
O livro 
O cachorro Três é um grande explorador! Anda pela cidade 
com as suas três patas, sempre muito contente, fazendo amigos 
e aprendendo coisas novas. Ele descobriu, por exemplo, que as 
pequenas seis-patas, as formigas, têm casas subterrâneas e que 
a oito-patas, uma aranha, construiu sua casa lá no alto para 
se proteger do trânsito da cidade. Um dia, de farejada em fa-
rejada, ele foi parar no campo, onde conheceu outros animais 
com diferentes números de patas e, também, uma duas-pernas, a 
Flávia. Desvendando toda a riqueza que há nas diferenças, Três, 
do premiado autor Stephen Michael King, nos mostra a leveza e 
alegria de perceber que podemos ser felizes do jeito que somos!

Em sala de aula
Respeito às diferenças, autoconhecimento, amizade, animais, ci-
dade, campo e cotidiano são temas que podem ser trabalhados 
a partir da obra. Assim como as crianças, o cachorro Três está 
começando a descobrir o mundo e a si mesmo – ele nota que 
cada animal (e cada ser humano) tem características, hábitos e 
ocupa espaços diferentes. Que tal então explorar as descober-
tas de Três com a turma? Pesquisando e aprendendo sobre os 
animais da obra e sua diversidade – animais do campo, cidade, 
domésticos – e trocando suas descobertas uns com os outros, os 
alunos terão ferramentas para entender um pouco mais sobre a 
diversidade que existe entre eles mesmos. Vale dedicar um tem-
po para observar com as crianças o objeto livro e, especialmen-
te, a riqueza de detalhes das ilustrações. O que lhes chama a 
atenção nas cenas urbanas e rurais? Elas repararam que, nesse 
texto leve e singelo, em algumas passagens a disposição das fra-
ses na página acompanha o saltitar, caminhar e farejar de Três?

Sobre o autor e a tradutora
Stephen Michael King mora com a família e seus bichos de 
estimação em uma ilha na costa australiana. Quando pequeno, 
sofreu uma perda auditiva que deixou sua vida escolar um pouco 
difícil. Para compensar, Stephen desenhava e escrevia o tempo 
todo, e essas atividades lhe deram uma nova voz. Graças ao 
seu intenso amor pela literatura e pelas artes, ele se tornou um 
grande nome da literatura infantil.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
linguística na Universidade de Washington, nos EUA. Já traduziu 
mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam 
prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

Três
Quem precisa ser igual a todo mundo para ser feliz?
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• Indicado ao prêmio de Melhor 
Livro Infantil do Ano 2020 pelo The 
Children’s Book Council da Austrália. 

• A diversidade da população 
brasileira serviu de inspiração ao 
autor australiano para criar as figuras 
de fundo de suas paisagens urbanas.

• Respeito às diferenças e amizade.
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