
Palavras-chave
Contentamento/ insatisfação, convivência, animais domésticos.

O livro
Esta divertida história é o primeiro livro rimado escrito por Julia 
Donaldson e ilustrado por Axel Scheffler, que trabalham juntos há 
muitos anos e têm recebido diversos prêmios.

Sobre a autora e o ilustrador
Julia Donaldson nasceu em Londres, na Inglaterra. Estudou 
dramaturgia e francês na Universidade de Bristol e licenciou-se 
na Brighton College of Education. Ela se dedica a escrever livros 
infantis, peças de teatro e canções; além disso, participa ativa-
mente de grupos de contadores de histórias e de teatro. 
Axel Scheffler nasceu em Hamburgo, na Alemanha. Em 
1982, cursou comunicação visual na Bath Academy of Art, em 
Wiltshire, na Inglaterra. Hoje é um premiado ilustrador, conheci-
do mundialmente por seu trabalho com livros infantis, muitos dos 
quais já foram traduzidos para mais de quinze idiomas.
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• Obra dos premiados Julia 
 Donaldson e Axel Scheffler, au-
tora e ilustrador dos sucessos O 
Grúfalo e O filho do Grúfalo.

• O Grúfalo e O filho do Grúfalo 
somam mais de 150.000 cópias 
vendidas no Brasil.

• Texto rimado.

Serviços
Autora: Julia Donaldson
Ilustrador: Alex Scheffler 
Tradutora: Gilda de Aquino
ISBN: 978-85-7412-342-4
Código de barras: 9788574123424
Formato: 21,6 x 26,7 x 0,4 cm
Páginas: 32
Leitura compartilhada: a partir de 2 anos
Leitura independente: a partir de 6 anos
Peso: 176 g

Verificar os preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Apertada e sem 
Espaço
O que fazer quando a casa é pequena? O velho 
sábio recomenda: coloque para dentro todos os 
animais da fazenda! Será que dá certo?
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O livro 
“Peço carona para volta ao mundo”. Assim, grafando na rocha 
escura, o pequeno caracol destemido lança suas ideias para o mar. 
Sonhador e curioso, ele não se contenta em apenas contemplar a 
imensidão do mundo ali da terra firme, como seus pares. Em uma 
noite estrelada, uma jubarte dedica ao molusco uma canção sobre 
gelo cintilante, grutas de corais, estrelas cadentes e ondas fenome-
nais. Trata-se de um convite, ela diz: “Vem navegar comigo”. Os 
dois saem e experimentam grandes emoções: desde a grande be-
leza do universo aquático até o apelo importante para a conscienti-
zação ambiental. Para quem acha que a baleia tem mais a mostrar, 
já que é grande e domina aquelas águas, um reparo: ela precisa 
do caracol e de uma sociedade gentil para seguir mergulhando.

Sobre a autora e o ilustrador
Julia Donaldson nasceu em Londres, na Inglaterra. Estudou 
dramaturgia e francês na Universidade de Bristol e licenciou-se 
na Brighton College of Education. Ela se dedica a escrever livros 
infantis, peças de teatro e canções; além disso, participa ativa-
mente de grupos de contadores de histórias e de teatro. 
Axel Scheffler nasceu em Hamburgo, na Alemanha. Em 1982, 
mudou-se para a Inglaterra, onde cursou comunicação visual na 
Bath Academy of Art, em Corsham, Wiltshire. Hoje é um pre-
miado ilustrador, conhecido mundialmente por seu trabalho com 
livros infantis, muitos dos quais já foram traduzidos para mais de 
quinze idiomas.

O Caracol e a Baleia
Eles são opostos, e por isso capazes de dois 
grandes feitos: apresentar seus mundos diversos 
um ao outro e ajudar-se mutuamente quando 
mais precisam!

• Obra ganhadora dos prêmios 
britânicos: The Book Trust Early 
Years Award 2004; Giverny 
Award 2007; e Blue Peter Book 
Award 2005.

• Aborda com sensibilidade e poe-
sia a conscientização ambiental.

• Da dupla Julia Donaldson e Axel 
Scheffler (autora e ilustrador de 
O Grúfalo e tantos outros best-
-sellers).

• Traduzida para 28 línguas.

Serviços
Autora: Julia Donaldson
Ilustrador: Alex Scheffler 
Tradutora: Gilda de Aquino
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Verificar os preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


