
O livro
Joaninha usa pijama de bolinha? Borboleta voa com o xale colori-
do da vovó? Minhoca rebola? Será que a centopeia empresta um 
de seus pés? Afinal, ela tem tantos, não é? No novo livro de Lalau 
e Laurabeatriz, o leitor encontra uma série de curiosidades sobre 
o mundo dos insetos. Com doçura, encantamento, cores, ficção e 
não ficção, a obra – repleta de poesia visual e verbal – é um con-
vite para conhecer alguns dos bichos mais adoráveis do jardim.

Em sala de aula
Cheio de poesia e rimas, o livro permite trabalhar temas como: 
insetos, meio ambiente e brincadeiras.

“Minhoca rebola.
Eu sei rebolar!
Minhoca se arrasta.
Eu sei me arrastar!

Minhoca fura
A terra sozinha.
Eu furo também!
Mas uso pazinha.”

Na mesma página, o narrador conta um pouco sobre as preferên-
cias da minhoca, como seu gosto pela água e por lugares úmidos. 
E é assim, metade poesia e metade informação, que se apresen-
tam todas as páginas do mais novo livro dessa dupla tão querida. 
Com as crianças, é legal explorar não apenas o encantamento do 
texto rimado, mas também as curiosidades e fatos sobre o reino 
dos insetos apresentados em cada pé de página, sempre integra-
dos ao rico colorido das ilustrações. O que será que elas sabem 
sobre esses bichos? O que mais poderiam descobrir? As ilustra-
ções são belas e bastante atraentes para os pequenos, que ado-
ram brincar com proporções, tamanhos variados e pontos de vista.

Sobre o autor e a ilustradora
Lalau é paulista, poeta e publicitário. Laurabeatriz é carioca, 
ilustradora e artista plástica. Eles trabalham juntos desde 1994 e 
já fizeram dezenas de livros para crianças. Lalau gostaria de ser 
um grilo para dar pulos bem altos. Laurabeatriz gostaria de ser 
uma abelha para voar e fazer mel.

• Poesia e rimas
• Fatos e curiosidades
• Natureza
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Olha que eu viro 
bicho... de jardim!
Poética dos insetos em rimas, além de 
curiosidades e informações adicionais. 


