
Grandes 
Invenções
Após a leitura de Grandes invenções 
a criança irá se transformar em um 
verdadeiro sabe-tudo!

• Os livros da coleção Brinque-Book 
Saber trazem conteúdo informativo de 
maneira clara e direta, estimulando a 
curiosidade dos pequenos leitores a 
respeito do mundo que os cerca.

O que é uma invenção? E por que as coisas são inventadas? 
Qual a influência dos inventos em nossas vidas? Essas são 
algumas perguntas a serem desvendadas no livro Grandes 
invenções, mais um título da coleção Brinque-Book Saber. 
Ricamente ilustrada, a obra traz muitas informações sobre 
diversos tipos de inventos e descobertas.
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
tecnologia, conhecimento e criatividade. 

Sugestões de exploração: Quem já inventou algo? Para que 
serviu a invenção feita? E como foi o processo durante a 
invenção do objeto? O invento precisou de algum tipo de 
aprimoramento? Quais as grandes descobertas ao longo da 
história? Quais os nomes dos grandes inventores? Em sua 
opinião, qual foi a mais importante invenção feita até hoje? Por 
que?

Jozua Douglas nasceu perto do dique de Groningen, na Holanda. 
Se formou em jornalismo e comunicação, e vive atualmente Utrecht, 
também na Holanda, onde trabalha como escritor.
Margot Senden nasceu e mora em Mechelen, na Bélgica, com 
suas duas filhas. Ela trabalha como designer gráfica e sonha em 
se tornar uma ilustradora famosa.
Arthur Diego van der Geest nasceu em Campinas e passou 
parte da infância na Holanda. Atualmente, estuda Geologia. 
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