
 

 

“ETEVILDO E A FESTA DO PIJAMA”: A VOLTA DO PERSONAGEM 

EM UMA INSPIRADORA HISTÓRIA SOBRE DIFERENÇAS 

 

Convidar uma galera que não faz parte da turma para uma festa em casa? 

Foi o que Etevildo fez neste novo lançamento da Coleção de Todos Nós 

 

 

 

  

DOWNLOAD DA CAPA E ILUSTRAÇÕES 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zrgnzhMRbX-TyBCDzyBl83hLHHh63K9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zrgnzhMRbX-TyBCDzyBl83hLHHh63K9n?usp=sharing


A Editora do Brasil lança uma nova e inspiradora história de Telma Guimarães, ilustrada 

por Gabriela Gil: Etevildo e a festa do pijama. A novidade da Coleção de Todo Mundo é 

voltada para jovens leitores, a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. Leves e bem-

humorados, os livros desta coleção apresentam cativantes histórias sobre respeito, 

diferenças e convivência em harmonia com o diferente. 

Os garotos Alex, Breno e Danilo não são os melhores amigos de Etevildo, o garoto que 

conquistou os pequenos leitores em Meu amigo Etevildo. E se Etevildo convidá-los para 

uma festa do pijama em sua casa? Bem que ele gostaria que fossem pelo menos 

amigos... Será que a ideia dá certo? 

Por maior que tenha sido o estranhamento ao receber o convite, o trio – que até então 

nunca havia sequer brincado com Etevildo durante o recreio, por considerar o colega 

um pouco estranho – aceita ir à festa e descobre, junto a seu anfitrião, que comer 

petiscos deliciosos, brincar e assistir a um filmão é tão divertido quanto conhecer melhor 

as pessoas e perceber que, embora sejam todos diferentes, é possível ter muitas coisas 

e gostos em comum.  

E você, já se surpreendeu com alguém que pensava ser um bocado diferente ou 

esquisito? 
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Sobre Telma Guimarães 

Nasceu em Marília, SP, e mora em Campinas há muitos anos. Publicou seu primeiro livro ainda 

como professora de Inglês, profissão que exerceu com muita alegria. Já havia publicado mais de 

40 títulos quando decidiu que não poderia mais continuar a exercer as duas atividades. É 

formada em Letras Vernáculas e Inglês e foi aluna de intercâmbio nos Estados Unidos. É autora 

de quase 200 livros infantis e juvenis, em português e inglês. 

Pela Editora do Brasil, publicou vários livros, como "Meu amigo Etelvino”, “Todo mundo junto”, 

“Como é que se diz?” e “ O som de cada um” e escreveu as adaptações bilíngues da Coleção 

BiClássicos. 

 

Sobre Gabriela Gil 

Ilustradora e professora de ilustração na Quanta Academia de Artes, trabalha com livros, revistas 

e publicações voltados para o público infantil. É graduada em Artes Visuais pela Universidade 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/catalogsearch/result/?q=ETEVILDO
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/50801830001-meu-amigo-etevildo.html
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/catalogsearch/result/?q=+telma+guimar%C3%A3es


Estadual Paulista (UNESP) e Pós-graduada em Design Gráfico pela Fundação Armando Alvares 

Penteado (FAAP), onde se especializou em livros infantis e narrativa visual. 

Em 2021, foi finalista da 55ª Mostra Internacional de Ilustradores da Bologna Children’s Book 

Fair. Entre 2015 e 2019 participou de feiras de publicações independentes, entre elas Parada 

Gráfica (Porto Alegre), CCXP, Pixel Show, Tijuana, Miolo(s), Ugra Zine Fest, Parque Gráfico 

(Florianópolis), Tinta Fresca, Feira Sub (Campinas), Kraft, Ladeira, Jardim Secreto, Feira Figa 

(Lisboa). 

Além de ilustradora, também é uma das criadoras e colaboradoras do canal Lagarta listrada no 

YouTube. 

 

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 e literário 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 do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 

observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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