
UMA LESMA MUITO ESPERTA CRIA LINHAS E COISAS INCRÍVEIS 

NA NOVA OBRA DE BIA VILLELA, A LESMA E A LINHA 

 

Muita cor, criatividade e uma personagem linda e sagaz estão no novo 

lançamento da Série Janela, Janelinha, da Editora do Brasil 

 

 

 
Lesmas são bichinhos lindos e criativos? Sim! No lançamento da Série Janela, Janelinha, 

A lesma e a linha, escrito e ilustrado por Bia Villela, uma lesminha muito esperta e 

criativa rasteja por aí desenhando formas incríveis. 

À medida que ela anda e vê o seu rastro-desenho, ela ousa cada vez mais. Linhas curvas? 

Sem problemas. Tracejadas? Lógico! Ela percebe que as linhas, na verdade, formam tudo 

o que existe em um livro: lindas letras e desenhos cheios de vida, que formam as 

histórias que as crianças tanto adoram. 

A lesma e a linha é o mais novo integrante da Série Janela, Janelinha da Editora do Brasil, 

cujas histórias e imagens foram elaboradas para serem desvendadas, exploradas, 

questionadas e descobertas aos poucos pelas crianças. 

 

Sobre Bia Villela 

Bia Villela nasceu em São Paulo. É formada em Veterinária pela Universidade de São 

Paulo e em design gráfico pelo Rocky Mountain College of Art and Design, nos Estados 

Unidos. Em seus livros, a autora faz tudo – texto, desenhos e o projeto gráfico. Os 

animais estão presentes em todos os seus títulos, sempre recheados de desenhos com 

muitas cores e formas geométricas. 

Bia adora ir a museus e observar os grafites da cidade. E de caminhar, nadar, brincar 

com o cachorro, plantar feijão de qualquer cor e rabanete. Gosta de ficar perto de seus 



filhos, do marido e montar quebra-cabeça. E gosta dos desenhos das crianças, de ideias 

criativas e de gente que respeita os outros. 

 
Sobre a Editora do Brasil:  
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar produtos e serviços que levem 
aos milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de 
qualidade. Nos quatro cantos do país, professores e gestores utilizam nossos livros e 
têm acesso a um projeto didático comprometido com a ética e com uma educação cada 
dia melhor.  
  
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a 
educação que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos 
educadores, observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso 
país. 
 

Informações à Imprensa – Editora do Brasil 

Maria Fernanda Menezes 
mafemenezes@gmail.com 
+55 (11) 98122-0558 

 

mailto:mafemenezes@gmail.com

