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E se a onça decidisse criar uma Olimpíada, qual prêmio ela ofereceria? 

 

Trazendo toda sua experiência com crianças, Silvia Flauzino cria três histórias 

divertidas e encantadoras, que abordam o quanto o comportamento de alguns  

pode prejudicar a vida de outros. 

 

 
 

 

E se a onça resolvesse promover uma Olimpíada entre os animais, será que todos ficariam 

empolgados? E se um barulho muito misterioso atormentasse a floresta inteira? E se um porco-

espinho resmungão e rabugento provasse do seu próprio espinho? 

Essas são as deliciosas histórias contadas por Silvia Flauzino, que usa toda sua experiência como 

professora, para criar uma narrativa encantadora que, por meio de fábulas, aborda formas diferentes 

de comportamento. Aproveitando o mote das Olimpíadas, Silvia nos mostra que atos intransigentes 

podem ter consequências ruins, tanto quanto a cooperação pode atrair o bem. De outro lado, 

completando uma parceria de sucesso dentro e fora dos livros, André Flauzino inunda os olhos dos 

leitores com lindas aquarelas, que nos transportam para dentro da história. 

SINOPSE 

Em A Olimpíada dos Bichos, a ideia da onça e a animação da fauna com a proximidade da 

Olimpíada desagradam à capivara, que não aceita extrair o melhor do momento, preferindo criticar 

sem participar. O que ela talvez descubra tarde demais é que o prêmio também lhe seria valioso. 

 



Em Barulho na Floresta, um grande barulho estremece a floresta na inteira. Não há um animal 

sequer que consiga suportar. Enquanto o leão comete algumas injustiças na sua investigação, na 

tentativa de descobrir o culpado de toda essa confusão, outro contratempo atormenta ainda mais a 

fauna. 

Em Espeto e o espinho, um porco-espinho passava a vida sem se importar se seu comportamento 

causava ferimentos em seus colegas. Até que ele acaba espetado por seu próprio espinho e descobre 

que precisará pedir ajuda àqueles que sempre maltratou. 

 

TRECHO DE “BARULHO NA FLORESTA” 

 

Pum!!! 

A floresta inteira estremeceu! Os bichos corriam desesperados. Os passarinhos voavam de um lado 

para o outro. 

― O que foi isso? ― perguntou a onça. 

― Nem faço ideia! ― disse o coelho, saltitando. 

Logo, logo, veio o leão, cheio de autoridade: 

― Que estrondo é esse em meu reino? 
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