
O livro
A chegada de um irmão ou de uma irmã é sempre um período de 
adaptação para família, especialmente para as crianças. Como 
o filho, antes único, vai se transformar em irmão mais velho? Será 
que os pais vão deixar de amá-lo? Amor, afinal, se divide ou se 
multiplica? Pois é justamente sobre esse tema que se debruça este 
novo livro de Robert Starling (autor e ilustrador do bestseller Zeca 
Zangado e de A Superpreguiça!). Nesta história, Zeca está feliz e 
tranquilo com seus pais, curtindo passeios e aventuras. Até que um 
ovo chega em sua casa. O que será que tem dentro dele? Então, 
Zeca conhece Nina, sua irmã mais nova. Primeiro, ele se sente 
furioso porque ninguém mais tem tempo para ele. Cadê os pas-
seios agora? Depois, ele fica com ciúmes, com raiva e triste. Mas 
não conta os sentimentos a ninguém. Será que Zeca vai conseguir 
expressar também o imenso amor que já sente pela irmã?

Em sala de aula
Os temas para trabalhar são, principalmente, relações familiares, 
irmão/irmã, amizade, sentimentos e emoções e como expressá-los. 
O livro pode suscitar conversas sobre ter ou não ter irmãos. Como 
as crianças se sentiram quando nasceram os irmãos? Também sen-
te raiva ou tristeza por situações que acontecem com o irmão? 
Do que as crianças gostam de brincar com seus irmãos? Em que 
momentos eles são grandes amigos? A amizade entre os irmãos 
é um tema que pode ser abordado: será que amigos não brigam 
nunca? Ou será que o conflito faz parte das relações? E como é 
melhor se expressar e se colocar nos momentos de conflitos e dis-
putas? Outro ponto importante que a obra traz são os sentimentos 
e as dificuldades que às vezes temos em expressá-los. Convide as 
crianças a reparar em como elas expressam sua raiva, sua tristeza, 
seu descontentamento e sua frustração. Que tal propor um diário 
de sensações onde os pequenos possam desenhar livremente sobre 
as emoções que estão sentindo naquele dia e nomeá-las? 

Sobre o autor e ilustrador
Robert Starling. Quando era criança e estava na escola, Robert 
Starling não parava de desenhar todo tipo de personagem. 
Hoje, ele mora e trabalha como professor em Bristol, na Inglater-
ra. E continua esboçando novos personagens e criando histórias. 
Zeca Zangado é o seu livro de estreia e foi um dos finalistas do 
prêmio Waterstones Children’s Book, de 2018, na Inglaterra.

• Nova história do personagem Zeca, de 
Zeca Zangado

• Novo livro do autor de Zeca Zangado e 
de A Superpreguiça!

• Texto em letra bastão
• Obra fala sobre a chegada de um irmão 

ou irmã na família do ponto de vista das 
crianças
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Zeca conhece Nina
Tudo ia muito bem na casa de Zeca. Até que um 
ovo aparece por lá.

Sobre a tradutora
Gilda de Aquino formou-se em Letras Anglo-
-Germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em Lin-
guística na Universidade de Washington, nos 
Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 títulos 
da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam o 
prêmio de melhor tradução da Fundação Na-
cional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).


