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Um dia, o coelhinho olhou para a sua mãe.
– Mamã, estás muito gorducha! Queres ver que vais ter um bebé?
– É verdade, dentro de pouco tempo seremos mais.
– E quando é que ele vai nascer?
– Vai nascer quando já não conseguir ver os meus pés...
A chegada de um novo irmão ou irmã suscita a curiosidade
do protagonista de “Mais um”, um conto para primeiros leitores
que se destaca pela sua estrutura repetitiva a três níveis:

■ Temática: a família aumenta.

pela reiteração das fórmulas com que o pequeno coelho

■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

interpela a sua mãe para saber quando é que ocorrerá o parto;

■ Aspetos a destacar: família, irmãos, infância,

pela maneira com que anuncia aos outros habitantes da floresta
a boa nova; e, por fim, pela forma com que imagina as brincadeiras
que poderá partilhar com os seus irmãos quando nascerem.

brincadeiras; animais, natureza; o correr
do tempo; conto acumulativo, estrutura
repetitiva; dos autores de “Grão de milho”
(Kalandraka).

Ternura, solidariedade, alegria, emoção – e uma surpresa final –
são os sentimentos que pairam sobre esta história, plasmada
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em ilustrações de traços definidos, linhas irregulares,
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esquemáticas, e aguarelas de tons suaves sobre fundo branco.
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Destaca-se ainda a dicotomia entre as cenas todas a cor
e outras monocromias onde se evidenciam os sonhos
e os desejos de quem se prepara para ser o irmão mais velho.
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