
Sinopse

Quem não conhece os passos do ciclo natural da água?

A metamorfose contínua sofrida pelas moléculas de H2O está longe de ser um tema novo 
para as crianças em idade escolar. O mérito de «Pablo e o Ciclo da Água» reside justamente 
em oferecer um olhar inusitado e divertido sobre um dos fenômenos mais elementares da 
vida, receita sob medida para encantar pequenos leitores, seus pais e educadores.

Pablo é um boneco de neve que vive sozinho na montanha, até que um trio de garotas 
sapecas aparece para chacoalhar sua existência e encher seus dias de alegria. Na companhia 
de Miró e Pilar, ele mergulha nas brincadeiras de inverno e, ao sentir a proximidade da 
primavera, se deixa levar pela aventura da mudança de estado – físico e emocional.

Mas Pablo não é o personagem principal dessa história que atravessa estações e oceanos...

A leveza das ilustrações logo denuncia o verdadeiro protagonista: a natureza. Enquanto a 
jornada dos três amigos inspira admiração pela riqueza das águas e reverência por sua 
fabulosa capacidade de transformação, perceber a dinâmica planetária, no saboroso texto de 
Raquel Ribeiro e no traço empolgante de Andréia Vieira, certamente incentivará leitores de 
todas as idades a se conectar com nosso planeta azul.

Este é um livro que celebra a beleza dos ciclos naturais do planeta e de seus habitantes. Somos 
feitos de água e ela compõe 70% da superfície da Terra. Quando a água se faz neve, nos 
sentimos abraçados por um tempo de serenidade e recolhimento; quando se torna chuva, lava 
nossa alma. Este livro se destina, pois, a toda pessoa que se deixa virar rio, nuvem e mar!
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Trecho

Assim que as luzes da pista de esqui se apagaram e a lua cheia iluminou a montanha, 
Pablo se tornou o mais feliz dos bonecos. Não sabia como era bom ter amigos, rolar na 
neve, fazer guerra de bola, rir, brincar, e, depois, ficar junto, apenas olhando a paisagem 
silenciosa. 

Sobre os autores de texto e imagem

RAQUEL RIBEIRO. Depois de preencher muitos diários secretos na adolescência, Raquel 
virou jornalista e, por mais de uma década, circulou pelo mundo das revistas de 
comportamento e viagem. Ao se engajar na causa ambiental, escreveu seu primeiro livro 
para crianças: «A Fuga das Minhocas». Pegou gosto pela brincadeira e, com o nascimento 
de sua filha, passou a criar outras histórias. Durante uma longa viagem em família, 
inventou a turma gelada que ganhou vida nas habilidosas mãos de Andréia.

ANDRÉIA VIEIRA cria surpreendentes melodias com seus crayons e palheta de cores: 
parece que os gaiatos bonecos de neve dançam, riem, quase pulam do papel! A moça 
une talento e sensibilidade para criar paisagens plenas de vida: as ondas do mar 
brilham, as luzes do céu revelam a passagem do tempo e a chuva final contagia os olhos 
com alegria. Ilustradora e escritora, Andréia é autora de livros como «Duda Bocuda» e 
«Betina Quero-Quero». www.andreiavieira-ilustradora.blogspot.com.br
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