir. Quem será que irá ajudar Dona Cabra, sua mãe, a 
tirá-lo de lá? Nesta divertida história cumulativa, o autor francês 
Geoffroy de Pennart traz novamente personagens de diferentes 
contos de fada em novas situações. 

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: clássico 
revisitado, história cumulativa e humor. 

Nesta história é possível explorar diversos temas, por exemplo: 
alguém já ficou preso em algum cômodo e precisou de ajuda para 
sair; ou precisou buscar ajuda para alguém que estava preso? 
É certo Dona Cabra precisar pedir ajuda a tantas pessoas para 
conseguir soltar o Gaspar? O prefeito e outros governantes tinham 
razão em não se interessar no problema dela? O que os alunos 
fariam diferente na mesma situação? 
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Geoffroy de Pennart nasceu em 1951, em Paris, França e mora 
em Dordogne, França, com a mulher e duas filhas. Pela Brinque-
-Book, já lançou O lobo voltou!, Chapeuzinho redondo, O lobo
sentimental, Eu voltei! e O lobo, a cabra e os sete cabritinhos.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Formou- 
-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em
linguística na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book.


