
O livro
Céu anil, jardim florido, sol e nuvens branquinhas. Mila acordou 
inspirada e foi logo nomeando suas sensações com poesia. Sa-
bia que aquela manhã deliciosa lhe traria um caminho: “Hoje é 
um dia perfeito para encontrar a alegria”, disse ao Manu, que 
logo contestou: “Mas onde encontrar a alegria?”.
Em suas pequenas grandes convicções, eles foram, ao ar livre, 
procurar o que podia estar ali sob seus olhos. No alto de uma 
árvore, debaixo de uma joaninha. Manu achava uma coisa, a 
garota Mila encontrava outra. O que não sabiam é que essa 
busca tinha muito em comum: o viver, na delicadeza do que o 
outro nos apresenta.

Em sala de aula
A história permite trabalhar temas como: amizade, natureza, 
ponto de vista, brincadeiras e imaginação. Os amigos Manu e 
Mila acreditam tanto na alegria que decidem ir atrás dela. Mas 
não sabem que já estão vivendo a brincadeira de conhecer o 
mundo. E assim acabam numa ciranda onde a música dos bi-
chos virou dança.
Em sala de aula, as ilustrações de André Neves podem tornar-se 
um caminho para falar da alegria, construir narrativas e apreciar 
com os alunos o mundo que André nos convida a conhecer.
Quem são os personagens e do que gostam? Do que brincam e 
o que buscam para encontrar a alegria? Ela pode estar em coi-
sas grandes como o mundo e no voo de uma joaninha.
André faz livros para a infância, pois foi nela que guardou tan-
tas memórias de felicidade. Aliás, o que são essas memórias? E 
por que outras coisas também nos alegram? 
Se a alegria é uma brincadeira, vamos fazer uma roda? 

Sobre o autor
André Neves nasceu no Recife, Pernambuco, onde começou 
a desenvolver suas primeiras atividades relacionadas à literatura 
infantil. Com diversos prêmios em reconhecimento ao seu traba-
lho, o autor escreve e ilustra para crianças de todas as idades, e 
suas imagens já foram vistas em mostras de ilustração dedicadas 
à infância em vários países. 
Manu e Mila chega à Brinque-Book para juntar-se aos livros 
Obax e Entre nuvens, obras de referência no acervo da literatura 
infantil brasileira contemporânea.

• Novo livro do consagrado autor 
de Obax.

• Em caixa alta.

• Texto e ilustrações incitam as 
crianças a indagar sobre as 
coisas do mundo e da natureza.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Manu e Mila
Mas afinal, que brincadeira é a felicidade?


