
O livro 
Clic e Cloc eram amigos inseparáveis. Nunca se via Clic sem Cloc 
ou Cloc sem Clic. Até que, numa certa manhã, Clic acordou e não 
encontrou Cloc. Onde o amigo estaria? Ele sai à sua procura e 
não o encontra em lugar nenhum. Será que Clic ainda será Clic se 
não estiver com Cloc? Esta fábula divertida e delicada fala sobre 
identidade e descoberta de si e do outro através do afeto, das 
relações e das descobertas próprias e autônomas.

Em sala de aula
Temas como amizade, identidade e descoberta de si e do outro 
são os eixos sobre os quais se constrói essa história leve, poética 
e envolvente. Como começam as amizades? As crianças con-
seguem se lembrar como e quando conheceram seus amigos e 
colegas? Elas têm um amigo próximo? Como é a relação deles? 
O que gostam de fazer juntos? Na obra, Clic descobre que pode 
ter interesses próprios, diferentes dos de Cloc e, mesmo assim, 
continuarem amigos. No que as crianças são parecidas e no que 
são diferentes de seus grandes amigos? Nessa fase, os peque-
nos leitores estão descobrindo a si mesmos, percebendo-se como 
seres independentes daqueles a quem amam muito. O que eles 
já sabem sobre si mesmos? Que tal propor uma lista à turma, 
em forma de desenho: cada um pode colocar no papel o que 
mais gosta de fazer. Além disso, você pode também convidar 
as crianças a levarem uma foto de si mesmas e, com base nela, 
desenharem seus autorretratos.
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na PUC-RJ e fez mestrado em Linguística na Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 tí-
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Clic e Cloc
Amigos são amigos, mesmo quando não estão  
tão juntinhos 
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• Letra bastão
• Aborda a identidade e a amizade
• Traz questões do cotidiano das 

crianças
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