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Ali, no fim do mundo, no país onde o vento dá a volta,
vivia uma pequena zebra chamada Camila.
Como naquele sítio o vento era tão revirado,
Camila tinha de andar com muito cuidado
para não perder as suas roupas...

...Um dia, ao sair de casa, o vento bandido levou-lhe as sete riscas

■ Temática: animais, números e cores.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
■ Aspetos a destacar: contar, somar e subtrair

com os primeiros números, crescimento,
sentimentos; ilustrações simples e expressivas;
do ilustrador de “O coelhinho branco”, “Contos
do mundo”, “Não há como escapar”
e “Um bicho estranho” (Kalandraka).

do seu vestido, deixando-a muito triste. Mas uma serpente,
um caracol, uma aranha, uma cigarra e mais alguns animais,
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irão ajudar Camila a esquecer as suas penas. As ilustrações

(Sarria, Espanha, 1961)

de Óscar Villán, simples e expressivas, são reforçadas por traços
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dispostos de forma a que os pequenos leitores possam
ultrapassar a aparente simplicidade deste álbum.

“A Zebra Camila" oferece-nos uma visão muito particular
da passagem da infância para uma certa consciência do tempo,
para a descoberta do mundo e dos problemas que essa fase
implica. O texto, de estrutura encadeada, utiliza os recursos
próprios dos contos tradicionais: jogos de perguntas e respostas,
rimas, reiterações, apoiando-se ainda num sugestivo
tom poético.
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