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Atrativos de Venda
• Uma história sobre brigas, uma defesa do ouvir e um elogio ao brincar.
• Texto claro e de fácil compreensão, ideal para quem está começando a
aprender a ler.
• Ilustrações ricas em significados e articuladas com o texto que prendem
a atenção do pequeno leitor, auxiliam e reforçam a boa compreensão da 
narrativa. 

O Livro
Texugo, urso e raposa, cada um tem seu ponto de vista, cada um conta 
a história de um jeito: um diz que “Foi assim!”, e o outro logo retruca 
dizendo que “Não foi assim, não!”. Ninguém se entende. Tem início, 
então, uma tremenda briga. Mas, de repente, cansado de tanta confusão, 
o esquilo, que só observava, decide pôr fim à discussão. O que será que o
esquilo vai fazer?
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Brincar com os amigos é 
muito mais divertido do 

que brigar com os amigos.
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Este livro segue o 
Novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa.

Leia tamb�m:

• Três ursos

• Se é assim que você pensa!


