
O lobo, a cabra e 
os sete cabritinhos
O que será que Igor, o lobo, preparou 
para este dia tão especial?

• História inusitada que traz 
personagens de contos de fada em 
novas situações.

•Autor premiado no exterior

• Leia também:

Em uma manhã de céu azul, o lobo Ígor saiu de casa rumo 
à cidade com um sorriso nos lábios. “Hoje vai ser um dia 
inesquecível!”, disse. Longe dali, sob a sombra das árvores da 
floresta, dona Cabra decide ir ao supermercado. “Não abram a 
porta para ninguém, e muito cuidado com o lobo!”, recomentou 
aos sete cabritinhos. Será que as histórias de Ígor e de dona Cabra 
vão se cruzar?

O livro
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Além da história

Serviços

Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena  |  CEP: 05417-012  |  São Paulo - SP  |  Brasil 
Tel./Fax: (11) 3032-6436  |  brinquebook@brinquebook.com.br

Esta divertida história permite trabalhar temas como: lobos, 
clássico revisitado e humor. 

“Nem tudo é o que parece ser” e “As aparências enganam” são 
ditados que podem ser debatidos após a leitura do livro. Outras 
sugestões de exploração: alguém já tentou se passar por uma 
outra pessoa? Quem já ficou sozinho em casa?  Quem já cometeu 
algum erro de julgamento? Quais as consequências deste erro e 
como a situação foi contornada?

Geoffroy de Pennart nasceu em 1951, em Paris e mora em 
Dordogne com a mulher e duas filhas. Pela Brinque-Book já lançou O 
lobo voltou!; Chapeuzinho redondo; O lobo sentimental; e Eu voltei!.

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.
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