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COMPRE UM EXEMPLAR EM PAPEL 

 

É um lindo presente para alguém especial! 

Clique no link abaixo para ver onde o livro é vendido: 

www.flaviocolombini.com/boa-noite-zoologico 

 

AJUDE OUTROS A CONHECEREM O LIVRO 

 

Escreva uma avaliação positiva na loja onde você baixou o 

e-book. Conte para seus amigos que você leu um livro legal. 

 

SIGA O AUTOR NAS REDES SOCIAIS 

 

www.instagram.com/flaviocolombini 

 

www.youtube.com/Flaviocolombini 

 

www.facebook.com/flavito10 
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Sou escritor, com vários livros escritos 

para o público infantil. Apesar de não 

ter filhos, sei que muitos pais têm 

dificuldade de colocar 

as crianças para dormir. Por isso, tive 

a ideia de escrever esse livro, que 

mostra os 

animais do zoológico se preparando 

para ir dormir. Espero que, ao 

acompanhar a leitura, as crianças se 

acalmem e tenham mais 

facilidade de pegar no sono. Se você 

quiser conhecer os outros livros que 

eu escrevi, visite meu site: 

www.flavito.com.br. 

Flávio Colombini 
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Autor 
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Tradutores  Revisor da tradução 

Sou professor de Libras e Escrita de 

Sinais (Sistema SignWriting) e 

Tradutor/Intérprete de Libras pela 

SEDUC-MA. Tenho imenso prazer e uma 

verdadeira paixão em trabalhar com a 

modalidade escrita da Libras, 

principalmente com materiais voltados 

para o público infantil. Tenho outros 

trabalhos em meu canal no YouTube:  

https://m.youtube.com/c/ProfRubensAlme

ida 

 

Rubens Almeida Miguel Castro e 

Sirlene Leal 
Sou artista, com formação em Artes 

Visuais pela Universidade de Brasília. 

Trabalho com ilustração em diferentes 

mídias e tenho muito amor por contar 

histórias através da arte. Conheça 

melhor o trabalho que eu faço visitando 

minha página no Instagram: 

www.instagram.com/ninopalmirito. 

Nina Palmieri 

www.inst
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om/ninop
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www.yout
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c/Signwrit

ingLegen
da 

Quando crianças descobrimos a línguas de 

sinais, sem imaginar que ela se tornaria tão 

presente em nossas vidas. Hoje somos 

tradutores interpretes de Libras e amamos 

sinalizar e traduzir o mundo surdo em 

ouvinte e vice versa. Temos diversos 

trabalhos em nosso canal no YouTube: 

www.youtube.com/c/SignwritingLegenda.  

Ilustradora 
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CONHEÇA OS OUTROS LIVROS DE FLÁVIO COLOMBINI: 

https://www.flaviocolombini.com/



