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Aos meus queridos avós, 
primos, tios, pais, e à minha 

irmã, Giovanna.

Aos meus queridos avós, 
primos, tios, pais, e à minha 



Aprendi uma nova palavra esses dias. Na 
verdade, é uma sigla. Não sei exatamente o 
que significa, mas sei que é um vírus muito 
perigoso. Ele fez o mundo todo parar, ficar 
em casa. Até meu pai está aqui, trabalhando 
em casa agora!

Já não posso brincar com meus amigos na 
rua de casa, nem ir à padaria, visitar os 
familiares, passear no shopping, caminhar na 
praia ou ir à sorveteria. Parece que o mundo 
parou. Que chato! Cadê todo mundo? 

Quando precisamos sair de casa, minha 
mãe coloca uma máscara no meu rosto e diz 
para eu não tocar em nada. Até que acho 
engraçado colocar máscaras. Fico parecendo 

um médico ou um super-herói. Agora estamos 
sempre lavando as mãos e não saímos 
distribuindo abraços. O mundo mudou. O que 
está acontecendo?

Isso às vezes me deixa um pouco triste, mas 
meu pai me falou que em todas as situações 
temos que ver o lado positivo. 

Tudo o que for bom, nobre, correto, amável, 
pensem nessas coisas. Por isso, comecei 
a prestar atenção e descobri: é verdade! 
Se pararmos um pouquinho para pensar, 
podemos encontrar coisas boas no meio de 
um tempo ruim. 

Por isso resolvi fazer este MANUAL DE COISAS 
BOAS QUANDO O TEMPO ESTÁ RUIM!



1
 É tão bom acordarmos sempre juntos, tomar 
café juntos. Neste tempo ruim, pense como 
é bom ter a família pertinho de você. Não 

estamos sozinhos. Somos uma equipe!

2
 Leia um bom livro em voz alta com toda a 

família. Gosto quando meu pai pega um livro 
para lermos juntos. Dou risada das vozes que 

ele inventa para os personagens.



3
Brinque de jogos de tabuleiro. 

Quem vencer ganha um chocolate!

4
Faça um campeonato de bolinha de gude.



5
Assista a um filme bem engraçado 
com toda a família. Aproveite para 

comer pipoca com leite condensado.

6
 Leia um livro de piadas.



7
 Ajude a sua mãe lavando os pratos ou dê 
aquela arrumada no seu guarda-roupa.

8
Pegue uma foto de um quadro de um 
artista famoso, como Monet ou Van 

Gogh, e tente imitar. É diversão na certa.



9
Pare um pouco para agradecer a Deus e 

pensar em coisas bonitas como a natureza que 
Ele fez, ou se imagine fazendo um golaço num 

campeonato famoso de futebol.

10
 Já pensou no que você quer ser quando 

crescer? Gosto muito de me imaginar sendo 
um jogador de futebol americano ou um 

astronauta.



11
 Aproveite para pegar um solzinho na sua 
varanda. É tão gostoso, e me deixa feliz.

12
Já ligou para seu vovô ou sua vovó? Ou 

sua prima, sua tia? É bom dizer o quanto 
você os ama e vê-los, nem que seja na 

telinha de um celular.



13
 Desenhe! Desenhe muito! Pinte, corte, 

cole. Crie estorinhas, desenhe seu 
carro predileto ou um castelo.

14
Se tiver um irmão, aproveite para brincar 

muito. Faça corrida de carrinhos, fantoches, 
pega-pega, nome, lugar e objeto. Construam 

coisas juntos! Invente alguma máquina do 
tempo para passar rápido este tempo ruim.



15
Vamos brincar de bolinha de sabão? Quem 
faz a maior bolinha de sabão na sua casa?

16
Assista a um documentário sobre o 

Monte Everest.



17
Aproveite para separar brinquedos e 
roupas que você não usa mais, com a 

ajuda de sua mãe, para doar para quem 
precisa neste momento.

18
Cante uma música. Cantem juntos! Ou 

toque um instrumento. Se não toca, veja 
uma orquestra tocar. É fascinante!



Poxa, parece que podemos 
aproveitar bem este tempo juntos, 

pensar coisas boas e fazer deste um 
bom momento em família. Assim fica 

mais fácil enfrentar este período, 
guardadinhos em casa.

Fiquem todos bem! 

FIM



Pedro Barrios é um menino de 10 anos de idade, 
muito alegre e curioso. Gosta de futebol americano, 

de inventar música e histórias, fazer experiências 
junto com sua irmã, Giovanna, ter aula de robótica, 

e tocar piano. Aliás, também ama cantar, e é um 
devorador de livros. Desde muito pequeno vive 

rodeado por histórias e aventuras. Já leu mais de 
630 livros, registrados no Instagram @amorelivro. 

Agora se aventurou a escrever seu primeiro livrinho. 
Pedro conta como está sendo este tempo de 

pandemia, o que tem feito junto com sua irmã e as 
lições que tem aprendido.

Sobre o Autor 
Nascido em Atibaia, interior de São Paulo, Gabriel 
Sozzi é formado em engenharia da computação. 
Desenha desde sempre, como qualquer criança, 
mas o desenho se tornou essencial em sua 
vida. Sua paixão pela arte cresceu. Decidiu se 
aperfeiçoar e transformou sua paixão em profissão. 
Em 2018, publicou dois livros infantis autorais de 
forma independente: Dicas das Frutinhas Vol. 1 
e Cotton e Nevaska — A Jornada em Busca de 
Casa. Publicou mais dois livros infantis durante 
a ComicCon Experience 2018 (CCXP18): Dicas dos 
Leguminhos Vol. 1 e Dicas das Verdurinhas Vol. 1. 
Tem livros publicados pela Editora InVerso: Como 
a gente vira a gente, Catarina e as pedras e 
Desmanual para pais e avós. Atualmente trabalha 
como ilustrador e quadrinista.

Sobre o ilustrador 



Leia também, da 
Editora InVerso 

Pedrinho é um garoto alegre e divertido que adora 
brincar. Um dia ele pediu ao pai um patinete. Ele 

queria isso mais do que qualquer outra coisa! Mas, 
em vez do patinete, sei pai lhe deu um cofrinho: 
o Senhor Pança! O que ele irá fazer com isso?! 

Como um porquinho poderá ajuda-lo a realizar seu 
sonho? Venha descobrir essa divertida história e 

aceite o desafio do Senhor Pança!


