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Rodopiar, pular, dar 
cambalhota, plantar 
bananeira... Alice só não 
sabe fazer o espacato. 
Será que ela vai 
conseguir?
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Ortográfico da Língua Portuguesa.

Palavras-Chave
Amizade, Superação e Solidariedade.

Atrativos de venda
• Nono livro da renomada autora, Margaret Wild, publicado pela Brinque-Book.

• Texto em caixa alta e de fácil compreensão que oferece ao leitor o contato com os
diferentes animais australianos.
• História encantadora que trabalha o imaginário e a fantasia de maneira envolvente,
fala da nossa capacidade de superação e do importante papel dos amigos diante das 
dificuldades.
• Delicadas ilustrações feitas com o uso de caneta, nanquim e aquarela, ricas em
conteúdo e articuladas com o texto. 

O livro
Sempre com o apoio dos seus três incansáveis amigos marsupiais (o vombate, 
o coala e o gambá), a wallaby Alice realiza os mais diferentes movimentos.
Até pular numa única perna, ela pula. Porém, ela não consegue realizar seu 
maior sonho: fazer um espacato! Por mais que tente, nada de espacato. Pobre 
Alice! Os amigos dão aquela força, mas enquanto ela não fizer o tal espacato, 
a insistente wallaby não se sentirá feliz. O que será que ela vai fazer? Vamos 
descobrir?

A autora
Margaret Wild nasceu na África do Sul e se mudou para a Austrália em 1972. 
Trabalhou como jornalista e editora de livros infantis. Agora, morando em 
Sydney, ela escreve para crianças em tempo integral. Sobre este livro, a autora 
conta que um dia estava observando sua netinha aprender novas habilidades, 
como saltar e dar cambalhotas. A frustação, a perseverança e o orgulho da 
conquista formaram as bases para escrever Pular, saltar, girar....

A ilustradora
Janine Dawson nasceu e mora em Manly, Austrália, com a filha, Rosie, dois 
gatos e alguns peixes. Depois de viver por muitos anos na Ásia, em 1991 ela 
retornou à Austrália com a filha, determinada a ser ilustradora de livros infantis, 
pois os colecionava há muitos anos. 
Para compor Alice e seus amigos, ela visitou diversas vezes o Zoológico Taronga, 
em Sydney. Lá, ela ficou tão encantada com os wallabies que decidiu que Alice 
deveria ser um, em vez de um canguru comum. Neste livro, Janine usou caneta, 
nanquim e aquarela.


