
O livro 
O cachorro está muito apertado. Mas sua irmã está usando 
o penico dele! Porque o rato está sentado no penico dela... 
O cachorro corre para todos os penicos da casa, mas estão 
todos ocupados. Mas ele continua apertado... o que fazer? 
Será necessária uma dose de coragem e autoconfiança para 
resolver esse problema tão urgente!

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
cotidiano, curiosidade e aprendizado. 

Em sua busca por um penico, o cachorro encontra vários 
animais. Os alunos conseguem listar todos eles? Junto a cada 
penico em uso, há uma plaquinha com um aviso, como “em 
obras” ou “trabalhando”. Discuta com os alunos qual sua 
função. Por último, a história mostra o cachorro realizando, 
pela primeira vez, uma ação “de gente grande”. Peça para os 
alunos compartilharem experiências semelhantes. 

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 descobertas e curiosidades da infância. 

Camila Werner nasceu em São Paulo, em 1975. É graduada 
em Comunicação Social, com especialização em Editoração, 
pela Universidade de São Paulo (USP), onde também cursou 
uma especialização em Tradução Alemão-Português. Fez 
mestrado em Livros e Mídias Digitais pela Universidade de 
Leiden, na Holanda. É editora e tradutora.

Apertado
O cachorro está muito apertado, 
mas todos os penicos da casa estão 
ocupados… e agora?
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

• História simples e divertida, que 
traz um dilema com o qual os 
pequenos leitores facilmente se 
identificarão.

• Do mesmo premiado autor de O 
que tem dentro da sua fralda e 
Um presente incrível.


