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O sorriso do touro está no chifre
O do golfinho está no salto

O sorriso da baleia está no fundo
O da girafa está no alto!

O do porco está na lama

O sorriso do lobo está na lua
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Lauro Henriques Jr.
Como bom mineiro, Lauro Henriques Jr. é um contador de causos
inveterado. Nascido em Belo Horizonte (MG), vive há vários anos em
São Paulo e tem dez livros publicados, um deles já traduzido para
o espanhol. Entre suas obras, está o infantil O Segredo do Anel
(Tordesilhinhas). Agora, se tem uma coisa de que ele gosta, é isto:
dar umas boas risadas. É algo que, dia a dia, ele aprende com as crianças:
que a alegria de sorrir é a alegria de viver.

Natalie Catlett
Formada em artes pelo Pratt Institute, de Nova York, Natalie nasceu em
São Paulo e sempre foi apaixonada pelo universo infantil. Já trabalhou na
área de livros infantis em grandes editoras, como a Simon & Schuster,
e no canal Nickelodeon. Há vários anos dedica-se ao ensino das artes e
criatividade para crianças. Atualmente, Natalie mora em Atlanta, nos
Estados Unidos, onde atua como educadora e diretora de design thinking.
Só rindo mesmo é seu terceiro livro infantil, um lembrete de que os sorrisos
estão por todos os lados e de que fazem muito bem!

Ionit Zilberman
Nascida em Tel Aviv, Israel, Ionit vive no Brasil desde
os seis anos. Graduada em artes plásticas pela
FAAP, trabalhou por muitos anos ilustrando para
as principais revistas do país. A partir de 2006,
passou a dedicar-se exclusivamente a ilustrar
obras de literatura infantil. Em 2014, ilustrou o livro
A história verdadeira do sapo Luiz, obra que recebeu
o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro Infantil.
A ilustradora faz uso de diversas técnicas e materiais
em seu trabalho. Para ilustrar este livro, trabalhou com
colagem usando papéis coloridos e lápis de cor.
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O nosso
sorriso pode estar
em qualquer lugar, até
onde menos imaginamos.
Descubra onde está
o sorriso dos animais
e prepare-se para
sorrir com eles!

