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dediCamos este livro a todas as Crianças,  
de a a z, espeCialmente a antonio e euniCe.

Celina e luiz

para raul
Graziella
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Com roupa feita de pena,
uma ave voa ao léu.
Arqueoptérix em Cena,
tem dinossauro no Céu!

o Arqueoptérix é A mAis AntigA Ave conhecidA  
e o primeiro dinossAuro cApAz de voAr.  

ele viveu há cercA de 150 milhões de Anos.



estas eu deixo pra voCês:
BonitAssAurA é formoso?
BonApArtenico é franCês?
desCoBre quem for Curioso.
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o BonApArtenico gAnhou esse nome em homenAgem A José 
BonApArte, um fAmoso pAleontólogo Argentino.  

o esqueleto do BonitAssAurA foi encontrAdo nA pedreirA 
lA BonitA. AmBos viverAm onde hoJe ficA A ArgentinA.



num ninho de criolofossAuro
havia dez Criolofossaurozinhos.
quem os desCriolofossaurizar
Bom paleontóloGo será!
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o nome deste dinossAuro significA “lAgArto coroA do gelo”. 
porém, no período Jurássico, quAndo ele viveu, A AntárticA 

AindA não erA um continente frio. seu esqueleto é que 
estAvA congelAdo quAndo ele foi encontrAdo, em 1991.



se é verdade verdadeira
que diplodoco Comilão 
Comeria árvore inteira,
pensem só... que CoCozão!
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este dinossAuro viveu no período Jurássico e 
mediA em torno de 54 metros de comprimento. 

ele foi o mAior que Já existiu.
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raBo que espeta e que fura
vem Com telhado tamBém.
Genial é a arquitetura
que o estegossAuro tem.

As plAcAs ósseAs nAs costAs deste dinossAuro serviAm pArA 
Aquecer ou esfriAr seu sAngue. como erAm pontudAs, tAmBém o 

AJudAvAm A se proteger dos predAdores que o AmeAçAvAm.



fruitAdens é feio de fato.
é fato que fruitAdens é feio.
mas o que é feio mesmo, de fato,
é o fato de falar nome feio.
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muitos cientistAs AchAm o fruitAdens feio  
porque ele pAreciA um rAtão peludo e dentuço.



guAiBAssAuro está feliz,
fazendo muita meleCa,
se lamBuzando até o nariz,
almoçando uma perereCa.
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foi no tempo em que o guAiBAssAuro viveu, há 220 milhões de 
Anos, que surgirAm As primeirAs pererecAs. elAs erAm um  

novo petisco pArA esse dinossAuro que comiA quAse de tudo.



herrerAssAuro solta um pum,
xi! mais um, e outro tamBém.
no Cardápio do seu desjejum
tinha até BiCho do além.
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nA vidA selvAgem é sempre difícil encontrAr Alimento. por isso, às 
vezes, este dinossAuro tinhA que comer cArne de AnimAis mortos. 



soBre seu raBão de tatu,
o irritAtor fiCa tranquilo 
quando devora peixe Cru 
Com seu BoCão de CroCodilo.
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o irritAtor AdorAvA comer peixe, e por isso erA um 
excelente pescAdor. Após cAdA pescAriA, se deliciAvA 
nA prAiA do grAnde mAr que existiA nA região em que 

morAvA, onde hoJe ficA o nordeste BrAsileiro.
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faço aqui rima primária
e transformo trova em trovão
quando Conto que JoBáriA
teve mais que um Coração.

Alguns pAleontólogos AcreditAm que muitos 
dinossAuros pescoçudos precisAvAm de dois 

corAções pArA BomBeAr o sAngue Até  
A cABeçA, que ficAvA lá no Alto.
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KAKuru é uma maravilha,
um tesouro na Grande ilha.
me Conta esta história:
Como BiCho vira joia?

ApenAs um osso deste dinossAuro foi  
encontrAdo nA AustráliA, e os milhões  
de Anos o trAnsformArAm em umA pedrA  

preciosA chAmAdA opAlA.



o mundo de lAtirrino 
era Como o mundo da Gente: 
uns tinham nariz pequenino,
outros, Grande e saliente.
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este dinossAuro tinhA um nAriz Bem grAnde, e por isso 
sentiA de longe o cheiro dos perigosos predAdores.



estou Bem atrapalhado,
esClareça tim-tim por tim-tim: 
mAmenquissAuro no passado
foi da Girafa o manequim?
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o mAmenquissAuro viveu nA chinA e tinhA o 
mAior pescoço entre todos os dinossAuros:  

quAse dez metros de comprimento!



a Carne era pouCa naquele luGar.
passava fome havia mais de um ano.
um Belo dia resolveu mudar:
notronico tornou-se veGetariano.
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é curioso que este dinossAuro se AlimentAsse ApenAs de 
plAntAs, pois erA dA fAmíliA dos que gostAvAm de cArne. seriA 

Algo pArecido com um felino que comesse ApenAs frutAs.
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nAsci em Brusque, umA cidAdezinhA cAtArinense. sempre gostei muito de 

ir à escolA, e um dos meus Brinquedos preferidos erA A cAixA de sApAtos, 

que, de BocA pArA BAixo, virAvA umA mesA perfeitA pArA eu BrincAr de ler 

e escrever. como gostAvA muito de ler, gAnhei vários concursos de leiturA 

nA minhA escolA. BrincAr de escolinhA com minhAs AmigAs tAmBém erA muito 

gostoso. trABAlhei numA BiBliotecA itinerAnte que funcionAvA dentro de um 

cArro chAmAdo BrAsíliA (você nem deve conhecer), entregAndo e retirAndo 

livros emprestAdos nAs cAsAs dos clientes dA donA dA BrAsíliA. tive outros 

trABAlhos, Até que um diA resolvi ter umA loJA de Brinquedos diferentes, que 

depois se trAnsformou em umA livrAriA com livros só pArA criAnçAs. por cAusA 

deles conheci o luiz Anelli, que me convidou A escrever com ele, e eu Aceitei. 

ler sempre foi Bem divertido. AgorA estou sentindo que escrever tAmBém é.

elinA Bodenmüller
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nAsci em são cArlos, umA cidAde BAcAnA do interior de são pAulo. sempre 

gostei de colecionAr insetos, como Besouros e BorBoletAs, que encontrAvA 

nAs ruAs e nAs mAtAs de cerrAdo que existiAm por lá. foi por isso que me 

tornei Biólogo. diferente do que muitos pensAm, nuncA hAviA me interessAdo 

por dinossAuros, pois não sABiA o nome de nenhum deles e nem tinhA Bonecos. 

meu primo gustAvo é quem tinhA muitos Bonecos, que o pAi dele trAziA de 

são pAulo. ele sABiA os nomes de todos. então o futuro chegou. tornei-me 

pAleontólogo e, veJAm só, pAsso A mAior pArte do tempo nA universidAde, 

estudAndo os dinossAuros. foi Assim que Aprendi quAse tudo o que sei soBre 

A pré-históriA do BrAsil e do mundo. o futuro chegou tAmBém pArA meu primo. 

hoJe ele pAssA A mAior pArte do tempo nAs florestAs, estudAndo Besouros e 

BorBoletAs. vAi entender! o destino foi AindA mAis generoso comigo e conheci A 

celinA. elA me ensinou A fAzer versos soBre os dinossAuros. este é o primeiro 

livro de muitos que queremos escrever Juntos.

uiz eduArdo Anelli
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nAsci nA cidAde de são pAulo, em 1974. gostAvA muito mAis de fAlAr e desenhAr 

do que de ler e escrever. As BrincAdeirAs de fAz de contA erAm As minhAs 

prediletAs, Além de desenho, recorte e colAgem. BrincAvA de JuntAr formAs, 

fotos, letrAs, cAnetinhA, giz de cerA, pingo de velA, tudo em um só pApel. em 

1999 me formei em psicologiA, depois de cursAr dois Anos de Artes plásticAs. 

trABAlhei com educAção infAntil durAnte dez Anos e me ApAixonei pelo 

universo lúdico e fAntástico dA infânciA e dos contos de fAdAs. foi nessA 

épocA que lemBrei que gostAvA muito de desenhAr. em 2003 estreei como 

ilustrAdorA e em 2010 puBliquei meu primeiro livro infAntil, A menor ilhA do 

mundo. Junto com ele nAsceu o meu filho, rAul. hoJe, vivo entre Bonecos de 

dinossAuros, Arcos e flechAs, coleções de pedrAs e folhAs, tintAs, pApéis e 

BolAs. e foi Assim que o Anelli e A celinA me derAm este texto de presente. 

conhecer e desenhAr esses Bichos foi umA AventurA e tAnto.

rAziellA mAttAr
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Pra cada uma das 26 letras 
do alfabeto há no mínimo um 
dinossauro Pra você desvendar. 
conheça os animais fantásticos 
que habitaram nosso Planeta há 
milhões de anos.




