
Hora do banho –  

Relacionamento familiar

• Autor premiado pela FNLIJ, com o livro As 14 Pérolas da Índia, 
como melhor livro de reconto publicado em 2008.

• Texto em caixa alta, com frases curtas e de fácil compreensão,
ideal para os leitores em início de alfabetização.

• Ilustrações coloridas e divertidas, que dão vida e enfatizam
com humor a mensagem do texto.

• História de fácil identificação com os pequenos leitores.
• História divertida que relata a experiência

tão comum a famílias do mundo inteiro.

Todo dia é a mesma história: chega a hora do banho e cadê 
Gabriel? Ele some. Não quer tomar banho de jeito nenhum. É 
aquela luta para encontrá-lo e colocá-lo debaixo do chuveiro. 
Depois de quinze minutos, começa outra “novela”: Gabriel se re-
cusa a sair do banho... O que será que o pai, a mãe e até a irmã 
de Gabriel têm de fazer para que ele saia do banho? Depois de 
Gabriel e Clara, Gabriel, já para o banho! traz mais uma história 
bem-humorada mostrando situações do cotidiano dos irmãos Ga-
briel e Clara e seus pais.

Ilan Brenman nasceu em Israel, em 1973, e mora no Brasil 
desde 1979. É psicólogo com doutorado em Educação pela USP, 
trabalha como consultor, além de ser contador de histórias, es-
critor e pai. Pela Brinque-Book já publicou livros como Gabriel, 
Clara e Até as princesas soltam pum.

Silvana Rando é paulista de Sorocaba. Adora animais e dese-
nhos. Começou rabiscando cadernos, paredes e diários até chegar 
aos livros. Já ilustrou nove títulos, dentre eles Peppa, publicado 
pela Brinque-Book e do qual também é autora.
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Por que será que a hora do 
banho é sempre tão difícil  

para Gabriel?


