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Vistos de longe, todos os bichos parecem iguais,
mas se te aproximares, verás que...

“Quem é esse bicho?” é um livro cartonado para pré-leitores
e primeiros leitores, a quem é apresentada uma pequena fauna
que vive perto de nós, apesar de quase não darmos por ela.
Os protagonistas desta história são, sem dúvida,
criaturas simpáticas e curiosas que vale a pena conhecer.

■ Temática: bichos de formas e aspetos diversos.
■ Idade recomendada: a partir dos 3 anos.

Longe de entrar em detalhes sobre a aparência destes bichos,
este álbum permite que os leitores descubram por si próprios
que eles têm tamanhos, formas e aspetos muito diferentes.

■ Aspetos a destacar: descrições, formas,

tamanhos, cores; diversidade; fauna, insetos;
dispõe de um espaço para personalizar o livro
com a foto do leitor/a.

O texto, simples e breve, está escrito com maiúsculas
para familiarizar os mais pequenos com as letras e,
ao mesmo tempo, também lhes facilitar a leitura.
Trata-se de uma proposta centrada na descrição
e no reconhecimento das personagens a partir
das suas características, até chegar ao verdadeiro
protagonista da história, que é o próprio leitor ou leitora.
Numa atraente proposta visual, à base de ilustrações
realizadas com colagens e sobreposições de traços coloridos,
predominam os desenhos básicos, as texturas e os contrastes
cromáticos. À laia de desafio, os leitores podem
ainda personalizar o seu livro no final num espaço
especialmente reservado para colarem a sua foto.
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Carmen Queralt
(Madrid, 1952)
Formou-se como ilustradora e desenhadora na Escola
BAT, onde estudou Desenho Clássico. Iniciou a sua
trajetória artística nos anos 1990, principalmente no
âmbito da ilustração infantil. Colaborou com várias
editoras e com publicações especializadas como a
revista Cavall Fort.

