
Esta vovó é mesmo especial! Será que sua magia vai criar uma festa 
de aniversário incrível para a neta ou o feitiço vai virar contra o 
feiticeiro?

•	 Continuação das aventuras de Veja, gente, que vovó diferente!.

•	 Livro com texto rimado e ilustrações cativantes de dois autores reconhecidos

internacionalmente.

•	 Título que faz parte da iniciativa Ler e Ouvir, um recurso de leitura compartilhada que

pode ser acessado gratuitamente, escaneando-se o QR code no interior do livro.

O livro
Depois de Veja, gente, que vovó diferente!, a neta aprendeu a aceitar sua avó do jeito que ela é, 

mas mesmo assim, às vezes gostaria que a avó fosse um pouquinho mais normal. Quando a 

neta faz aniversário, pedir para que a avó faça uma festa livre de magia parece ser o presente 

perfeito, mas será que um pouco de mágica não pode ser útil de vez em quando?

Além da história
Esta alegre história permite trabalhar temas como relacionamento avó e neta, tolerância e 

bruxas. 

Nesta nova e encantadora aventura da neta e sua avó, os pequenos leitores vão novamente 

se divertir com os feitiços da avó, que nem sempre saem conforme o planejado e com a neta, 

que só quer que as coisas sejam um pouco do seu jeito de vez em quando. Mais uma vez, essa 

dupla mostra a importância de respeitar a individualidade de cada um e que a verdadeira 

magia acontece quando amamos os outros pelo que eles são. 

A autora e o ilustrador
Tracey Corderoy vive em Gloucestershire, com seu marido, dois filhos e um crescente 

número de animais de estimação que às vezes são meio travessos. Ela sempre teve paixão 

por literatura, e começou a escrever para crianças em 2006. Desde então, a criatividade da 

autora está sempre transbordando de ideias e histórias para novos livros.

Joe Berger é o cocriador de uma tirinha semanal publicada na revista do jornal inglês The 

Guardian, e já ilustrou inúmeros livros para adultos e crianças. Ele mora em Bristol com a 

esposa, três filhas e um cachorro. A mãe de Joe ainda quer que ele sossegue e tome jeito.

Serviços

Autora: Tracey Corderoy

Ilustrador: Joe Berger

Tradutora: Gilda de Aquino 

Verificar preço no site

ISBN: 978-85-7412-460-5

Código de barras: 9788574124605 

Formato: 23 x 29 x 0,3 cm

Páginas: 32

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos 

Leitura independente: a partir de 6 anos 

Peso: 192 g

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena
05417-012 – São Paulo – SP – Brasil

Tel./Fax: (11) 3032-6436
www.brinquebook.com.br - brinquebook@brinquebook.com.br

Escaneie para ouvir:
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