
O livro 
Numa bela manhã de sol, Cara quer ir à praia surfar com seu 
amigo Bro, mas, para seu espanto, Bro está tão entretido com 
um livro que prefere terminar a leitura primeiro. Porém, durante 
o caminho, o entusiasmo e o envolvimento de Bro com o livro 
instigam Cara a ponto de ele querer ler também. Neste livro, 
ficção e realidade se misturam perfeitamente, numa divertida 
homenagem ao prazer da leitura e à imaginação.

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: incentivo 
à leitura, imaginação e amizade. 

No início da história, Cara trata a leitura como algo chato e 
entediante. Os alunos se sentem ou já se sentiram assim? O 
que os fez mudar de ideia, ou o que poderia convencê-los 
do contrário, caso ainda não gostem de ler? Que indicativos 
a narrativa dá de que a leitura é uma atividade divertida e 
prazerosa? Apesar de nunca ser mencionado explicitamente, 
Bro está lendo um livro muito famoso (Moby Dick, de Herman 
Melville), que os alunos talvez reconheçam. Quais pistas o autor 
e o ilustrador deixam para que o leitor identifique a obra? 

Sobre o autor e ilustrador
Kwame Alexander é poeta, educador e autor. Ele escreve 
para crianças de todas as idades e sua obra em poesia e prosa 
já recebeu diversos prêmios importantes nos Estados Unidos. 
Olha a onda! é seu primeiro livro na Brinque-Book. 

Daniel Miyares é autor e ilustrador de histórias para 
crianças. Ele se formou em Ilustração no Ringling College of 
Art and Design, na Flórida, Estados Unidos. Atualmente vive no 
Kansas com sua esposa e dois filhos.

Olha a 
onda!
Numa manhã ensolarada, dois 
amigos vão à praia com ideias bem 
diferentes sobre o que fazer lá.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

• Obra do premiado autor norte- 
-americano Kwame Alexander, 
que já teve 21 títulos na lista de 
best-sellers do jornal The New 
York Times.

• Ilustrações coloridas e divertidas 
que destacam a intertextualidade 
da história.


