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janelas!O camaleão
descobre
as cores
Um livro que vai dar cores à 
imaginação!

• Livro interativo com aba e janelas 
divertidas.

• Ilustrações com cores de encher os 
olhos.

Uma doce história cheia de cores sobre as descobertas de um 
camelão curioso. O camaleão não se dá conta de como o 
mundo é cheio de cores. Mas quando ele olha para fora, vê 
animais vermelhos, laranja, amarelos, verdes, azuis e roxos. 
E o roxo parece ser bem especial... Descubra o porquê nesta 
obra cativante da holandesa Anita Bijsterbosch.
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
cores e amor. 

Algumas sugestões de exploração: quantas cores você 
conhece? Qual a sua preferida? Por quê? Qual a diferença 
entre cores primárias e secundárias? O que são cores neutras? 
O que é monocromia? E policromia? Por que o camaleão 
muda de cor? O camaleão pode se expressar por meio 
das cores? Você conhece outros animais que conseguem se 
camuflar por conta da coloração do corpo?

Sobre a autora e a tradutora
Anita Bijsterbosch sempre gostou de ler. Após o colegial, fez 
cursos de desenho e pintura, tendo aprendido ainda diversas 
técnicas em livros especializados e por meio de criações e 
experiências pessoais. Anos depois, começou a produzir suas 
próprias obras ilustradas. 

Camila Werner nasceu em São Paulo e é graduada em 
Comunicação Social com especialização em Editoração pela 
Universidade de São Paulo (USP). É editora e tradutora.
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