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Dudu gosta de comer bastante... Igualzinho 
ao filhote de elefante! Que bicho Dudu é?



Dudu adora correr com os 
amiguinhos... Da mesma maneira 
que os pequenos cachorrinhos! 
Que bicho Dudu é?

Dudu na cama bem quentinha 
adormece de mansinho... Igual
a um filhote de passarinho!
Que bicho Dudu é?



Dudu sobe agarrado pelo pescoço do 
seu pai... Feito um bicho-preguiça que da 
árvore não cai! Que bicho Dudu é?



Dudu rola na lama sorridente... 

Que nem uma minhoca bem 

contente! Que bicho Dudu é?



Dudu brinca com a bola todo dia...
igual ao gatinho da sua tia!
 Que bicho Dudu é?



Dudu quando fica zangado abre o 

maior bocão... Igualzinho ao 

filhote do leão! Que bicho Dudu é?



Dudu é bem pretinho...
Que nem a um cabritinho!
Que bicho Dudu é?

Dudu adora dar beijinhos na
bochecha das pessoas... Que nem...? 
Que nem...? Que nem...!!! Ué!? Ué!? Ué!?



Qual o bicho que beija

bochecha gostosa???

Ah! Já sei que bicho o Dudu é!!!!



Dudu é o bicho que beija bochecha 

gostosa!!! Dudu é o Bicho-Beijinho!!!
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é um cara apaixonado por livros, crianças e adoção. de 

vez em quando sua paixão ganha vida e nos presenteia 

com experiÊncias como essa. te convidamos a dar asas 

à sua imaginação, se divertir e descobrir conosco que 

bicho dudu é!
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Tiago Xavier Savioli, tem 15 anos e, como o personagem Dudu, também é filho por adoção. Aos 7 anos 

já mostrava habilidade para desenhar. Com 9 começou a fazer curso de desenho no RC Studio em Praia 

Grande, cidade onde mora com os seus pais. Desde então, vem aprendendo técnicas como Mangá, HQ 

(história em quadrinhos), lápis de cor, cartoon, aquarela, realismo e pintura digital. Seus desenhos já 

participaram de mais de 10 exposições promovidas pela escola, em duas delas se apresentou desenhando 

ao vivo. O convite para ilustrar seu primeiro livro foi encarado como um grande desafio

e uma oportunidade de iniciar profissionalmente nisso que ama tanto fazer.
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