
Meu pai é 
uma girafa
Meu pai é grande e alto, gentil e 
divertido… meu pai é uma girafa!

• Nova obra do consagrado autor e 
ilustrador australiano Stephen Michael 
King. 

• Livro delicado e divertido, que trata de 
forma leve a relação de uma criança e 
seu pai.

Meu pai é grande e alto, gentil e divertido… meu pai é uma 
girafa! Valendo-se da visão de uma criança, o premiado autor 
e ilustrador australiano Stephen Michael King cria este divertido 
e afetuoso livro, no qual as qualidades de um pai são vistas de 
forma inusitada por seu filho.

O livro

Além da história
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Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amor e relacionamento familiar. 

Algumas sugestões de exploração: os alunos conseguem 
dizer com quais animais seus pais se “parecem”? Por quê? 
Quais qualidades os levaram a essa escolha? Todos nós 
nos parecemos com algum animal? Existem coisas que os 
adultos têm mais facilidade para fazer do que as crianças? E o 
contrário, é verdade?

Sobre o autor e a tradutora
Stephen Michael King adorava ser criança e não gostou muito 
quando teve de crescer. Ele sofreu uma perda auditiva quando 
pequeno e não conseguia fazer muitas amizades. Assim, quando 
terminou a escola, Stephen desenhava e escrevia o tempo todo, e isso 
se tornou a sua nova voz. Atualmente, Stephen mora em uma ilha na 
costa australiana, com sua família e vários bichinhos de estimação. 

Gilda de Aquino já traduziu mais de 200 títulos da Brinque-
Book, muitos dos quais ganharam o prêmio de Melhor Tradução 
da FNLIJ.
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