
“Uma história atraente para os 
jovens leitores, que também 
oferece algumas ideias para o 
trabalho em sala de aula” – The 
School Librarian

Após ter de deixar para trás a fazenda do avô e também o cachorro Sortudo, 
Mateus não está muito feliz com a nova vida em Vancouver, no Canadá. Em seu 
novo prédio há o aviso: “proibida a entrada de animais”. Então, o menino cria um 
cachorro imaginário, Fred. Agora, na companhia de Fred, eles devem encontrar 
uma solução para trazer Sortudo de volta.

Esta história permite trabalhar temas como cotidiano, 
imaginação e convivência social.

Ruim pra cachorro! toca em temas comuns aos 
jovens leitores, como solidão, a adaptação a grandes 
mudanças no estilo de vida e como fazer novos 
amigos. A obra trabalha ainda com recursos que as 
crianças utilizam para lidar com as dificuldades, como 
amigos imaginários.

O Livro

A autora e a ilustradora

Além da história

Irene N. Watts ganhou diversos prêmios pela sua obra, incluindo o Geoffrey 
Bilson Award. Ruim pra cachorro! foi inspirado no cão imaginário que seu filho 
tinha durante a infância. Irene vive em Vancouver, no Canadá, com sua família e 
mais sete cachorrinhos.

Kathryn E. Shoemaker já ilustrou diversos livros para crianças. Possui grande 
experiência como professora de artes, produtora de filmes e designer. Kathryn é 
mestre em Literatura Infantil pela University of British Columbia, no Canadá, e 
atualmente trabalha em um doutorado no departamento de Línguas e Literatura da 
mesma universidade.
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Faixa etária: a partir de 8 anos

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Ruim pra 
cachorro!

• Livro perfeito para leitores a partir de
8 anos que estão prontos para se
aventurar por textos mais longos que
o dos livros ilustrados.

• Ilustrações encantadoras de Kathryn E.
Shoemaker, que ajudam as crianças a
mergulharem na história.

• Obra também disponível em e-book.
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