
Gigantossauro
Junte-se a Cabeçudo, Zinho, Bolão e 
Miúdo nesta aventura pré-histórica!

•  Divertidas e coloridas ilustrações. 

• Um dos temas preferidos dos 
pequenos leitores: dinossauros, 
rodeado de muito suspense e 
aventura!

• Livro com aba e um final 
surpreendente!

Cabeçudo, Zinho, Bolão e Miúdo são pequenos dinossauros 
que estão em busca de diversão pela floresta. Antes de partirem 
para mais uma aventura, suas mães aconselham: “Cuidado 
com o GIGANTOSSAURO, ele é feroz e irado! Seus pés fazem 
TUM! Sua boca faz TCHUM! E aí, bem ligeiro, ele engole você 
por inteiro”! Será que os quatro amigos estarão atentos aos 
sinais de uma possível aproximação do GIGANTOSSAURO?
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
dinossauros, amizade e humor. 

Algumas sugestões de exploração: em que época os 
dinossauros viveram? Quais as diferentes espécies de 
dinossauros? Quais são suas principais características? Qual 
a diferença entre animais herbívoros e carnívoros? Onde eles 
viveram? Eles ainda estão vivos? O que será que aconteceu 
com eles? Será que existe algum animal parecido com os 
dinossauros? Quais as características dos dinossauros que 
podem ser comparadas às dos répteis?

Sobre o autor e a tradutora
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