
Um presente  
incrível!
Um divertido livro para quem está 
começando a usar o penico!

• As ilustrações do premiado autor e 
ilustrador Guido Van Genechten. 

• Texto envolvente que convida o 
leitor a compartilhar a curiosidade 
e descobertas do elefantinho, 
incentivando o uso do penico.

O pequeno elefante recebe um presente muito especial, 
mas não sabe bem o que fazer com o objeto. Seus pais logo 
explicam: trata-se de um “penico-para-xixi-e-cocô”. Mas o 
elefantinho não entende logo de cara o que aquilo significa. 
Com criatividade e uma boa dose de imaginação, ele 
experimenta usar o penico de diversas maneiras. Será que ele 
conseguirá desvendar o mistério por trás daquele objeto?

O livro

Além da história
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Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
cotidiano e desfralde. 

Do peito para a mamadeira, do colo para o chão, da fralda 
para o penico. A vida dos pequenos é repleta de transições e 
aprendizados! Quando eles começam a se acostumar, já está 
na hora de mudar para um novo hábito... Quem usa penico? 
Como foi a transição entre o uso da fralda e do penico? Quem 
sabe qual o próximo passo após deixar de usar o penico?

Sobre o autor e a tradutora
Guido van Genechten nasceu em 1957, em Mol, na Bélgica. 
Em seus textos e ilustrações, o autor cativa os pequenos leitores 
ao mostrar personagens, em geral animais, que vivem as mesmas 
descobertas e curiosidades da infância. 

Camila Werner nasceu em São Paulo e é graduada em 
Comunicação Social com especialização em Editoração pela 
Universidade de São Paulo (USP). É editora e tradutora.
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.


