
Tudo bem,  
Zeca?
Livro rico em ilustrações — um 
espetáculo gráfico!

• Primeira obra da coleção  
BRINQUE-BOOK EM CAPÍTULOS, 
perfeita para os pequenos leitores 
que se sentem confiantes com livros 
ilustrados e querem encarar um livro 
de “criança grande”, mas que ainda 
não estão prontos para um texto muito 
longo.

Zeca, um jacaré ranzinza, é o melhor amigo de Juca, um 
jovem filhote de coiote. Mas será que a magnitude desta 
amizade é recíproca? Às vezes, dá impressão de que Zeca fica 
ainda mais mal-humorado quando Juca está por perto. Mas 
uma coisa é certa: eles passam muito tempo NÃO caçando 
coelhos, caindo de despenhadeiros e tentando decidir a 
diferença entre uma coruja e um urso. 
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amizade, convivência social e humor. 

Sugestões de exploração: você conhece alguém ranzinza? O 
que fazer para tornar uma pessoa de temperamento difícil em 
alguém mais bem-humorado? Você já ficou de mau humor?  
O que te deixa de mau humor? E o que te deixa de bom 
humor?

Sobre o autor e a tradutora
Maxwell Eaton III é autor e ilustrador de livros infantis. Graduado 
em artes pela Universidade St. Lawrence, Estados Unidos, ele 
adora desenhar, caminhar, esquiar, ler, viajar e NÃO cortar o 
cabelo! Maxwell mora com a esposa e dois cães nas montanhas de 
Adirondack, no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

Gabriela Degen Marothy nasceu em São Paulo e  
formou-se em língua e literatura inglesa na Universidade de São 
Paulo (USP). Trabalha com tradução e produção de livros infantis e 
infantojuvenis.
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