
Você tem curiosidade de saber como funciona um aeroporto? 
Quer saber como é um avião por dentro? Com este livro você pode 
descobrir tudo isso e muito mais!

•	 Livro que traz fatos e curiosidades sobre aviões e o funcionamento dos aeroportos. 

•	 Livro do selo Brinque-Book Saber, que traz fatos e informações para as crianças sobre os

mais variados temas. 

•	 Ilustrações claras e dinâmicas, que cativam os leitores.

O livro
Você quer saber tudo sobre viajar de avião? Aqui, você vai saber mais sobre os vários tipos 

de avião, sobre todas as medidas de segurança que são tomadas no aeroporto e sobre as 

pessoas que trabalham lá. Você também saberá como é um avião, tudo o que se deve fazer 

antes de embarcar e o que você pode fazer dentro da aeronave. Neste livro há abas com 

muitas informações, assim você poderá se transformar num verdadeiro sabe-tudo.

Além da história
Este livro permite trabalhar temas como aviões, aeroportos e viagens.

Os livros do selo Brinque-Book Saber trazem conteúdo informativo de maneira clara e direta, 

estimulando a curiosidade dos pequenos leitores a respeito do mundo que os cerca. 

O autor e a ilustradora
Pierre Winters nasceu e mora em Hasselt, na Bélgica. Depois de uma carreira de mais de 

trinta anos como editor de sucesso, ele se tornou autor de livros infantis.

Tineke Meirink nasceu em Utrech, Holanda, e vive em uma pequena aldeia no norte do 

país. No sótão de sua casa, ela pinta e desenha no papel ou no computador. Ela gosta de 

experimentar. É ilustradora há quinze anos e já ilustrou muitos livros, tanto de ficção quanto 

didáticos, e revistas para várias editoras, principalmente as infantis.
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