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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

O Guardião 
da floresta
Este livro traz várias histórias que 
você já conhece… mas será que é 
assim mesmo que você se lembrava?

e outras histórias que você já conhece

• Esta surpreendente coletânea 
traz novas versões de contos 
clássicos, como Chapeuzinho 
Vermelho, revisitados pelas 
premiadas Heloisa Prieto e 
Laurabeatriz. 

O livro 
Neste belo livro, a autora e a ilustradora propõem novas leituras de 
contos clássicos como Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos 
e o Gato de botas, entre outros. Leitores jovens, ou nem tanto, irão 
se surpreender com as versões aqui apresentadas, que mantêm o 
espírito das histórias tradicionais ao mesmo tempo em que atualizam 
seus contextos. 

Em sala de aula
Estes contos permitem trabalhar temas como: clássico recontado, 
imaginação e humor. 

Junto aos alunos, se atenha ao título do livro: O Guardião da Floresta 
e outras histórias que você já conhece. Que histórias são essas que os 
alunos “já conhecem”? Eles conseguem identificar as diferenças entre 
as versões tradicionais dos contos e aquelas apresentadas no livro? O 
que pensam sobre as alterações feitas pela autora? Conhecem também 
outras versões das mesmas histórias? Na introdução, a autora afirma, 
em relação às histórias tradicionais, que “O que importa é o prazer de 
torná-las nossas ao modulá-las segundo a nossa voz a narrar”. Segundo 
essa lógica, peça aos alunos para, individualmente ou em grupo, 
escolherem um conto “clássico” que não está no livro para criarem sua 
própria versão.

Sobre a autora e a ilustradora
Heloisa Prieto é escritora, pesquisadora e tradutora. A sua obra 
publicada, de mais de 70 livros entre contos e romances, abrange 
diversos temas e recebeu inúmeros prêmios. O Guardião da Floresta 
e outras histórias que você já conhece foi inspirado em lembranças 
do período em que inventava novas versões para antigas histórias 
durante rodas de conversas.

Laurabeatriz nasceu no Rio de Janeiro e mora em São Paulo. Em 
1984, começou a ilustrar livros infantojuvenis. Dessa data até hoje, ela 
já desenhou muitas histórias. Este é seu primeiro livro pela Brinque- 
-Book.


