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As crianças que têm a possibilidade de olhar regularmente para livros ilustrados e 
lúdicos aprendem a atravessar uma ponte muito importante para seu desenvolvimento 
psicológico e cognitivo. Nesse período da vida, os pequenos são capazes de realizar uma 
verdadeira leitura visual de uma obra ilustrada, com base somente nas figuras.  

Eles aprendem a "ler" a gramática das imagens, e isso os prepara para a leitura de textos. 
Para poder percorrer esse longo caminho, desde o simples apontamento de elementos 
visuais até a leitura de uma série completa de figuras, o ideal é que as crianças possam 
olhar várias figuras e ler muitos livros ilustrados na companhia de um adulto, que as 
orientem e as incitem a olhar e a interpretar o que veem. 

Por isso, os livros-brinquedo da coleção LÁLÊLI – DESLIZE E ACHE, lançados pela Editora 
do Brasil, têm extrema importância para o início dessa jornada tão rica e tão cara para 
o desenvolvimento dos pequenos leitores: oferecer a eles a oportunidade de conhecer, 
com os primeiros estímulos visuais, uma excelente porta de entrada para as mais 
diferentes sociedades e comportamentos, que formam cidadãos com empatia pelo 
próximo, rica cultura e imensa criatividade. Perfeita para crianças na primeira infância, 
a coleção interativa possibilita que os leitores deslizem e achem elementos escondidos 
nos livros que complementam as narrativas coloridas e cheias de descobertas, 
estimulando os seus sentidos e incentivando a leitura desde a mais tenra idade. 

Adaptados para a língua portuguesa pelo autor Leo Cunha (De memes e memórias, O 
livro maluco das poções mágicas), os lançamentos TUM, TUM!, TUC, TUC!, PIU, PIU! e 
SPLISH, SPLASH!, escritos por Isabel Otter e ilustrados por Sophie Ledesma, apresentam 
surpresas narrativas em recortes divertidos e coloridos – com o cuidado de que as 
páginas dos livros sejam curvas, para não machucar as mãozinhas das crianças – e que 
fazem sucesso e chamam a atenção de pequenos leitores em vários países. 



 
PIU, PIU! 

Onde o Pintinho vai espiar hoje? Cheio de interatividade, este livro traz para os leitores 
pequeninos as aventuras de um pintinho curioso à medida que ele descobre sobre o seu 
ambiente e outros animais da fazenda.  

Autora: Isabel Otter 
Tradutor: Leo Cunha 
Ilustradora: Sophie Ledesma 
Segmento: Educação Infantil 
Faixa etária: A partir dos 3 anos 
Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências 
Assuntos: Animais, Diversidade 
Datas Comemorativas:  
05/05 – Dia Nacional da Comunidade  
04/10 – Dia Mundial dos Animais 
Ano: EI 1 
Edição: 1ª edição/2022 
ISBN: 9788510088053 
Páginas: 12 
Formato: 17 x 17 cm 

 

TUC, TUC! 

Onde o Coelhinho vai passear hoje? Repleto de interatividade, este livro mostra as 
aventuras de um coelhinho corajoso à medida que ele descobre sobre o seu habitat e 
outros animais da floresta.  

Autora: Isabel Otter 
Tradutor: Leo Cunha 
Ilustradora: Sophie Ledesma 
Segmento: Educação Infantil 
Faixa etária: A partir dos 3 anos 
Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências 
Assuntos: Alfabeto, Animais, Diversidade  
Datas Comemorativas:  
05/05 – Dia Nacional da Comunidade  
04/10 – Dia Mundial dos Animais 
Ano: EI 1 
Edição: 1ª edição/2022 
ISBN: 9788510088039 
Páginas: 12 
Formato: 17 x 17 cm 
 



TUM, TUM! 

Onde o pequeno Dino vai brincar hoje? Cheio de interatividade, este livro mostra as 
aventuras de um pequeno dinossauro à medida que ele descobre sobre o seu ambiente 
e outros animais pré-históricos.  

Autora: Isabel Otter 
Tradutor: Leo Cunha 
Ilustradora: Sophie Ledesma 
Segmento: Educação Infantil 
Faixa etária: A partir dos 3 anos 
Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências 
Temas: Pluralidade Cultural, Meio Ambiente 
Assuntos: Alfabeto, Animais, Diversidade  
Datas Comemorativas:  
05/05 – Dia Nacional da Comunidade  
04/10 – Dia Mundial dos Animais 
Suplemento de Leitura: Sim 
Ano: EI 1 
Edição: 1ª edição/2022 
ISBN: 9788510088022 
Páginas: 12 
Formato: 17 x 17 cm 
 

SPLISH, SPLASH! 

O que o Peixinho vai encontrar hoje? Repleto de interatividade, este livro conta as 
aventuras de um peixinho explorador à medida que ele descobre sobre o seu meio e 
outros animais do mar.  

Autora: Isabel Otter 
Tradutor: Leo Cunha 
Ilustradora: Sophie Ledesma 
Segmento: Educação Infantil 
Faixa etária: A partir dos 3 anos 
Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências 
Temas: Pluralidade Cultural, Meio Ambiente 
Assunto: Animais, Diversidade, Livro, Meio ambiente 
Datas Comemorativas:  
05/05 – Dia Nacional da Comunidade  
04/10 – Dia Mundial dos Animais 
Ano: EI 1 
Edição: 1ª edição/2022 
ISBN: 9788510088015 
Páginas: 12 



Formato: 17 x 17 cm 
 

Sobre Isabel Otter 

É editora e escritora de livros infantis. Ela cresceu na zona rural de Herefordshire, na Inglaterra, 
e se sente feliz ao escalar montanhas com botas enlameadas. Isabel adora tecer histórias e 
escrever sobre o mundo que a rodeia. 

 
Sobre Sophie Ledesma 

Formada pela l’ESAG Penninghen, em Paris, Sophie Ledesma atualmente trabalha como 
ilustradora, criando livros e jogos infantis, cartões comemorativos e pôsteres para grandes 
editoras e empresas. Ela imagina mundos divertidos e coloridos para alegrar nosso dia a dia. 

 
Sobre Leo Cunha 

Leo Cunha nasceu em 1966, em Minas Gerais, onde ainda mora, mas costuma rodar o Brasil para 
conversar seus leitores. Jornalista, professor e tradutor, considera-se, acima de tudo, um 
escritor. Começou em 1993 e já publicou mais de 60 livros de literatura infantil e juvenil. 

Recebeu os principais prêmios brasileiros voltados para a literatura infantil: Prêmio Nestlé, 
Jabuti, João de Barro, FNLIJ, Concurso de Histórias Infantis do Paraná, Prêmio Literário da 
Fundação Biblioteca Nacional, entre outros. Além disso, diversos de seus livros receberam o selo 
Altamente Recomendável da FNLIJ. 

 
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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