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CONSTRUTORES
Animais extraordinários
... Há aves que constroem ninhos surpreendentes
pela sua intrincada arquitectura, mamíferos
que escavam complexas habitações subterrâneas,
insectos minúsculos que levantam edifícios enormes
e aranhas que tecem elaboradas estruturas de caça.
Todos eles são construtores especialistas
que sobrevivem graças à sua habilidade.
Um livro instrutivo, aprazível, bem estruturado e com forte
impacto visual, que começa por situar o leitor perante os diversos
grupos do reino animal, recorrendo a exemplos práticos para cada
um. Por terra, água e ar, de Norte a Sul, por todos os continentes,
selecciona uma série de animais e oferece um volume de
informação bem doseada sobre as suas características, localização
e costumes, centrando-se na forma como se acomodam ao
habitat, ou seja, como constroem o seu lar.
Um convite aos leitores para que entrem nas casas de certos
animais, às quais nós, humanos, raramente temos acesso, nem
físico nem mental. Esta visita científica e visual pelos ninhos e
tocas mais espectaculares, permitir-nos-á conhecer aspectos da
vida dos seus habitantes, aspectos esses que nos deveriam
envolver emocionalmente, no sentido de melhor os podermos
compreender, respeitar e proteger. Um livro de conhecimento,
recomendado não só para o âmbito escolar, mas também para
leitores interessados pelo meio ambiente, e que lhes abrirá as
portas do fascinante mundo animal.

■ Temática: livro de animais e natureza
■ Idade recomendada: a partir dos 7 anos
■ Aspectos a destacar: ilustrações
artísticas de grande realismo; textos
acessíveis a todas as idades; descrição de
cada animal, informação sobre a sua vida,
habitat e estado de conservação; inclui anexo
final com fichas para cada um e glossário
■ Espécies: castor, cão-da-pradaria,
pássaro-martelo, tecelão-sociável, pica-paumalhado, esgana-gata, vespa-norteamericana, térmita, caranguejo-eremita,
aranha-de-água, espirógrafo, coral

“Construtores” junta-se aos dois títulos precedentes da colecção
Animais Extraordinários da FAKTORIA K, “Bocas” e “Nascer”. Nos
próximos livros revelar-se-ão as mais longas viagens, os sentidos
mais apurados e as estratégias mais sofisticadas dos seres vivos
para sobreviver.
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