
Margô, a galinha, viu algo nos arbustos. Mas nenhum outro animal 
acredita nela. E agora, o que vai acontecer?

•	 Livro de Mem Fox, premiada autora do clássico Guilherme Augusto Araújo
Fernandes. 

•	 Divertido conto cumulativo.

•	 História com animais da fazenda, ilustrados com colagem de papel de seda.

O livro
Margô, a galinha, está vendo algo perigoso na moita. Mas nenhum outro animal 
acredita nela. Conforme a história passa, fica claro para o leitor que os animais estão 
em perigo. Será que Margô vai conseguir salvar a todos?

Além da história
Esta engraçada história permite trabalhar temas como: animais da fazenda, 
história cumulativa e suspense.

A história da galinha Margô é um conto cumulativo, gênero popular na literatura 
infantil que envolve o pequeno leitor pela tensão crescente, até seu desfecho. 
Ao contrário da galinha, os leitores conseguem perceber desde o início que 
uma perigosa raposa está escondida nos arbustos, aspecto que contribui para o 
envolvimento do leitor com a história.

Sobre a autora e a ilustradora
Mem Fox é uma escritora australiana de livros infantis e uma educadora 
especializada em alfabetização. Ela recebeu vários prêmios por seus livros, e hoje em 
dia vive uma rotina menos agitada na cidade de Adelaide, Austrália. Pela Brinque-
Book, também publicou Guilherme Augusto Araújo Fernandes, laureado com o selo 
Altamente Recomendável da FNLIJ.

Patricia Mullins é uma premiada autora e ilustradora de livros infantis. Patricia 
desenha desde o tempo da escola e sempre foi incentivada pela sua mãe. Hoje ela 
vive em Melbourne, Austrália, com seu marido, filhos e animais de estimação.
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