
O livro 
O que constitui uma família? Há um jeito certo? Uma quantidade 
exata de pessoas? Uma fórmula ideal? De forma afetuosa e  
bem-humorada, este livro faz uma exploração de diversas 
formações familiares e demonstra, de maneira sutil, que ao  
mesmo tempo em que existem infinitas famílias diferentes é o  
afeto entre seus integrantes que as une e as torna especiais. 

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como: relacionamento 
familiar e respeito às diferenças. 

Esta delicada história começa de forma bem familiar: dentro da 
sala de aula. Seguindo seu exemplo, pergunte aos alunos como 
é a família de cada um: se moram com ambos os pais ou apenas 
um, se têm irmãos etc. Alguém tem uma família igual à alguma 
representada no livro? Debata com eles: cada família apresentada 
na história é singular, mas há algo em comum em todas elas? O 
quê? O que significa para os alunos a palavra “família”?
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Uma família  
é uma família 
é uma família
Todas as famílias têm algo em comum, 
mesmo as mais diferentes. 

• Cativante e bem-humorado, este 
livro é uma celebração de todos 
os tipos de família. 
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