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“Cor Animal” reúne cerca de trinta animais selvagens

■ Temática: livro de animais.

que vivem em vários locais do mundo e que são apresentados

■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

a partir de um breve texto descritivo, apoiado em ilustrações

■ Aspetos a destacar: biodiversidade, textos

de grande originalidade fisionómica, feitas à base de colagens,
que se destacam pelo seu extraordinário colorido
e pelas suas texturas surpreendentes,

simples e descritivos, curiosidades; colagens,
reciclagem, criatividade; Prémio Nami Island
pelas ilustrações; outros livros de animais:
série “Inventários ilustrados” e coleção
“Animais extraordinários” da Faktoria K.

Não se trata de um livro de animais comum, mas de uma obra
que oferece uma abordagem simples à fauna, com textos
acessíveis para primeiros leitores, ao longo dos quais

Maya Hanisch

Agustín Agra expõe as principais habilidades destas espécies,

(Chile, 1981)

os seus costumes e algumas curiosidades.

Estudou design gráfico na Universidade Diego
Portales de Santiago do Chile e ilustração na SMFA
(School of the Museum of Fine Arts) de Boston. Desde
2008 que já publicou vários livros infantis em editoras
de diversos países. Para além de se dedicar à
ilustração infantil, também trabalha em publicidade e
na imprensa; deu aulas de ilustração na Universidade
Pontifícia do Chile e no Museu de Belas-Artes do seu
país. Recebeu o Prémio Fondo de Fomento a la
Lectura 2008 e o Prémio Nami Island 2015.
http://www.mayahanisch.blogspot.com

Chama especialmente à atenção a representação que Maia
Hanish faz destes seres: o seu pelo, pele, plumas, escamas
ou revestimento são uma amálgama de recortes de revistas
e jornais, cartas, tipografias, papel pintado com pinceladas
de tinta, traços soltos ou retalhos de tecido. A sua obra
remete-nos para Eric Carle pela libertade criativa de imagens,
nada convencionais.

Do aspeto feroz da orca ao do tigre-de-bengala, até à delicadeza

Agustín Agra

das borboletas, passando pelo exotismo do quetzal

(Noia, Corunha, Espanha, 1966)

ou do peixe-palhaço, “Cor Animal” propõe-nos uma viagem

Licenciado em Biologia, é professor no IES Cotarelo
Valledor de Vilaxoán (Vilagarcía). Desde 2003 que
também se dedica à literatura: publicou vários livros
para o público infantojuvenil e uma novela. Recebeu o
Prémio Modesto Figueiredo em 2004 e o Prémio
Merlín de literatura infantil em 2006.

por terra, ar e mar, seguindo os trilhos da imaginação.
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