A HISTÓRIA
Beleléu acabou de cair nas páginas de papel e está pronta
para descobrir algumas letras do alfabeto e as muitas
palavras que elas podem formar. E sabe como ela vai fazer
essas descobertas? Vai brincar com o ioiô, vai na festa do
Bebeto e até no castelo sonolento. Também vai conhecer
muita gente, inclusive a fada e o Palhaço Alegria. Junte-se
a Beleléu e caia nessas divertidas páginas de papel!

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
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A história, contada em versos, é voltada para os leitores
iniciantes. Nela conhecemos Beleléu, uma abelha que
passa por diversas situações: brinca de amarelinha, joga
ioiô, vai à uma festa... E, em cada situação, Beleléu conhece
uma vogal diferente. Jogando com as cinco vogais do
nosso alfabeto, as ilustrações trazem cinco cores em tons
fortes: o azul, amarelo, vermelho, verde e laranja. As figuras
complementam de forma harmoniosa o texto.

RAZÕES PARA A VENDA

PÚBLICO LEITOR

– Texto divertido em versos
– Trabalha com as vogais
– Ilustrações em cores vivas

O livro é indicado para crianças a partir de 6 anos. Com
leitura acompanhada a partir de 2 anos.
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Ilustrações:
ANDRÉA CORBANI

SOBRE O AUTOR
Almir Correia é escritor, professor e videomaker. Publicou
pela Editora Biruta na Série Poemas Birutinhas: O Trem
Maluco (2008) Meu Poema Abana o Rabo (selecionado
para a feira de Bolonha 2005), Com o Rei na Barriga,
e Anúncios Amorosos dos Bichos, os três últimos
selecionados para o PNLD em 2004. Anúncios Amorosos
dos Bichos foi indicado como Altamente Recomendável
pela FNLIJ em 2006.

SOBRE A ILUSTRADORA
Andréa Corbani nasceu em São Paulo em 1970. Trabalha
fazendo desenhos e gravuras. Começou como ilustradora
em 2001 com o livro: As outras pessoas, de Ivan Jaf, da
Editora do Brasil, com o qual recebeu a indicação de
Altamente Recomendável da FNLIJ.

