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Chibos Sabichões
Jardim de Infância da Bufarda
Dia 28 de outubro, no Jardim de Infância da Bufarda, a docente
Bibliotecária promoveu a Hora do Conto, narrando a história
"Chibos Sabichões". Este conto despertou a atenção e o interesse
das crianças, com as grandes aventuras de três chibos espertos e
de um ogre avarento que ao querer um grande repasto, acaba de
um modo divertido…
Este conto permite às crianças trabalhar diferentes conceitos
como: cores, tamanhos, opostos, figuras geométricas entre outros.
"Chibos Sabichões" é um conto popular galego adaptado por Olalla
González com ilustrações de Federico Fernández. É um livro que
integra a lista Ler + do Plano Nacional de Leitura para o ensino
pré-escolar.

Olalla González; Tradução: Dora
Isabel Batalim; Ilustração: Federico
Fernandez
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Sobre o livro

ILUSTRAÇÃO - ALUNOS DA
BUFARDA

Livro recomendado para leitura autónoma.
Um dia viram uma erva muito verde que crescia do outro lado do rio. Mas para
lá chegar tinham de atravessar uma ponte debaixo da qual vivia um ogre
terrível, que não deixava ninguém passar. Então, o chibo pequeno, o chibo
médio e o chibo grande tiveram de engendrar uma forma para enganar o
monstro… No fundo, uma história que nos mostra que a inteligência e o engenho
conseguem mais do que a força física… Olalla Gonzállez adapta este conto
popular europeu para os primeiros leitores, apresentando uma versão
especialmente concebida para ser contada, e ao longo da qual os mais
pequenos vão sendo estimulados pelo jogo de tamanhos, números e sons,
também visível ao nível tipográfico, que se vai desenhando ao longo das suas
páginas. Federico Fernández, galardoado em Espanha em 2001 com o Primeiro
Prémio Nacional de Ilustração, confere à história uma boa dose de humor,
urdindo uma série de personagens dotadas de grande expressividade.
in https://www.wook.pt/livro/chibos-sabichoes-olalla-gonzalez/2695021

São três: o pequeno, o
médio e o grande.
João Sousa
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