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Palavras-Chave
Imaginação, ética, generosidade, solidariedade

Atrativos de venda
• Estreia do autor e ilustrador Paul Hoppe na Brinque-Book.
• A obra revela o poder da imaginação. Um simples chapéu pode transportar a
criança para lugares incríveis e situações inesperadas.
• A história permite trabalhar a generosidade e a solidariedade, mostrando que nossos
desejos podem não prevalecer às necessidades alheias.
• Belíssimas ilustrações, em vibrantes tons de azul, laranja e verde, ricas em significados
e articuladas com o texto, de forma a prender a atenção do pequeno leitor.

O livro
Em um passeio na companhia de sua mãe, Hugo encontra um chapéu sobre 
um banco. O chapéu é uma ferramenta para Hugo mergulhar na sua própria 
imaginação. Mas, enquanto Hugo viaja para diferentes lugares e situações, sua 
mãe o interrompe com a seguinte questão: “Mas, Hugo, e se alguém precisar 
desse chapéu?”.

O autor e ilustrador
Paul Hoppe nasceu na Polônia e cresceu na Alemanha. Atualmente, ele mora em 
Nova York. É ilustrador e designer gráfico premiado. Seus trabalhos já apareceram 
em vários jornais e revistas. Chapéu é seu primeiro livro como autor e ilustrador. 

Um chapéu protege do sol.
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Um mágico sem truques.
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Um salva-vidas ao sol.
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Um chapéu pode ser 
um barco navegando, 
ou um trenó deslizando 
pela neve, pode se 
transformar em várias 
coisas. Vamos descobrir?


