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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa

Serviços

O amor de uma professora e de seus alunos pela escola, 
uma história que nem as chuvas de verão levam embora...

• Escola de chuva é do mesmo autor de Chuva de manga e O pre-
sente de aniversário do marajá. 
• Agraciado pelo Prêmio norte-americano Oppenheim Toy Portfo-
lio com o selo de ouro de melhor livro de 2010.
• Uma emocionante história sobre o amor pelo aprendizado, o
desejo de estudar e sobre a maior herança que um adulto pode 
deixar para uma criança: o conhecimento. 

É o primeiro dia de aula em Kelo, no Chade, na África. As crianças 
caminham pela estrada. “Vou ganhar um caderno?”, pergunta 
Tomás. “Vou ganhar um lápis? Vou aprender a ler como vocês?”.
Mas quando ele e as outras crianças chegam à escola, não há sala 
de aula nem carteiras. Apenas uma professora. “A primeira lição é 
construir a nossa escola”, diz ela.

Esta bela história permite explorar temas como aprendizado, 
perseverança, escola, primeiro dia de aula, conto africano, 
estações do ano, reutilização de materiais.

O americano James Rumford é autor dos livros Chuva de 
manga e O presente de aniversário do marajá, publicados pela 
Brinque-Book.
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A cada dia, Tomás e os outros 
alunos aprendem novas lições. A cada 
dia, a professora encoraja Tomás e as 
outras crianças. 

— Excelente! — diz ela. — Perfeito, 
meus amigos aprendizes.

Os meses voam. 

22 23


