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A curiosidade infantil e a cumplicidade entre mãe e filha dão a tônica de Como o vovô 
vem nos buscar?, de Fábio Sgroi. Com uma narrativa leve e bem ilustrada pelo próprio 
autor, tanto a menina como os pequenos leitores que a acompanham conhecerão os 
mais variados meios de transportes que existem neste lançamento da Editora do Brasil.  
 
A história também apresenta as diferenças de locomoção na cidade e no campo, 
enquanto a menina tenta adivinhar em qual transporte seu avô virá buscar sua mãe e 
ela, em uma narrativa lúdica, interativa e sensível. Essas características, somadas à 
temática das relações familiares e de atividades rotineiras, proporcionam às crianças a 
oportunidade de experimentar a literatura de modo prazeroso e de desenvolver-se 
como cidadãs, aprendendo mais sobre a sociedade em que vivem. No livro, o autor 
transforma um momento de espera, que geralmente é acompanhado por um misto de 
sensações e emoções, como a ansiedade, em uma aventura divertida e envolvente. 
 
No final da história, uma surpresa encanta a menina: o vovô chega no único meio de 
transporte no qual ela não pensou. 
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Sobre Fábio Sgroi 
Nasceu na cidade de São Paulo em 1973. Ilustrou muitos livros em mais de 20 anos de carreira. 
Ama desenhar, escrever e pesquisar, tanto que concluiu, em 2019, um Mestrado em Educação 
Ambiental aplicada ao Planejamento Urbano. Nesta pesquisa, desenvolveu uma estratégia 
pedagógica para Educação Ambiental focada na Educação Básica – que envolve, não por acaso, 
desenho, literatura e saídas ao ar livre para explorar e aprender mais sobre o meio ambiente. 
Para saber mais sobre o trabalho dele, acesse: fsgroi65.wixsite.com/ilustrador. 
 
Pela Editora do Brasil, publicou, como autor, Ser humano é – Declaração Universal dos Direitos 
Humanos para crianças, e como ilustrador, Circo faz de conta, Detetive Cecília e a águia de 
bronze, Detetive Cecília e o mistério do riacho, A árvore contente, Meu amigo Etevildo e Breno o 
esquentadinho, entre muitos outros títulos. 
 
Sobre a Editora do Brasil 
A Editora do Brasil busca, há quase 80 anos, renovar produtos e serviços que levem aos milhares 
de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos 
do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto didático e 
literário comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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