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2 PATAS E 1 TATU 

Autor: Bartolomeu Campos de Queirós | Ilustrações: Luiz Maia 

A obra explora rimas e trocadilhos, a sonoridade das palavras, números e sinais 

matemáticos 

 

Esta é uma história com duas meninas e um menino, duas patas e um tatu-bola. 

Ao longo do livro, Bartô brinca com as palavras, com os números e com os 

símbolos usados pela matemática, fazendo somas e subtrações não só com 

números, mas também com palavras e frases. 

     A leitura desse livro serve de estímulo para que as crianças comecem a ver 

muito mais graça na língua portuguesa e na matemática. E quando começam a 

pensar sobre as palavras, seus sons e significados, e sobre os números e suas 

possibilidades de uso, brincam e jogam – a todo momento – com os textos que 

leem e recitam. 

Sobre o autor: 

Bartolomeu Campos de Queirós viveu sua infância em Papagaio, cidade pequena com gosto 

de "laranja-serra-d água", no interior de Minas Gerais, antes de se instalar em Belo Horizonte, 

onde residiu e trabalhou. Seu interesse pela literatura e pelo ensino de arte o fez viajar muito 

por este país. Em 1974, publicou seu primeiro livro, “O Peixe e o Pássaro”; desde então, firmou 

seu estilo de escrita com uma prosa poética da mais alta qualidade. Ao longo da carreira, 

recebeu diversos prêmios, entre eles, o Jabuti, uma das maiores condecorações literárias do 

país. Bartolomeu faleceu em Janeiro de 2012, com 67 anos, em decorrência de insuficiência 

renal, deixando sua obra como maior legado.  

Sobre o ilustrador: 

Luiz Maia é mineiro e nasceu em 1954. Vencedor do Prêmio Jabuti pelas ilustrações do livro 

Poemas para brincar, de José Paulo Paes, é um artista plural. Trabalhou como ator nas peças 

Quem roubou a perna do Saci, de R. Leste, O processo, de Kafka, Grande sertão, veredas, de 

Guimarães Rosa, e em outras mais. Também trabalhou em cenários, adereços, figurinos e 

confecção de marionetes. 

Competências BNCC 

Competência Geral 4: Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou 

verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 

e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

Para mais informações sobre a obra: 

Carla Haas 

Tel.: (11) 3277-7999 – Ramal 276 

carla@globaleditora.com.br 

 

 

Informações: 

. Páginas: 36 

. Preço de capa: R$ 39,00 

. Catálogo: Educação Infantil | Fundamental I 

. Coleção: Bartolomeu Campos de Queirós 

. ISBN: 978-85-260-2456-4 

. EAN: 9788526024564 

. Formato: 23 x 23 cm  

. Acabamento: grampo à cavalo , com 

laminação brilho na capa 

. Cor da capa: 4x1 | Cor do miolo: 4x4 

. Gênero: Poema 

. Temas: Amizade, natureza, infância, 

emoções 

. Número de catálogo: 3950 

. Faixa etária: a partir de 3 anos 

. Edição: 2ª 

. CDD: 808.899282 

 

 
 

Conheça as outras obras de Bartô 

publicadas pela Global Editora: 

 

https://goo.gl/S4V6WP 
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