
Hugo está 
com soluço
Será que seus amigos conseguirão 
curar o soluço de Hugo?

• Por meio de divertidas e coloridas 
ilustrações, a autora traz humor à uma 
situação bem comum: um ataque de 
soluço que não quer passar. 

• Estreia da autora e ilustradora alemã 
Sophie Schmid na Brinque-Book. 

• Livro em caixa alta. 

No Bosque das Amoras, os nervos estão à flor da pele: Hugo, o 
coelho, deixa todos os animais irritados com seu soluço. Seus amigos 
tentam ajudá-lo com remédios caseiros cada vez mais estranhos, mas 
nenhum funciona. Ainda bem que Maria, o esquilo-fêmea, tem uma 
ideia para resolver o problema de vez. Qual será?

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: cotidiano, 
amizade e humor. 
Nesta engraçada história, é possível trabalhar com os alunos 
as seguintes questões: no Bosque das Amoras, vivem diferentes 
animais. Quais são eles? Faça com os alunos uma lista 
relacionando-os. Estes animais também existem no Brasil? Os 
animais tentam ajudar Hugo a curar seu soluço. Os alunos já 
ajudaram algum amigo? Converse com eles sobre essa experiência 
e, juntos, componham um texto. Por fim, o humor da história surge 
nos remédios caseiros inesperados que os animais encontram. 
Debata com os alunos por que essa soluções são engraçadas e se 
eles conhecem mais alguma alternativa para curar o soluço.
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