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NUNU SENTE O CALOR
QUE LHE DÁ O SOL-PÔR.

■ Temática: os sentidos.

NUNU PROVA COM SURPRESA

■ Idade recomendada: pré-leitores de 0 a 3 anos,

UMA DOCE FRAMBOESA…

“Nunu passeia” faz parte de uma série de livros cartonados e
canteados para pré-leitores e primeiros leitores.

primeiros leitores.
■ Aspetos a destacar: conhecimento do meio

envolvente, natureza, sensações, emoções;
das autoras de “Nunu brinca”; da ilustradora
de “Gatinho e a bola”, “Gatinho e a neve” e
“Gatinho e as férias” (KALANDRAKA).

Neste volume o elefante protagonista experimenta e desfruta
com os cinco sentidos, ao longo do seu passeio pela natureza,

Cally Stronk

do calor do sol, do sabor dos frutos, do canto de um pássaro, do

(Bonn, 1977)

aroma das flores e do colorido do arco-íris.

Estudou Comunicação Social e Económica na
Universidade de Artes de Berlim. Trabalhou em várias
editoras alemãs, para além de colaborar com o
coletivo artístico Atelier Flora. Desde 2011 já publicou
vários livros infantis pelos quais recebeu distinções
como o Prémio Communication Design Award 2012. A
sua obra figura nas listas The White Ravens e Die
Kinder-und Jugendbuchliste. É diretora de projetos do
canal informativo sobre o mundo do livro
Friedrich&Freunde. Também pertence à direção da
Associação de Escritores Alemães.
http://callystronk.blogspot.com

Com letras maiúsculas, a partir de textos breves e simples de
Cally Stronk, aqui adaptados por Elisabete Ramos, esta obra
apresenta frases rimadas de dois versos por cada dupla página,
onde o ritmo e a musicalidade estão presentes do princípio ao fim.
A ilustradora Constanze v. Kitzing representa personagens e
objetos reconhecíveis, expressivos e de contornos definidos,
pintados a cores suaves sobre fundos neutros, que põem em
relevo não só a expressividade e o dinamismo de Nunu, mas

Constanze v. Kitzing

também o conjunto de emoções positivas que o protagonista vai

(Göttingen, 1980)

sentindo: curiosidade face ao meio envolvente, agrado pelas

Estudou ilustração na Universidade de Ciências
Aplicadas de Hamburgo, na Escola de Arte e Desenho
de Minneapolis nos EUA e na Universidade de Weimar
(Bauhaus). Participa em oficinas criativas e a sua obra
está publicada em várias editoras europeias. Para
além de ilustradora, é também desenhadora da
revista “Der Spiegel”. A sua obra foi selecionada para
a Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de
Bolonha, em 2010. Foi ainda distinguida com os
prémios 3x3 Children’s Show 2011 (EUA) e com o CJ
Picture Book Award, em 2011 (Coreia).
http://www.constanzevonkitzing.de

sensações experimentadas e alegria perante cada descoberta.
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