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Tudo ao mesmo tempo 
 

Autor: Toni Brandão / Ilustrações: Attílio  

 
          Tudo ao mesmo tempo (Global Editora, 120 páginas, R$ 35) é o 
segundo volume da trilogia infantojuvenil João e seus meio irmãos, do 
autor Toni Brandão. A série conta a história do garoto João, desde a 
separação dos pais até os novos relacionamentos deles e os meios 
irmãos que surgem na sua vida. 
 
          João agora tem de aprender a conviver com as novidades dos 
pais: sua mãe está grávida do Dr. Spielberg, a “Se Achenta” da 
Penélope vai morar junto com eles, e o seu pai encontrou um novo 
amor. Para completar, João se surpreende com novos sentimentos. E 
tudo ao mesmo tempo. Será que ele vai conseguir conviver com tudo 
isso? 
 
          Para se sentir um pouco menos sozinho, ele cria um grupo no 
Whatsapp para conversar com os amigos: 
 
“Criei um grupo com meus melhores amigos. Claro que eu já criei 
vários grupos com eles, mas esse é “o” grupo. Estou praticamente 
abandonado aqui em São Paulo. Está todo mundo viajando e eu não 
posso esperar os meu amigos voltarem pra falar sobre um monte de 
coisas que estão acontecendo na minha vida “tudo ao mesmo 
tempo”!” 
  

          Uma história envolvente, contada de maneira divertida, 
destinada a todos aqueles que vivem só com a mãe, só com o pai, com 
outro namorado da mãe, com outra namorada do pai, com os avós, 
com os tios, com os padrinhos, ou com outros acolhedores que a vida 
os escolhe, como os grandes amigos. 
 

 
Sobre o autor: Toni Brandão tem vários livros publicados, abordando o comportamento do pré-adolescente e 
do jovem urbano e comunicando-se com muita facilidade com esse público tão especial. Trabalha também como 
colaborador de vários suplementos infantis e desenvolvendo outros produtos editoriais para crianças e jovens, 
inclusive novelas na internet e o mais recente musical “Os Recicláveis”, em cartaz no Teatro Augusta, em São 
Paulo. 
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