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Na natureza há muitos seres vivos.
Há os terrestres, os aquáticos
e há também os pássaros...

■ Temática: ninhos de aves.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
■ Aspetos a destacar: natureza, fauna;

Pelas suas penas multicores, pela sua forma estilizada e
invejável capacidade de voar, os pássaros despertam a
curiosidade infantil. “Ninhos” é um álbum para pré-leitores e
primeiros leitores que aborda conceitos como a diversidade, a

tamanhos, lateralidade, quantidades, números;
da autora e ilustradora de “Perto”
(I Prémio Compostela); outros títulos
relacionados: “Construtores”, da coleção
Animais Extraordinários, e “Artur”, da Faktoria K
e da Kalandraka, respetivamente.

biodiversidade ou a fauna, apresentando diferentes tipos de
aves extravagantes, ninhos originais e díspares composições
familiares, num estilo que combina a reflexão, o humor e o
absurdo.

Pepe Márquez
(Buenos Aires, 1970)

Com frases curtas e pelo recurso a uma tipografia maiúscula,
Pepe Márquez destaca a especificidade de cada espécie de
pássaro e os seus respetivos modelos de ninhos, construídos
em sítios altos ou baixos, grandes ou pequenos, sofisticados
ou humildes… E os protagonistas deste livro, sendo todos eles
pássaros, demonstram assim que podem ser simultaneamente
tão diferentes e tão parecidos.

Participa na edição e autoria de pequenas histórias
desde a sua adolescência. É autor dramático e
encenador das obras infantis “Mundus Trucus”, “Ñok
y Renata” e “Gertrudis cocineras”. Dirige na Argentina
uma pequena editora infantil, a Editorial Cacahuate.
Além disso, é pintor, ator e colaborador em múltiplos
projetos e atividades infantis.
www.pepemarquez.com.ar

As imagens com texturas caracterizam a proposta estética de

Natalia Colombo

Natalia Colombo, onde se destaca uma contrastada paleta de

(Buenos Aires, 1971)

cores intensas e luminosas, tanto nas figuras como

Estudou na Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, cidade onde
reside. Trabalha na realização de curtas de animação
para o Canal Encuentro Argentina e participa em
exposições. Iilustrou livros didáticos e álbuns infantis
publicados em editoras de Espanha e Argentina. Com
a sua primeira obra, “Perto”, ganhou o I Prémio
Internacional Compostela, promovido pela Kalandraka
e pelo Município de Santiago de Compostela.
www.nataliacolombo.blogspot.com

nos fundos. Os seus esquiços, esquemáticos e de perfis
pouco definidos, acentuam o carácter lúdico da obra.

www.
editora@kalandraka.pt
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