
Você quer saber tudo a respeito dos vulcões, onde eles estão e como 
funcionam? Com este livro, você pode descobrir muitas informações 
interessantes.

•	 Livro informativo que traz informações claras e diretas sobre vulcões, em
linguagem acessível aos pequenos leitores.

•	 Parte do selo Brinque-Book Saber, que já conta com seis títulos.

•	 Ilustrações alegres que complementam o texto. 

O livro
Você quer saber tudo sobre vulcões? Aqui, você vai encontrar as respostas para 
todas as dúvidas. Como surgem os vulcões? Como eles se comportam? Qual é a 
diferença entre magma e lava? Os vulcões são perigosos? Neste livro há abas com 
muitas informações, assim você poderá se tornar um verdadeiro sabe-tudo.

Além da história
Este livro trabalha temas como vulcões, natureza e meio ambiente. 

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.

Margot Senden nasceu e mora em Mechelen, na Bélgica, com suas duas filhas. Tem 
um interesse especial por astronomia, música, arte e literatura infantojuvenil. Ela 
trabalha como designer gráfica e sonha em se tornar um dia uma ilustradora famosa.

Brinque-Book Editora de Livros Ltda.
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

Serviços

Autor: Pierre Winters

Ilustradora: Margot Senden

Tradutor: Arthur Diego  van der Geest 

Verificar preço no site

ISBN: 978-85-7412-410-0

Código de barras: 9788574124100 

Formato: 25 x 26 x 0,3 cm

Páginas: 24

Leitura compartilhada: a partir de 4 anos 

Leitura independente: a partir de 6 anos 

Peso:  180 g

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.


