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UMA PALAVRA 
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INFORMAÇÕES DESCRITIVAS 

 

Sinopse: 

 

Animais reais e imaginários lidam com suas emoções e se 

relacionam de diversas maneiras durante o isolamento social 

derivado da pandemia de covid-19: buscando prazer e 

felicidade nas pequenas coisas, como ao regar as plantas, 

ao fazer uma pintura, ao ouvir uma história na hora de dormir, 

ao recordar momentos agradáveis... Um livro ilustrado de 

estrutura poética que trata de forma sensível e artística de um 

tema atual e de grande impacto para crianças e adultos. 

 

 

Texto de quarta capa: 
 

Onde mora a alegria nos momentos difíceis? 

Quem sabe nas recordações, quem sabe na reinvenção das 

coisas do dia a dia... 

É disso que fala este livro ilustrado: 

Um convite para encontrar a felicidade dentro de nós. 

 

 



 

 

PONTOS FORTES 

 Concebida durante a pandemia de COVID-19, a 

obra aborda, de modo poético e direcionado às cri-

anças, um tema atual e universal: o isolamento social 

imposto durante o período e a mudança de hábitos 

dele derivado. 

 

 De modo sensível, a obra alinhava imagens visuais e 

verbais de acolhimento, cuidado e afeto, gerando 

empatia e identificação e chamando a atenção 

para a força dos sonhos e do poder da arte em todas 

as suas formas como uma maneira de enfrentar as 

adversidades e o isolamento social. 

 

 Por ser um livro ilustrado, a obra proporciona duas ca-

madas de leitura que se complementam (texto e ilus-

trações), estimulando a leitura de imagens e expan-

dindo os sentidos da narrativa. 

 

 A leitura da obra também pode proporcionar o con-

tato com temas como o afeto nas relações familiares 

e de amizade; a criatividade e a imaginação para li-

dar com nossas próprias emoções durante o isola-

mento, a noção de comunidade e coletividade e a 

questão da saúde e dos novos hábitos. 

 

 Ilustrações de cores suaves, em tons pastel, transmi-

tem sensação de tranquilidade, e as personagens, 

simpáticos animais e seres imaginários, muitas vezes 

fazendo uso de máscaras, geram empatia e proximi-

dade com os leitores e leitoras, propiciando ativida-

des e reflexões sobre temas muito relevantes na edu-

cação, como: saúde, higiene e competências socio-

emocionais, especialmente a resiliência emocional e 

a tolerância ao estresse. 

 

 A autora-ilustradora, que também é arte-terapeuta, 

está entre os grandes nomes da literatura infantojuve-

nil mundial, tendo recebido o equivalente ao Nobel 

em LIJ: o prêmio Hans Christian Andersen, pelo con-

junto de sua obra. 

 

Sobre a autora/ilustradora: 
 

ARIANNA PAPINI nasceu em Florença, na Itália. É escritora, 

artista, professora e arte-terapeuta. Ela já escreveu e 

ilustrou cerca de 150 livros, publicados no mundo todo. Todos  
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Categoria: Livro ilustrado 

 

Temas principais: Covid-19 / 

Isolamento social / Saúde / 
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Temas Contemporâneos 

Transversais: Saúde/ Vida familiar 

e social 

 

Competências Gerais da BNCC:  

4. Comunicação/ 

8. Autoconhecimento e 

autocuidado/ 9. Empatia e 

cooperação/10. Responsabilidade 

e cidadania 

 

Campos de experiência da BNCC: 

O eu, o outro e o nós/ 

Escuta, fala, pensamento e 

imaginação/ Traços, sons, cores e 

formas/ Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

 

Habilidades socioemocionais:  

Utilizar-se de diferentes 

linguagens/ Autoaceitação e 

valorização/ Resiliência/ 

Afetividade/ Colaboração/ 

Responsabilidade consigo, com o 

próximo e com o planeta 

 

 



 

 

 

os anos, Arianna dá cursos de contação de histórias e 

ilustração e colabora com escolas, bibliotecas 

e associações para promover a leitura entre crianças e 

jovens. Ela já recebeu diversos prêmios importantes por seu 

trabalho e participou de exposições na Itália e em diversos 

países.  

Sobre a coleção: 
 

A coleção CARRETEL reúne livros que apostam em narrativas 

com imagens, diálogos curtos, rimas e mecanismos de 

repetição para abordar aspectos variados do 

desenvolvimento cognitivo, motor e psicossocial, numa 

mistura atraente dos gêneros ficcional e informativo, bem 

adequada às crianças pequenas. 

 

      Informações para catálogo: 
 

Onde mora a alegria nos momentos difíceis? Quem sabe nas 

recordações, quem sabe na reinvenção das coisas do dia a 

dia... É disso que fala este livro ilustrado: um convite para 

encontrar a felicidade dentro de nós. 

 

ARIANNA PAPINI nasceu em Florença, Itália. É escritora, 

artista, professora e arte terapeuta. Já escreveu e 

ilustrou cerca de 150 livros, publicados no mundo todo. Dá 

cursos de contação de histórias e ilustração e colabora com 

escolas, bibliotecas e associações para promover a leitura 

entre crianças e jovens. Já recebeu muitos prêmios 

importantes por seu trabalho e participou de exposições na 

Itália e em diversos países.  

 

 


