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ALA NOTABLE CHILDREN’S BOOK

Está frio. Vejam a neve.
Vejam a neve a cair.
– Mãe, tenho frio – disse

■ Temática: livro de contos breves.

o Urso Pequeno. – Olha a neve.

■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

Quero qualquer coisa para vestir.

■ Aspetos a destacar: do autor e ilustrador de

“Urso Pequeno” é o primeiro título de uma série
de seis volumes protagonizados por uma família de ursos

“Chico-Chorão” e da trilogia “Onde vivem
os monstros”, “Na cozinha da noite” e “O que
está lá fora”, entre outros; primeiro título da
série “Urso Pequeno”; lar, vida quotidiana,
relação mãe-filho.

muito conhecida por inúmeros de leitores do mundo inteiro.
Com milhões de exemplares vendidos, estas histórias foram,

Else Holmelund Minarik

em 1995, também adaptadas para a televisão.

(Dinamarca, 1920 - Estados Unidos, 2012)

Esta obra, datada de 1957, é constituída por quatro contos
breves que abordam vários aspetos da vida quotidiana
destes animais humanizados, que destilam simpatia e encanto.
A Mãe Ursa, sempre atenta a Urso Pequeno, protege-o do frio,

Emigrou para os Estados Unidos com a sua família
quando tinha quatro anos. Estudou Psicologia e Arte
na Universidade de Nova Iorque. Trabalhou como
jornalista e professora. Autora da série “Urso
Pequeno” e de outros livros de Literatura Infantil e
Juvenil.

surpreende-o com um bolo no seu aniversário, brinca com ele

Maurice Sendak

quando do seu empenho em ir até à Lua e conta-lhe

(Brooklyn, Nova Iorque, 1928 - Connecticut, 2012)

uma história muito especial antes de ele ir para a cama.

Desde 1951 concebeu mais de 90 livros infantis,
uma prestigiosa trajetória que lhe valeu em 1970 o
Prémio Andersen e o Prémio Laura Ingalls Wilder em
1983. Em 1996, o Governo dos Estados Unidos
atribuiu-lhe a Medalha Nacional das Artes e em 2003
concederam-lhe o Prémio Internacional Astrid
Lindgren de Literatura Infantil, conjuntamente com a
autora austríaca Christine Nöstlinger. Estudou
Pintura e Desenho no Art Students League de Nova
Iorque. Conseguiu o seu primeiro emprego como
ilustrador na All America Comics e em 1951 começou
a trabalhar como ilustrador para a editora Harper and
Brothers. Desencadeou uma autêntica revolução no
panorama literário infantil pelas ideias, forma e pelo
conteúdo dos seus livros.

São histórias simples, de estrutura dialogada, ideais para serem
lidas, mas também contadas, uma vez que convidam
à participação do público infantil através de frases e fórmulas
que facilmente se podem repetir.
Maurice Sendak ilustrou os cinco primeiros títulos da série
“Urso Pequeno” recorrendo a um estilo inspirado nas gravuras
antigas, tanto a três como a quatro cores. As suas personagens,
expressivas, representando tanto cenas reais como imaginárias,
transmitem ternura e proximidade.
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