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Os livros
Quem não conhece a história da assustadora criatura nascida 
da mente inventiva de um ratinho astuto? Ele tem tanta imagi-
nação que, no fim, até mesmo os leitores mais atentos ficam na 
dúvida: afinal, o Grúfalo existe ou não? 

Sucesso mundial escrito pela britânica Julia Donaldson e ilus-
trado pelo alemão Axel Scheffler, a história do Grúfalo agora 
ganha uma série de quebra-cabeças. Interativa, ela traz dois 
livros de montar imagens a partir de perguntas disparadoras e 
divertidas que estimulam os pequenos leitores a contar ou encon-
trar algo na história.

Em Meu primeiro Grúfalo – Vamos Procurar?, o leitor é convida-
do a encontrar elementos nas páginas resistentes e divertidas. 
Já em Meu primeiro Grúfalo – Vamos Contar?, a brincadeira é 
juntar as imagens de quebra-cabeça até chegar ao número 5, 
para criar as cenas com suas peças.

Para saber mais sobre os livros do Grúfalo, entre no nosso site 
e conheça os dois títulos literários e também a série interativa 
de adesivos. 

Meu primeiro 
Grúfalo – Vamos 
Procurar? – e 
Vamos Contar?
Livros quebra-cabeças
Para procurar ou contar, já sabe: junte as peças 
e siga os caminhos da floresta!

• Livros interativos, em caixa 
alta, que ensinam a ler as imagens 
brincando.

• Inspirados no best-seller O Grúfalo, 
publicado pela Brinque-Book.

• Com peças para montar  
quebra-cabeças.

Serviços
Autora: Julia Donaldson
Ilustrador: Axel Scheffler
Tradutora: Gilda de Aquino
Formato: 18 x 18 x 1,4 cm
Páginas: 8
A partir de 3 anos

MEU PRIMEIRO GRÚFALO: VAMOS 
PROCURAR? 
ISBN: 978-85-7412-579-4
Código de barras: 9788574125794
Peso: 264 g

MEU PRIMEIRO GRÚFALO: VAMOS CONTAR? 
ISBN: 978-85-7412-578-7
Código de barras: 9788574125787
Peso: 266 g

Verificar os preços no site.
Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Sobre a autora e o 
ilustrador
Julia Donaldson é autora de muitos li-
vros infantis de sucesso. Além das histó-
rias infantis, ela escreve peças de teatro e 
canções. Participa ativamente de grupos 
de contadores de histórias e de teatro. Ela 
vive em Glasgow, na Escócia, com seu ma-
rido e sua família.

Axel Scheffler ficou conhecido mundial-
mente por suas ilustrações de livros infan-
tis. Seus livros foram traduzidos para mais 
de 15 idiomas. Nascido na Alemanha, 
vive atualmente em Londres.


