
Os livros 
Baseados nos já clássicos O Grúfalo e O filho do Grúfalo, 
esses divertidos livros de atividades contém mais de 400 
adesivos cada e irão proporcionar muitas horas de diversão 
para os pequenos leitores. Cada página recria cenas e 
momentos dos livros originais na forma de divertidas atividades 
com adesivos. Quebra-cabeças, labirintos, jogos dos erros, 
ilustrações para completar, caça-palavras e muitos outros 
passatempos fazem parte de cada livro e com certeza irão 
entreter e estimular a imaginação dos leitores. 

Sobre os autores e as tradutoras
Julia Donaldson é a autora de muitos livros infantis de 
sucesso, incluindo o premiado O Grúfalo, também ilustrado por 
Axel Scheffler e publicado pela Brinque-Book. Além das histórias 
infantis, ela também escreve peças de teatro e canções. Ela vive 
em Glasgow, Escócia, com seu marido e sua família.

Axel Scheffler ficou conhecido mundialmente por suas 
ilustrações de livros infantis. Seus livros foram traduzidos 
para mais de quinze idiomas. Nascido na Alemanha, vive 
atualmente em Londres.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Formou- 
-se em Letras Anglo-Germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
Linguística na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. 
Já traduziu mais de duzentos títulos da Brinque-Book, muitos 
deles ganharam prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

Gabriela Degen Marothy nasceu em São Paulo e formou-se 
em língua e literatura inglesa na Universidade de São Paulo 
(USP). Trabalha com tradução e produção de livros infantis e 
infantojuvenis. 

O Grúfalo e 
O filho do Grúfalo 
Livros de adesivo
Divirta-se com estes famosos personagens 
em dois livros cheios de atividades!

• Com mais de 400 adesivos cada, 
estes livros de atividades propõe 
fantásticos jogos e brincadeiras com 
os queridos personagens de Julia 
Donaldson e Axel Scheffler.
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Serviços
Autora: Julia Donaldson
Ilustrador: Axel Scheffler
Tradutoras: Gilda de Aquino e  
Gabriela Degen Marothy
Formato: 23,8 x 30,5 x 0,4 cm
Páginas: 24
Peso: 254 g

O Grúfalo – Livro de adesivos
ISBN: 978-85-7412-555-8
Código de barras: 9788574125558

O filho do Grúfalo – Livro de adesivos
ISBN: 978-85-7412-554-1
Código de barras: 9788574125541

A partir de 3 anos

Verificar os preços no site.

Estes livros seguem o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


