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Pequeno ~ Grande
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“Olá ~ Adeus” é um livro interativo que convida o leitor a brincar
com cerca de vinte palavras e os seus opostos.
É recomendado para crianças a partir dos 3 anos que,
com a ajuda de um filtro ótico bicolor, um azul e outro vermelho,

■ Temática: antónimos, conceitos opostos.
■ Idade recomendada: a partir dos 3 anos.
■ Aspetos a destacar: aprendizagem de

vocabulário; jogos de palavras e imagens;
educação visual e educação estética; livro
interativo.

conseguem descobrir a imagem que corresponde à definição
que figura na página contígua.

Delphine Chedru

O que torna esta obra simultaneamente mágica e surpreendente
é que em cada ilustração se encontram – unidas e fundidas,
ainda que diferenciadas pela sua forma e cor – um conceito
e o seu oposto.
Para ver surgir a noite e depois o dia, a cidade e logo a seguir
o campo, ou apreender noções como perto e longe,
basta olhar para a mesma imagem: uma vez pelo filtro azul
e outra pelo vermelho.
Os opostos são um tema recorrente na formação
dos pré-leitores e primeiros leitores, para o enriquecimento
e aquisição de vocabulário.
Tamanhos, lugares, ideias, momentos, emoções e outros conceitos
– expressos através de nomes, adjetivos ou ou advérbios –
figuram nas suas páginas.
Trata-se de uma proposta original e engenhosa, concebida
em tom lúdico, com sentido de humor e de design muito atrativo.
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Estudou Artes Decorativas em Estrasburgo e reside
atualmente em Paris, onde trabalha como designer
freelance. É entusiasta de histórias divertidas e
plenas de colorido.

