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Quem nunca ouviu a frase “Brigam como cão e gato?”. Entretanto, as coisas podem ser 
diferentes, como mostra essa história de amizade entre um cão e uma gata. Apesar de 
diferenças de temperamento e personalidade, Fifi e Manolo são inseparáveis.  
 
Fifi é uma gatinha manhosa que gosta de descansar. Já Manolo é um cachorro saltitante 
que adora brincar. Com texto leve de Penélope Martins e lindas ilustrações de Paula 
Kranz, o livro estimula nas crianças a amizade e o convívio harmonioso com as 
diferenças, bem como o respeito entre os amigos e a empatia, elementos tão 
necessários nessa fase de aprendizado. Ao longo do enredo, as características de Fifi e 
Manolo são reveladas em situações cotidianas que poderiam ser vivenciadas por 
qualquer um de nós: momentos de euforia, de amizade, de brincadeiras, de 
desentendimentos, de alterações no humor, de parcerias e de oposições. 
 
A obra apresenta uma linguagem poética e rimada, que desperta a curiosidade do 
pequeno leitor, além de trazer à tona temas e questões recorrentes no cotidiano das 
crianças: animais de estimação e diversidade. A abordagem desses assuntos possibilita 
a elas uma melhor percepção de si mesmas, de suas preferências e ações, assim como 
do outro e das interações humanas, além de conscientizá-las sobre a relação delas com 
a natureza, a cultura e o mundo em que vivem. 
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Sobre Penélope Martins 
Nasceu em 1973, em Mogi das Cruzes. Pós-graduada em Direitos Humanos pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), dedica-se à formação de novos leitores 
desde 2006, produzindo conteúdos para encontros presenciais e plataformas digitais. Escritora, 
narradora de histórias e articuladora em projetos de fomento da palavra escrita e falada, 
também colabora para a articulação de reflexões sobre a leitura com a Editora do Brasil e outras 
instituições. 
Com poesia autoral, participou de coletivos de mulheres. Faz a curadoria do projeto “Mulheres 
que Leem Mulheres”, com ações em diversas instituições culturais, como o Sesc. Já publicou 
diversos livros por várias grandes editoras e, em 2018, foi selecionada para o PNLD Literário. 
Para saber mais, acesse: penelopemartins.wordpress.com. 
 
Pela Editora do Brasil, lançou Ainda assim te quero bem, Patavina, Minha vida não é cor-de-rosa 
e Que amores de sons! 
 
Sobre Paula Kranz 
Nascida no Paraná, sua carreira como ilustradora de obras infantis iniciou-se a partir do 
nascimento de suas filhas, Valentina e Yolanda. Ilustrou mais de 30 histórias infantis e diversos 
livros didáticos. Utiliza pintura e colagem digital, misturando texturas e cores para criar 
personagens e cenários. 
 
Pela Editora do Brasil, ilustrou Bruna, a tagarela. 
 
 
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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