
O livro 
O porquinho-da-índia Nhac leva uma vida de regalias na sua 
confortável gaiola, onde tem tudo de que precisa para ser feliz… 
especialmente comida à vontade. Porém, ele sente que falta 
alguma coisa. Um encontro inesperado com o ratinho Coalho 
o faz rever suas prioridades e explorar novos horizontes… uma 
divertida e despretensiosa história sobre a coragem e a amizade.

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como: amizade, 
convivência social, solidariedade e superação. 

Apesar de ter uma existência materialmente confortável, Nhac 
sente que há algo “faltando”. Ao mesmo tempo, no início, ele 
recusa a amizade de Coalho, pois não tolera a ideia de dividir 
sua comida. Após a leitura da história, converse com os alunos 
sobre as emoções de Nhac ao longo da narrativa: a sensação de 
incompletude, a recusa em trocar o conforto material do alimento 
pela oferta de amizade e, finalmente, a determinação em corrigir 
suas posturas anteriores. Certamente, os alunos se reconhecerão 
em algumas atitudes. Discuta com eles sobre o que leva Nhac a 
mudar de ideia e ir atrás de Coalho e quais posturas devemos 
cultivar em nós mesmos para sermos bons amigos. 

Sobre a autora e a tradutora
Enquanto Carolina Rabei estudava Artes Gráficas e Artes 
Plásticas, ela descobriu sua paixão pela ilustração de histórias e 
se inscreveu em um mestrado em Ilustração de Livros Infantis na 
Cambridge School of Art, na Inglaterra. Nhac! é seu primeiro 
livro editado pela Brinque-Book.

Gilda de Aquino é formada em Letras Anglo-Germânicas 
pela PUC-RJ e fez mestrado em Linguística pela Universidade de 
Washington, EUA. Já traduziu mais de 200 títulos da Brinque- 
-Book, muitos dos quais foram premiados pela FNLIJ.

Nhac!
O porquinho-da-índia Nhac tem 
tudo de que precisa para ser feliz em 
sua gaiola, mas, mesmo assim, falta 
alguma coisa… o que será?
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

• Com divertidas e delicadas 
ilustrações, este livro traz uma 
singela mensagem para os 
pequenos leitores sobre o valor 
da amizade.


