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A conhecida cantiga infantil “O sapo não lava o pé” é o ponto de partida dessa divertida 
história sobre um sapo bem diferente daquele retratado na canção popular. O banho 
do sapo é um livro escrito e ilustrado por Maurício Veneza, lançamento da Coleção Mil 
e Uma Histórias, da Editora do Brasil.  
 
Será que todos os sapos não gostam mesmo de tomar banho? Afinal, eles moram lá na 
lagoa! Este sapo aqui não só lava o pé, como também adora tomar banho e soltar a voz 
enquanto lava seu corpo.  
 
E para o banho ficar mais gostoso, ele tem um desejo. Será que vai conseguir realizá-lo? 
 
Por meio de rimas e uma narrativa leve e de fácil assimilação, os pequenos leitores em 
fase de alfabetização aprendem sobre hábitos de higiene com o sapinho. 
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Sobre Maurício Veneza 
Maurício Veneza é escritor e ilustrador de livros infantis e juvenis. Nasceu em Niterói, Rio de 
Janeiro. Entre livros ilustrados e escritos, já publicou mais de 150 títulos, muitos incluídos em 
programas de governo, como o PNBE e o PNLD/SP. Obras com seus textos ou imagens obtiveram 
também o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ), o prêmio da Academia Brasileira de Letras e inclusão nos 30 Melhores Livros do Ano da 
revista Crescer. É membro e sócio fundador da Associação de Escritores e Ilustradores de 
Literatura Infantil e Juvenil (AEILIJ). 
 
Para saber mais, acesse mauricioveneza.wixsite.com/site. 
 
Sobre a Editora do Brasil 
A Editora do Brasil busca, há quase 80 anos, renovar produtos e serviços que levem aos milhares 
de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos 
do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto didático e 
literário comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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