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Cadê o pintinho?

Algumas casas têm um animal de estimação. Outras, dois ou três 
ao mesmo tempo. Na casa deste livro há muitos mais! A cada 
dupla de páginas, o leitor acompanha a apresentação de um novo 
animal, o registro de sua voz e a enumeração acumulativa dos 
nomes dos bichos que já apareceram. Essa sequência é 
representada visualmente por meio de uma divertida pirâmide 
de bichos e de texto. De repente, alguém se dá conta do sumiço 
do menor deles, então surge a pergunta: “Cadê o pintinho?”.

Cadê o pintinho? propõe uma nova interpretação e um novo desafio 
visual para a tradicional cantiga infantil que tem encantado 
gerações por sua graça e simplicidade. O projeto gráfico, que 
brinca com as proporções entre texto e imagem, e as ilustrações 
coloridas e cheias de humor – cuja singeleza lembra o traçado do 
desenho infantil – provocam imediata identificação do pequeno 
leitor, garantindo a compreensão do texto até mesmo para aqueles 
que ainda não leem as letras bastão.
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Márcia Leite é paulistana, escreve 
para crianças e jovens há mais de 25 
anos, tem mais de quarenta títulos 
publicados e alguns prêmios. Trabalha 
também com editora e educadora.

Anita Prades nasceu em 1991, em  
São Paulo, cidade em que vive. Cursou 
Artes Visuais na Unesp e, além deste 
livro, ilustrou Os incomodados que 
se mudem, também publicado pela 
Editora Pulo do Gato. 

Do que trata o livro jogo de palavras, 
animais, parlenda. 

Gênero narrativa ilustrada.
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