
O livro
Existe alguma brincadeira mais gostosa do que aquelas que a 
gente faz ao ar livre? Subir em árvores, pular muretas, saltar 
sobre barrancos, correr na lama e explorar gravetos no chão. 
Neste livro, cinco animais alegres exploram a natureza e se di-
vertem a mais não poder. E, nas brincadeiras, terminam por se 
machucar um pouco. Nessas horas, o que fazer? Assoprar, pôr 
um curativo, dar um beijinho e pronto! Sarou? Então, é só voltar 
a brincar! Interativo, o texto do livro de Bernd Penners é rima-
do e cheio de ternura. Expressivas, as ilustrações de Henning 
 Löhlein tornam mais vívidas as emoções que a obra desperta.

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: brincadei-
ras, cotidiano e amizade. Quem gosta de subir em árvore, 
escorregar em poça de lama? Quem na roda costuma brincar em 
parques no fim de semana? O que acontece quando a gente se 
machuca? O pesquisador Tim Gill fala sobre a criança que confia 
no seu medo a partir dos riscos que vivenciou. Com base nisso, ela 
pode entender a vida como uma coisa a ser descoberta, e não temi-
da. No livro, o cachorro machucou a pata, a ovelha feriu a barriga 
e o urso sentou num galho pontudo. O macaco bateu a testa e o 
elefante amassou a tromba. Mas eles estão muito bem! Sabe por 
quê? Fale com as crianças da importância de cuidar e entender a 
dor do outro e, acima de tudo, de como é bom encorajar os amigos 
a voltar para a brincadeira, sem medo, quando ela não é perigosa.

Sobre o autor e o ilustrador
Bernd Penners nasceu em 1958. É um professor dedicado de 
educação infantil. Ao escrever, procura fazer as crianças sorrirem, 
mostrando-lhes que é muito bom não levar as coisas a sério demais.

Henning Löhlein nasceu em 1965 e cresceu na Alemanha. 
Estudou artes plásticas e design, no sul da França. Já trabalhou 
para diversos jornais e revistas inglesas e alemãs. Há muitos 
anos Löhlein trabalha também ilustrando livros. Atualmente vive 
em Bristol, Inglaterra, com seus dois filhos.

•	Livro interativo, em caixa alta, com 
texto rimado.

•	Com cinco curativos coloridos que 
podem ser colados nas páginas 
quantas vezes quiser.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Assopre, ponha o 
curativo e sarou!
O livro mostra que o afeto pode ajudar 
a curar ferimentos e vem com cinco 
curativos adesivos


