LANÇAMENTO!

Deu zebra no ABC
Esse divertido “abichodário” traz uma sequência de animais que
interage das maneiras mais inusitadas. A lista passa pelas 26
letras do alfabeto e animais de diferentes espécies e tamanho: do
camelo que come a couve do dromedário, ao ornitorrinco que fica
de olho nos ovos da pata, até chegar ao urso que urra assustando
a vaca... Após a última letra, os animais que ficaram de fora do
livro protestam com o autor, o que provoca um desfecho
inesperado e o convite a uma nova leitura.
De forma criativa, o leitor participa do jogo de adivinhação para
descobrir qual é o bicho que dará sequência à ordem alfabética.
Parte do corpo desse animal é apresentado como desafio a ser
confirmado na virada de página. A letra inicial do nome do
animal também orienta sua ação: a anta agarra, o burro beija, o
camelo come... As ilustrações em técnica mista de lápis, grafite,
coloridas digitalmente com cores primárias acrescentam humor
à pesquisa realizada pelo autor sobre a anatomia dos animais. O
texto está alinhado como um “assoalho” móvel sobre o qual os
bichos interferem na disposição das palavras.
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Fernando Vilela, nasceu em São Paulo,
em 1973, onde vive e trabalha. Além
de escritor e ilustrador, é artista e
professor. Já escreveu e ilustrou vinte
livros infantojuvenis, dos quais o
primeiro, Lampião & Lancelote,
recebeu em 2007 Menção Honrosa na
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Do que trata o livro jogo de palavras,
alfabeto, animais, natureza,
advinhação, humor
Gênero livro ilustrado e narrativa.
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