
O balde 
das chupetas
“Mas Joca cresceu um bocado, já é 
um meninão. E meninão não usa 
chupeta, não!”
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

• Neste livro ilustrado com 
vocabulário simples, as autoras 
tratam com carinho e criatividade 
daquele que é o primeiro dilema 
da vida de muitas crianças. 

O livro 
Desde sempre Joca dorme todas as noites com sua querida 
chupeta, a pepeta. Mas agora ele já está grande, e chegou 
a hora de deixá-la. Seus pais, a irmã e vários familiares têm 
uma ideia sobre o que Joca deveria fazer com a chupeta, mas 
nenhuma deixa o menino satisfeito, até que sua tia aparece 
com uma sugestão criativa e inusitada… qual será? 

Em sala de aula
Esta delicada história permite trabalhar temas como: 
cotidiano, relacionamento familiar, superação e 
humor. 

Joca reluta muito em se separar da sua chupeta: converse com 
os alunos sobre essa situação e se eles passaram por algo 
semelhante, seja com uma chupeta ou outro objeto. Como se 
sentiram, e qual foi a solução que encontraram? Os texto alude 
várias vezes ao fato de que Joca já é muito “grande” para a 
chupeta: será que todo crescimento implica em uma perda? 
Debata com os alunos sobre essa possibilidade e procurem 
exemplos na vida de cada um: apesar da perda, as mudanças 
também trazem coisas boas. Quais? 

Sobre a autora e a ilustradora
Bia Hetzel nasceu no Rio de Janeiro, em 1968. Tem mais de 
20 livros publicados e uma premiada produção voltada para 
crianças e jovens. O balde das chupetas é seu segundo título 
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diversos títulos na Brinque-Book, entre eles O caso das bananas 
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