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ISBN 978-972-8781-85-9. Livros para sonhar.
Era uma vez três chibos que viviam no cimo de uma montanha:
um chibinho sabichão pequeno,
um chibo sabichão médio
e um chibão sabichão grande…

■ Temática: a astúcia perante a força.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

Um dia viram uma erva muito verde que crescia do outro lado
do rio. Mas para lá chegar tinham de atravessar uma ponte
debaixo da qual vivia um ogre terrível, que não deixava ninguém
passar. Então, o chibo pequeno, o chibo médio e o chibo grande
tiveram de engendrar uma forma de enganar o monstro,

■ Aspetos a destacar: disponível na coleção

Makakinhos para pessoas com necessidades
educativas especiais; da autora de “Grão
de milho”, do ilustrador de “Balea”; jogo de
tamanhos, formas e sons; diferença entre
pequeno, médio e grande; distâncias.

demonstrando, no final da história, que a inteligência e o engenho
valem por vezes mais do que a força física.

Olalla González
Olalla Gonzállez adaptou este conto popular europeu
para os primeiros leitores, logrando uma versão especialmente
trabalhada para ser contada. Em “Chibos sabichões”,
os mais pequenos deparam com um jogo de tamanhos, números
e sons, que também se traduz num jogo tipográfico ao longo
das páginas do livro. Federico Fernández, galardoado
em Espanha em 2001 com o Primeiro Prémio Nacional
de Ilustração, enriqueceu a história com uma boa dose de humor,

(Marín, Espanha, 1977)
Diplomada em Magistério, na especialidade de Educação Primária. Especialista em animação à leitura, é
professora, narradora e promove ateliers de
expressão plástica e literatura. Trabalhou na livraria
Libros para Soñar em Vigo e no departamento de
edição da Kalandraka. Também adaptou o conto
tradicional “Grão de Milho”. Atualmente cordena o
espaço LoboCoxo, em Bueu.

concebendo uma série de personagens dotadas
de grande expressividade.

Federico Fernández

Na coleção Makakinhos da KALANDRAKA, destinada a pessoas

(Vigo, Espanha, 1972)

com necessidades educativas especiais, existe também

Licenciado em Belas-Artes pela Universidade de Vigo,
na especialidade de Pintura. Entre outros galardões,
recebeu o 1.º Prémio Nacional de Ilustração 2001 por
“Onde perdeu a Lua o riso?” (Kalandraka). Participou
na obra coletiva “Miguel Hernández, 25 poemas
ilustrados” (3.º Prémio Nacional de Edição-Livro de
Arte). É um dos promotores do espaço artístico El
Halcón Milenario, em Vigo. Atualmente é professor na
Escola Municipal de Artes e Ofícios de Vigo.
http://doctorfredy.blogspot.com.es

uma outra versão deste álbum que está adaptada
ao sistema de pictogramas SPC.
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