
Olívia e o  
mau humor
“Cômico, colorido... As crianças pequenas 
vão gostar de ver o lado absurdo de suas 
próprias emoções, sem mencionar as de 
seus amigos mais voláteis ou irmãos.”
The Wall Street Journal

• O antídoto perfeito para um dia que 
deu errado! 

• Livro divertido, que conta com 
bastante humor uma situação familiar 
para os pequenos leitores

• Ilustrações expressivas em estilo 
cartoon.

Acontece com todo mundo: às vezes o mau humor derruba as 
pessoas sem uma boa razão. Quando Olívia percebe que este 
não é um bom dia, ela não se importa em dividir os sentimentos 
com todos os amigos que encontra: ela não quer brincar com 
Malu, acha o chapéu de Dudu “molenga como uma panqueca”, 
grita com Zeca e ignora Lola. E assim é, até Olívia dar de cara 
com uma loja de doces. Com um saco de “minhocas” de jujuba 
em mãos, Olívia fica mais doce. Quanto mais balas come, melhor 
ela se sente. Logo, ela cumprimenta alegremente seus amigos, 
que agora estão chateados. . . Será que as jujubas terão o poder 
de animá-los também?

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amizade, convivência social e humor. 

Sugestões de exploração: quem já ficou mal-humorado? Você 
conhece alguém com humor peculiar? O que você faz para 
melhorar o humor de alguém que esteja enfrentando um dia 
difícil? E o que você gostaria que fizessem por você nos dias de 
mau humor?
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