
O que acontece 
quando Jonas troca de 
papel com seu pai por 
um dia?

Jonas é filho de pais separados. De 
segunda a sexta, o garoto mora com Ana, 
sua mãe. Nos fins de semana, troca de 
casa para morar com Pedro, seu pai, que 
é um grande atrapalhado! Nos dias em 
que passam juntos, tudo dá errado. Depois 
de mais um sábado cheio de trapalhadas, 
Jonas tem uma ótima ideia: trocar de 
papel com seu pai. “Eu faço as coisas que 
você faz normalmente e você, as minhas. 
Hoje eu sou o pai e você é o filho! O que 
acha? Eu dou conta, pode ter certeza!”, 
diz. Pedro topa o desafio, e tudo funciona 
perfeitamente até irem ao parque para 
tomar sorvete e viverem algo inesperado...

A narrativa de O domingo trocado permite 
trabalhar temas como relacionamento familiar 
e cotidiano.

É possível explorar a obra demonstrando que existem diferentes 
tipos de famílias e que a diversidade é perfeitamente normal, 
sendo o afeto, o amor, o cuidado, o carinho e o respeito os 
sentimentos mais importantes em todos os lares. 
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Além da história

Ruth Löbner nasceu em 1976 em Mönchengladbach, na Alemanha. 
Ela estudou Letras em Colônia e em Düsseldorf. Desde 2007 escreve 
livros para crianças, além de crônicas e romances para adultos. Ruth 
mora em Rheydt com o marido e as duas filhas.

SaBine Büchner nasceu em 1964 em Wuppertal, na Alemanha. 
Ela estudou Comunicação e Design em Wuppertal e Animação 
na Faculdade de Cinema e Televisão em Babelsberg. Atualmente, 
desenha e mora com seu filho em Berlim.

Hedi Gnädinger nasceu em 1960, em São Paulo. Em 1990 se 
mudou para a Alemanha, onde vive até hoje. A ideia de se tornar 
tradutora nasceu da paixão pelos livros infantojuvenis alemães que já 
traduzia em pensamento ao ler para os filhos. 
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A partir de 8 anos

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O domingo trocado

• Texto simples e 
divertido que aborda 
de maneira singela um 
tema delicado.

• Ilustrações com 
traços simples que 
complementam o 
sentido da história.
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