
O livro
Os pais sempre dizem: “nós não temos tempo!”, “estamos atrasa-
dos”, “precisamos correr!”. Mas será que isso é verdade? Porque 
as crianças sempre têm tempo! Tempo de pular na poça de água, 
tempo de fazer aquela pergunta desconcertante, tempo de repa-
rar nas borboletas, folhas, gravetos, formigas, céu, sol, lua. Tempo 
de brincar e de fazer novos amigos. Por que o tempo dos adultos 
é diferente do tempo das crianças? Neste livro divertido, a pre-
miada autora e ilustradora espanhola Marta Altés, de obras como 
Não! e A macaquinha, nos convida a conhecer a rotina de um pai 
sempre sem tempo e de seus dois filhos, que encontram um tem-
pinho para tudo. O que o olhar das crianças pode nos ensinar?

Em sala de aula
A passagem do tempo, o olhar das crianças para o cotidiano e 
a paternidade são os principais temas que a autora explora com 
maestria – e muito bom humor – nesta obra. Que tal conversar 
com seus alunos sobre como o tempo é usado e regulado nas suas 
famílias? Qual é a rotina combinada? A que horas eles acordam, 
se alimentam, tomam banho, brincam? Como eles organizariam a 
rotina, se fossem eles a decidir? O que eles gostam de fazer, mas 
sempre passa rápido demais? Eles se identificam com a narrativa 
de Marta? E os pais deles? São como o pai dos personagens 
do livro? Outro ponto bacana de se levantar é: quem reparou 
que é o pai – não a mãe – quem cuida das crianças e das tare-
fas da casa? Como funciona a divisão de trabalhos domésticos 
nas famílias dos alunos? O que eles acham desse pai que cuida 
dos filhos? Por que geralmente são as mães quem assumem es-
sas tarefas? Mas e se os pais assumissem mais, o que acontece-
ria? Alguma criança da turma é cuidada pelo pai? Os meninos 
imaginam como exercerão sua paternidade, se tiverem filhos?  
O que é ser pai para as crianças da sua turma?

Sobre a autora e ilustradora
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estudar ilustração de livros infantis na Cambridge School of Art (In-
glaterra). Hoje, trabalha como ilustradora em Londres (Inglaterra) 
e conta que procura compartilhar com seus leitores sua visão po-
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• Novo livro da autora de Não! e de  
A macaquinha, a premiada Marta Altés

• Livro trata de temas comuns no dia a das 
crianças e das famílias

• Obra aborda a paternidade
• Texto em caixa alta
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Só mais cinco minutos
Uma obra para nos mostrar que o tempo é 
relativo, especialmente para as crianças
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