
O livro
Para a tartaruga, a chuva está bem divertida: splish, 
splosh, splash. Mas falta alguma coisa. Seu amigo caracol 
parece não gostar tanto assim de água e não saiu de 
sua protegida concha. Então, ela se empenha em ideias 
criativas, engenhosas e afetuosas para ajudar o caracol a 
enfrentar os dias chuvosos.

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: 
criatividade, brincadeiras, solidariedade e amizade.
Este livro pode ser o ponto de partida para uma conversa 
com as crianças sobre a amizade e a diferença entre os 
amigos. A tartaruga se empenha em arranjar soluções 
para que o amigo consiga desfrutar e se divertir, mesmo 
com o tempo chuvoso. Os amigos ajudam uns aos outros? 
Importam-se com o que sentem? As crianças podem contar 
algumas experiências pessoais sobre isso. É possível 
também falar sobre sentimentos: por que será que o caracol 
não queria sair da concha? O que ele poderia estar 
sentindo? Explorar a criatividade da tartaruga, que constrói 
uma belíssima cabana para seu melhor amigo, também 
é uma ideia para conversar com as crianças e propor 
atividades a elas, que adoram um desafio.

Sobre o autor
Stephen Michael King nasceu e cresceu num subúrbio de 
Sydney, na Austrália. Já trabalhou para grandes estúdios de 
animação, como Disney. Neste livro, utilizou caneta, pincéis, 
tinta e design gráfico para criar as divertidas ilustrações.

O caracol e a 
tartaruga em 
dias chuvosos
A tartaruga está se divertindo na chuva, 
mas seu grande amigo caracol parece 
não gostar tanto de água...

•	Mesmo autor dos consagrados 
Pedro e Tina – Uma amizade 
muito especial e O homem que 
amava caixas.

•	Com ilustrações coloridas, 
delicadas e divertidas, Stephen 
Michael King conta uma 
história em que a amizade, a 
criatividade, o acolhimento e os 
pequenos detalhes fazem toda a 
diferença.

•	Livro em letra bastão.
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