
SOBRE A HISTÓRIA
O menino Quequé é um garoto sensível e sonhador. Ele perdeu o pai há 
quatro anos, e desde então ainda não se adaptou completamente à vida 
sem ele – sente muitas saudades e vive se distraindo, em casa e na escola. 
Quequé tem mais um problema com que lidar: o namoro de sua mãe com 
Rui, um homem muito diferente de seu pai. O livro narra o triângulo de 
relações entre Quequé, sua mãe e Rui e o processo de aceitação do menino 
à sua nova vida.

SOBRE O LIVRO
A narrativa trabalha com questões atuais, que são vividas pelas crianças e 
jovens: a perda, a saudade e as novas composições familiares. De maneira 
delicada e poética, a autora consegue fazer com que o leitor viaje pelos 
devaneios do menino Quequé e também acompanhe o desenrolar dos fatos 
que ocorrem em sua vida. As ilustrações com traços pretos contrastam 
com o projeto gráfi co vivamente colorido, criando um equilíbrio entre os 
problemas e dores de Quequé e os seus sonhos.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 11 anos, que sejam leitoras 
fl uentes, devido ao maior volume de texto.
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PONTOS INTERESSANTES
- Trabalha com o tema da perda e da morte
- Aborda as novas composições familiares
- Fala sobre a saudade

SOBRE A AUTORA
Flávia Côrtes é carioca e vive no Rio de Janeiro, com o 

marido e duas fi lhas. Formou-se em Literatura pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também 

se especializou em Literatura Infantil e Juvenil. É 
tradutora e escreve livros para crianças e jovens. 

Para saber mais sobre o seu trabalho, visite seu 
site: www.fl aviacortes.com.br

SOBRE A ILUSTRADORA
Camila Matos mora no interior do Espírito 
Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. 
Formou-se em Design Gráfi co e atualmente 
trabalha como ilustradora, principalmente 
com estampas de camiseta, paixão 
descoberta em 2007. Começou a trabalhar 
com ilustrações de livros recentemente.


