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Escrito pela pedagoga Nye Ribeiro, Quando o dia raiou é uma imersão lúdica em três 

temas relevantes – meio ambiente, ciclo da vida e diversidade étnica.  

Com narrativa poética e apropriada para o público infantil, o livro coloca as crianças em 

contato com o ciclo da vida dos seres vivos, representado na história por meio da vida 

das plantas, que inicia com a germinação da semente, passa pelo seu crescimento e 

chega à disseminação de novas sementes, que, por sua vez, darão vida a novas plantas. 

Narrado em terceira pessoa, Quando o dia raiou garante ao professor trabalhar 

conceitos importantes, como fenômenos naturais, estações do ano, sequência temporal 

e ciclos da vida.  

A história de Nye Ribeiro é apresentada em rimas, com belíssimas ilustrações de Letícia 

Moreno, e possibilita explorar não somente todos os campos de experiências propostos 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como também os facilitadores da 

alfabetização propostos pelo Política Nacional de Alfabetização (PNA).  

https://drive.google.com/drive/folders/1jYiSIjrUMRTECy7p0EoEX0yqqR_mWiP6?usp=sharing


O livro viabiliza trabalhar, em especial, temas como diversidade e aprendizagem de 

cores, formas, números e sequências, bem como a convivência social, as funções 

executivas, a linguagem e a coordenação motora. 
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Sobre Nye Ribeiro 

Nasceu em 1950, em Boa Esperança, Minas Gerais. Passou a infância em contato com a 

natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Aos 17, já era 

professora. Fez o curso de Pedagogia, lecionou durante 18 anos e foi na sala de aula que 

começou a inventar histórias para motivar as crianças a lerem, escreverem e desenvolverem 

atividades. Mais tarde, fez Jornalismo e mudou de profissão: passou a escrever para jornais e 

revistas de Educação e começou a publicar livros. 

A autora é constantemente convidada para participar de eventos ligados à Literatura e ministrar 

palestras e oficinas para educadores.  

Pela Editora do Brasil, publicou obras como De bem com a vida, Pega esconde, Jeito de ser, Com 

jeito de pai, O melhor da festa, Os porquês do coração e A colcha de retalhos (em coautoria com 

Conceil Corrêa da Silva), Vovô conserta tudo, Os bordados da vovó, entre outras. 

 

Sobre Letícia Moreno 

Nasceu em 1993, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e atualmente 

reside em Maricá, na região metropolitana do estado. 

Letícia é uma desenhista de berço e estuda História da Arte por vontade do destino desde 2013. 

O desenho sempre foi algo presente na vida de Letícia, desde as tardes assistindo ao anime 

Dragon Ball na tevê até as noites fazendo zines de Sailor Moon, sem ao menos saber o que era 

uma zine, lá no início dos anos 2000. Em 2017, decidiu criar uma pesquisa pessoal no âmbito do 



desenho, a fim de desenvolver uma linguagem representativa. Para isso, tem usado a aquarela 

como suporte principal. 

 

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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