
www.editorapulodogato.com.br
atendimento@editorapulodogato.com.br | comercial@editorapulodogato.com.br

Rua General Jardim, 482, conj. 22 | cep: 01223-010 | São Paulo, SP, Brasil | tel: [55 11] 3214 0228 [55 11] 2503 1438 

Céu menino

Para onde o sol vai ao anoitecer e de onde ele surge pela manhã? 
Em Céu menino, o ciclo da natureza e os mistérios do universo se 
mesclam ao mundo imaginário da criança em poemas que 
transbordam delicadeza e sonoridade, numa evocação ao sonho, 
à curiosidade e  às descobertas da infância. 

A partir de indagações infantis, que facilmente passam 
despercebidas para muitos adultos, Alessandro Riccioni cria uma 
“constelação” de poemas que provocam questionamentos  
e convidam ao exercício da percepção e à decifração de sentidos.  
As  belíssimas ilustrações de Alicia Baladan oferecem uma leitura 
surpreendente e paralela ao texto verbal, tão ricas em poesia 
quanto em associações de imagens e significados.   
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Alessandro Riccioni nasceu em 
uma pequena vila na Itália, em 1956. 
Estudou línguas estrangeiras na 
Universidade de Bolonha, foi professor 
e atualmente é bibliotecário. Publicou 
vários livros para adultos. Céu menino é 
seu primeiro livro infantil.

Alicia Baladan nasceu no Uruguai e 
morou no Rio de Janeiro antes de se 
mudar definitivamente para Itália e 
cursar Artes Plásticas em Milão. Além 
de ilustrar livros para crianças, a artista 
também participa de exposições, 
festivais de cinema de animação e 
videoarte.

Do que trata o livro natureza, tempo, 
descobertas, curiosidade, fantasia. 

Gênero poema ilustrado.

Céu de palavras, céu aventura,
céu de solina, de vento, de chuva,
céu lua cheia, de neve e estrela,
céu de aguaceiro caindo na telha,
céu de relâmpago, céu trovoada,
céu de oceano, de terra molhada,
céu que circula e se achega pertinho,
céu de poeta, meu céu menino.
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