
Rabisco e 
Borrão – 
Fora da caixa
Livro rico em ilustrações — um 
espetáculo gráfico!

• Obra da coleção BRINQUE BOOK EM 
CAPÍTULOS, perfeita para os pequenos 
leitores que sentem-se confiantes com 
livros ilustrados e querem encarar um 
livro de “criança grande”, mas que 
ainda não estão prontos para um texto 
muito longo.

Uma encomenda chega na casa de Borrão, em uma grande 
caixa. O queijo que o rato comprara há pouco pela internet 
acabava de ser entregue. Seu amigo Rabisco, um gato, não se 
interessa pelo alimento, mas pede para ficar com a caixa. Na 
sua cabeça, a embalagem poderia ser qualquer coisa, basta 
usar a imaginação. Quando Borrão percebe isto o egoísmo e a 
rivalidade aparecem. Será que o gato e o rato farão as pazes?
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amizade, cooperação, imaginação e humor. 

Sugestões de exploração: quem já transformou caixas em 
brinquedos? Quais objetos foram construídos através das 
caixas? Quais outros materiais podem ser reutilizados na 
confecção de brinquedos? Qual a importância da reciclagem? 
Você costuma dividir os brinquedos com os outros? Qual a 
melhor maneira de fazer as pazes com alguém?

Ethan Long é um premiado autor e ilustrador de livros infantis, 
com mais de 70 títulos publicados. Nascido e criado na região 
central da Pensilvânia, suas lembranças da infância servem de 
inspiração para muitos de seus desenhos e histórias. Atualmente 
vive com a esposa e três filhos em Orlando.

Gilda de Aquino nasceu em 1935 no Rio de Janeiro e se formou 
em Letras anglo-germânicas na PUC-RJ. Já traduziu mais de 200 
livros para a Brinque-Book. 
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