
1, 2, 3 – Quem está na selva?
Quem está aí? Antes de fazer a pergunta, lembre-se de contar até 
três. Contou? Então levante a aba da página e surpreenda-se com 
os animais. Tigre, arara, macaco, sapo e crocodilo fazem parte 
deste delicioso livro interativo, que com uma simples brincadeira 
é capaz de divertir e despertar a curiosidade dos bebês e das 
crianças. Na adivinha, cada animal aparece tampando os olhos, 
tal qual os pequenos gostam de fazer no “escondeu, achou!”. Se 
a certa altura os bichos aparecem com os olhos fechados, é só 
abrir a aba para vê-los em ação, cada um de acordo com a sua 
natureza. Se o tigre salta, o que será que faz o sapo?

1, 2, 3 – Quem está na fazenda?
Assim como os animais de 1, 2, 3 – Quem está na selva?, este 
outro livro da coleção traz uma simples brincadeira capaz de 
divertir e despertar a curiosidade dos bebês e das crianças. 
Quem está aí? Antes de fazer a pergunta, lembre-se de contar 
até três. Contou? Então levante a aba da página e surpreenda-
-se com os animais. Cavalo, ovelha, galinha, vaca e cachorro 
fazem parte deste delicioso livro interativo. Na adivinha, cada 
animal aparece tampando os olhos, tal qual os pequenos gos-
tam de fazer no “escondeu, achou!”. Se a certa altura os bichos 
aparecem com os olhos fechados, é só abrir a aba para vê-los 
em ação. Se a galinha cacareja, o cachorro... Errou quem fa-
lou “late”. Mas então, o que será que ele faz no livro?

• Perfeitos para brincar de adivinhação 
e treinar a memória visual!

• Livros interativos e em caixa alta.

• 1,2,3 Quem está na selva? 
Aventura que trata de temas 
como animais e seus hábitos.

• 1,2,3 Quem está na fazenda?  
Trata de temas como meio 
ambiente e os animais da 
fazenda.
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Quem está aí? 
Levante as abas e 
descubra!
Nesta coleção, os animais surpreendem os 
pequenos leitores com suas ações!

Sobre os ilustradores 
e a tradutora
Cocoretto não é o nome de uma pessoa, 
mas de duas! Isso mesmo: um casal que traba-
lha em equipe e que, dessa forma, escreve e 
ilustra livros desde 2013. Em suas ilustrações, 
destaca-se o traço simples e de cores vibran-
tes, que chamam muita atenção, especialmen-
te das crianças menores.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio 
de Janeiro. Formou-se em letras anglo-germâ-
nicas na PUC-RJ e fez mestrado em linguística 
na Universidade de Washington, nos EUA. 
Ela já traduziu mais de 200 títulos da Brinque-
-Book, muitos dos quais ganharam prêmios de 
Melhor Tradução da FNLIJ.


