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... E como quase sempre acontece com qualquer
par romântico, tiveram ambos meninos:
a Krokira, uma menina crocodilinha, e o Raffolo,
um menino girafinho.
Os quatro juntos são uma família igual às outras.
Quer dizer, quase...

“Crocodilo e Girafa, uma família igual às outras” é o livro
mais recente da série que começa com “Um pequeno Crocodilo
ternurento que só visto”. Com este novo título, Daniela Kulot
introduz duas novas personagens: Krokira e Raffolo,
uma crocodilinha com manchas castanhas e um girafinho verde.
A família que Crocodilo e Girafa acabam por constituir
é pois ampliada, e todos juntos mostram que não só conseguem
manter uma convivência perfeitamente normal; como também,
além disso, formam uma boa equipa, capaz de sair airosa

■ Temática: família, amor, casal.
■ Idade recomendada: > 5 anos.
■ Aspetos a destacar: aceitação das diferenças,

tolerância e convivência; o respeito pelos
outros, a superação das dificuldades,
os sentimentos; da autora e ilustradora
de “Um pequeno Crocodilo ternurento
que só visto”.

de qualquer peripécia.
Esta aventura tem lugar na piscina da casa onde vivem,
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ao pequeno-almoço, surge uma avaria inesperada que provoca
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