
Rabisco e 
Borrão – 
O concurso
Mais uma divertida aventura, 
ricamente ilustrada!

• Continuação das aventuras da dupla
Rabisco e Borrão, iniciadas em Rabisco
e Borrão – Fora da caixa, em mais um
livro perfeito para leitores iniciantes
darem seus primeiros passos em
leituras independentes.

Rabisco e Borrão decidem participar de um concurso de 
desenho com um prêmio incrível: uma viagem para a 
Montanha Espirralama, o lugar mais enlameado da Terra. 
Porém, quando chega a hora de colocar as mãos à obra, os 
amigos têm dificuldades em criar um desenho competitivo. 
Será que a dupla consegue criar uma obra de arte digna do 
primeiro prêmio? 
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
amizade, imaginação e humor. 

Esta obra permite diversas possibilidades de exploração, 
por exemplo: os alunos podem criar seu próprio concurso 
de desenho. O que eles conhecem sobre dinossauros e seus 
filhotes?
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