
O livro 
Um álbum de família de uma galinha pode não despertar inte-
resse de muita gente. Mas e se dissermos que ela descende dos 
dinossauros?! Para provar isso, a galinha dessa história decidiu 
compartilhar com os leitores fotos e lembranças divertidas de sua 
família. Veremos a ágil família dos velociraptors, mostrando suas 
habilidades no patinaptor; e os diplódocos. Veremos também – de 
uma distância segura – os temíveis tiranossauros; os iguanodon-
tes, que botavam ovos como as galinhas; os estegossauros e mui-
tos outros. Guido van Genechten, com muito humor e criatividade, 
mais uma vez surpreende trazendo para as crianças a inacreditá-
vel, porém verdadeira, história dos dinossauros!

Em sala de aula
Dinossauro, evolução das espécies, extinção, álbum fotográfico 
e humor são temas que podem ser trabalhados a partir da obra. 
A narrativa parte do diálogo do narrador com a personagem 
galinha, que, ao ser questionada, resolve apresentar seu álbum 
de família. Nesse momento, ilustrações e projeto gráfico trans-
formam o livro num álbum comentado – fotos com legendas, 
bilhetes, suvenires etc. Vale dedicar um tempo de conversa para 
identificar e explorar com os alunos os recursos textuais e imagé-
ticos utilizados pelo autor-ilustrador para construir essa narrativa 
diferente. Para provar que é parente dos dinossauros, conforme 
conta a história deles, a ave apresenta diferentes espécies, seus 
hábitos e características, e faz comparações entre ela e esses 
seres pré-históricos. Interdisciplinar, a obra apresenta múltiplas 
chaves de leitura. Vamos incentivar os alunos a explorá-las?
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Guido van Genechten nasceu em 1957, em Mol, na Bélgica. 
Ele estudou desenho, pintura, design e fotografia na Academy of 
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• Do autor do best-seller: O que 
tem dentro da sua fralda?.

• Dinossauros, interdisciplinar, 
humor.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

A inacreditável, porém 
verdadeira, história dos 
dinossauros
Um álbum de família como você nunca viu!


