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Olhe com atenção é um convite para as crianças observarem a natureza à sua volta e, 

dessa maneira, entenderem, desde cedo, a importância do meio ambiente. 

Ver um pássaro voando no céu, ou uma capivara andando no mato, ou um peixe 

nadando no rio. Chegar mais pertinho e surpreender-se com uma pequena joaninha 

numa folha... É possível observar paisagens inteiras ou focar em infinitos detalhes.  

Trata-se de uma narrativa dedicada aos pequenos leitores em fase de alfabetização, que 

ainda estão aprendendo sobre o sentido da visão e as variadas formas de perceber o 

mundo ao seu redor. 

Olhe com atenção, escrito e ilustrado por Ellen Pestili, apresenta ao pequeno leitor os 

vários tipos de animais (aquáticos, terrestres e aéreos), convidando-o a entrar em 

contato com a diversidade presente na natureza e a refletir sobre a importância de olhar 

atentamente para aquilo que está ao nosso redor, fazendo, assim, grandes descobertas. 

A estrutura do livro facilita a memorização e propõe uma forma divertida de 

aprendizado. Os temas abordados oferecem uma excelente oportunidade para as 
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crianças conhecerem melhor o meio ambiente e o mundo animal por meio da união 

entre textos, ilustrações e rimas, que revelam os hábitats de diversos animais. 
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Sobre Ellen Pestili 

Nasceu e cresceu em Quiririm, uma colônia italiana que pertence à cidade de Taubaté, São 

Paulo. Desde muito pequena, sempre gostou de desenhar e pintar. Fez vários cursos de desenho 

e pintura no Brasil e no exterior. Adora ler, inventar histórias, andar de bicicleta e pintar. 

Começou seu relacionamento com os livros como ilustradora; depois, veio a vontade de escrever 

livros. Hoje, conta com vários títulos publicados, sendo que alguns deles já foram selecionados 

para o Catálogo FNLIJ da Feira de Bologna, PNLD e Bienal de Bratislava, e outros foram finalistas 

do Prêmio Jabuti. Já ilustrou mais de 50 livros infantis. Para saber mais, 

acesse www.ellenpestili.com 

Pela Editora do Brasil, publicou Cada casa casa com cada um, Sinto o que sinto com cinco 

sentidos, Quem vai e vem um jeito sempre tem, Horta, pomar e jardim, brincadeira não tem 

fim e Igual ou diferente, dependo do olhar da gente. 

 

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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