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O PASSEIO DA

DONA ROSA
LIVRO CONDECORADO (ASSOCIAÇÃO
DE BIBLIOTECÁRIOS DA AMÉRICA), 1968

Dona Rosa, a galinha,
foi dar um passeio pela quinta
à volta do lago...
“O passeio da Dona Rosa” é um clássico que data de
1968 e que estará sempre em voga: com uma proposta
estética vanguardista, de linhas simples e cores de tom
ácido, destaca-se pelo seu elevado conteúdo visual. O
texto consiste numa série de frases curtas encadeadas e
acompanhadas
por
imagens
descritivas
que
complementam graficamente a narrativa. Através da sua
estrutura circular são apresentados dois níveis de
leitura: o passeio da galinha Rosa e a acidentada e
humorística vigia a que a submete a raposa que a
persegue sem que ela se aperceba do perigo constante.

PAT HUTCHINS (Inglaterra, 1942)
Sexta de sete irmãos, Pat Hutchins cresceu rodeada de
campo e natureza, circunstância que se encontra
plasmada na sua obra. Desde muito nova que sempre
soube que queria ser artista, tendo sido estimulada por
um casal de idosos que premiavam cada desenho seu
com uma barra de chocolate. Estudou numa escola de
arte local durante três anos antes de complementar a
sua formação na Academia de Arte de Leeds, onde se
especializou em ilustração. No início a sua obra limitouse ao circuito comercial artístico de Londres mas, depois
de se casar, viveu uma temporada em Nova Iorque,
onde mostrou o seu trabalho – com muito êxito – a
vários editores. “O passeio da Dona Rosa” foi o seu
primeiro álbum infantil, Livro Condecorado em 1968 pela
Associação de Bibliotecários da América (ALA, na sua
sigla em inglês). Desde então escreveu várias novelas e
concebeu inúmeros livros ilustrados. Foi galardoada em
1974 com a prestigiada Medalha Kate Greenaway.
Actualmente vive em Londres.
editora@kalandraka.pt | www.kalandraka.pt

■ Temática: a acidentada perseguição de uma
raposa a uma galinha que passeia pela quinta
■ Idade recomendada: pré-leitores e primeiros
leitores
■ Aspectos a destacar: Livro Condecorado pela
Associação de Bibliotecários de América (1968)
■ Aplicações: quinta, animais, cores, humor,
acidentes

