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Novidades/Sugestões de leitura 

  

A CAIXA – Min Flyte, Minutos de Leitura 

O que é que farias com uma caixa? 

Quatro crianças encontram brinquedos dentro de caixas 

de cartão. Divertem-se muito com os brinquedos, mas, 

pouco depois, o interesse por estes desvanece, e a sua 

atenção vira-se para as caixas em si. 

O que poderiam fazer com tantas caixas, grandes e 

pequenas? 

Um livro com abas para abrir, interativo e inspirador. 

Explora as possibilidades criativas e as brincadeiras sem 

fim que uma simples caixa de cartão pode proporcionar! 

 

AGORA VÊS-ME. AGORA NÃO. - Patricia Hegarty, Minutos de Leitura  

Psst! Aqui em cima! 

Olá, eu sou o Camaleão e faço o que bem me apetece. Prego partidas e 

não me apanham… o meu corpo desaparece! 

Encontra o Camaleão invisível (e a Rã) nesta história irreverente e em 

rima sobre partidas… e sobre não gostarmos de ser nós o alvo das 

partidas! 

 

 AMÉLIA QUER UM CÃO – Tim 

Bowley, Kalandraka 

Às vezes é preciso ir por linhas tortas para alcançar uma meta; nem 

sempre o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha recta. É 

esta a estratégia de Amélia quando mete na cabeça adoptar um cão... 

Desde uma águia a uma baleia, passando por um cavalo ou um 

elefante, as tentativas de Amélia para convencer o seu pai são cada vez 

mais disparatadas. Esta é uma divertida história sobre quão espertas 

podem ser as crianças e a pouca atenção que os adultos lhes prestam 

perante assuntos aparentemente banais. É também uma obra de 

grande colorido que pretende aproximar as crianças de conceitos como 

a responsabilidade, aplicada às obrigações que implica cuidar de um animal doméstico, que animais são susceptíveis 

de ser domesticados e quais é que devem viver em liberdade pelo seu carácter selvagem. 
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MAMÃ – Mariana Ruiz Johnson, Kalandraka 

"Mamã é tantas coisas... 

É casa redonda, macia e andante. 

É porto seguro, feliz e radiante. 

Pôs-me neste mundo, nu, pequeno e terno… " 

O amor é o conceito fundamental que justifica o como, o porquê e o 

para quê de um texto rimado tão simples, mas simultaneamente tão 

universal, próximo da infância e acessível a leitores de todas as 

idades e de todas as culturas. O poema complementa-se com 

imagens exuberantes em conteúdos e cores, onde a natureza está 

presente do princípio ao fim. 

 

MAMÃ! – Steve Smallman, Minutos de Leitura  

Certo dia, o Senhor Coelho encontrou nos bosques um objecto 

macio e às manchinhas. Como era perfeito — como ele gostava 

que tudo fosse —, levou-o para a sua toca limpa, arrumada e 

muito organizada. Mas o objecto não era bem aquilo que ele 

pensava… E, de repente, CRRAAAC!, lá de dentro saiu um 

pequeno patinho pegajoso O Senhor Coelho não queria algo 

pegajoso na sua toca perfeita, mas aparentemente o patinho 

tinha outras ideias… Será que o Senhor Coelho se adaptará bem 

a de repente ser Mamã? Um livro muito divertido e ideal para 

da Mãe, a 1 de Maio. 

 

 NA BARRIGA DA MINHA MÃE - Jo Witek, Presença 

Livro em capa dura com ilustrações deliciosas e surpresas 

escondidas sob as abas, que refletem com poesia e delicado 

encanto a espera de uma irmã mais velha pelo bebé que se vai ao 

longo do livro desenvolvendo na barriga da mãe. 

Um livro que mostra o bebé a crescer na barriga da mãe, de uma 

forma criativa e divertida e fugindo à regra do "tradicional 

desenvolvimento" do bebé na barriga. Excelente para irmãos 

mais velhos. 



               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                        BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº48 

                                               MAIO/JUNHO 2022 

 48 
 

 

3 

NÃO ACORDES O URSO, POR FAVOR! - Steve Smallman, Minutos 

de Leitura 

O Texugo avisou: "Os Ursos são grandes e peludos. Quando os 

acordamos, ficam zangados e carrancudos! Por isso, se quiseres 

fazer a festa e à vida tens amor, Faz o que quiseres, mas... não 

acordes o Urso, por favor!” Os animais vão celebrar a Festa da 

Primavera junto ao velho tronco, mas descobrem que aí mesmo 

está um urso enorme e peludo a dormir. Ainda assim decidem 

realizar a festa, tentando fazer o mínimo de barulho possível nos 

preparativos. Tudo corria bem, até que no fim um deles faz um 

barulho muito, muito grande! Será que acordaram o Urso? 

 

ABRE A PORTA TOUPEIRINHA - Orianne Lallemand, 

Bertrand  

Toc, toc, toc! Quem está a bater à porta da Toupeirinha? 

BRRRR! Está uma noite gelada lá fora! Estamos em pleno 

inverno, e a neve cai em grandes flocos. A Toupeirinha está 

muito quentinha na sua casa, quando de repente... Toc, toc, 

toc! Quem está a bater à porta? Uma rãzinha, um 

esquilinho, um texugo… Um a um, os animais da floresta 

vêm pedir-lhe que os acolha. De repente, bate-lhe à porta 

um lobo... esfomeado! Que fazer? Que solução vão 

encontrar a Toupeirinha e os seus novos amigos? 

Uma coleção de histórias ternurentas e divertidas para 

contar, escutar e oferecer. 

 

  

O ELMER E A CORRIDA - David McKee, Nuvem de Letras 

Nesta corrida de elefantes, o mais importante não é 

chegar em primeiro! As histórias do Elmer são ideais 

para transmitir valores tão importantes como a 

solidariedade, o respeito, a amizade e, acima de tudo, 

para celebrar a diferença. 

 



               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                        BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº48 

                                               MAIO/JUNHO 2022 

 48 
 

 

4 

 

O RATINHO MARINHEIRO – Luísa Ducla Soares, Porto Editora 

Vamos partir à aventura? 

Esta é a história de um ratinho apaixonado pelo mar que resolveu 

largar a sua toca e fazer-se marinheiro. Ele próprio construiu um 

barquinho bem original, ao seu gosto, à sua medida. 

O que vai encontrar por esse mar desconhecido? Que aventuras o 

esperam? Queres descobrir? Abre o livro e logo saberás. 

 

 

TANTOS PARES! – Manuela Castro Neves, Texto Edª  

Começa a época dos saldos. À porta daquela sapataria, 

forma-se uma grande fila de clientes, cada qual com suas 

particularidades. A dona, senhora Montês, atende-os com 

enorme simpatia e eficácia, tendo para isso de realizar alguns 

cálculos. Porém a certa altura, surge uma cliente especial que 

a deixa muito atrapalhada. É que não consegue perceber 

quantos pares de sapatos serão necessários para a calçar. 

Decide então, fechar a loja. 

Uma história rimada que, de forma bastante lúdica, aborda a 

questão dos números pares e indiretamente, desafia as 

crianças a ultrapassarem as capacidades de cálculo da 

vendedora. 

 

 AS MOEDAS GIGANTES – ANTÓNIO MOTA, Texto Edª 

“Na Floresta encantada aconteciam coisas 

extraordinárias. De repente a Matilde viu um monte de 

moedas, gigantes e brilhantes, junto do tronco de uma 

árvore que tinha flores azuis.” 

E pronto, assim começa uma história que pouco tem de 

vulgar e que explora, de modo muito informal, os 

divisores de 12 e desenvolve a compreensão sobre a 

operação da divisão. 

De uma forma divertida se aprende matemática… 
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O CASTELO DAS CEM HISTÓRIAS - Geronimo Stilton, Editorial 
Presença 
Houve uma Revolução nos livros do Stillton. Para ir ao encontro das 

novas gerações de leitores reformularam-se as imagens de capa da 

série. Assim, os pequenos leitores poderão encontrar uma linguagem 

visual próxima às suas expectativas com capas sugestivas, diretas ao 

tema, e com o Geronimo no centro. «Caros amigos roedores, 

conhecem os meus livros? São histórias mais macias que o mozarela, 

mais gostosas que o queijo da Serra, mais saborosas que o 

gorgonzola…Histórias mesmo ratonas, palavra de Geronimo Stilton.» 

 

O BANDO DAS CAVERNAS – PIADAS COM DEZ MIL ANOS! - Nuno 
Caravela, Booksmile  
Mil e uma gargalhadas acompanham sempre as aventuras do Tocha, 

da Ruby, do Menir, do Kromeleque, do Tzick e do Sabre. Por isso, só 

mesmo o Bando das Cavernas para te fazer rir! 

Neste livro encontras novas piadas, mesmo tendo elas mais de dez 

mil anos, e também muitas situações engraçadas onde tantas vezes 

os teus amigos se encontraram. 

E se até o Bando dos Que Têm a Mania Que São Bons ajuda à festa, o 

resultado só pode ser um e mais nenhum: Ah! Ah! Ah! Diverte-te 

com o Bando! Com mais de 200 piadas e um marcador destacável! 

 

 UMA AVENTURA NA ILHA DE TIMOR - Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada, Caminho 
 
As gémeas Teresa e Luísa, o Pedro, o Chico e o João inscrevem-se num 

programa de verão e são selecionados para ajudarem a organização de 

um grande concerto realizado, nada mais, nada menos, que na ilha de 

Timor! E, como acontece de cada vez que estão juntos, os mistérios e 

sobressaltos surgem em catadupa! Quem se esconderá 

verdadeiramente por trás da cabeleira excêntrica de Mik Ado? E King 

Kong, será apenas nome de filme antigo ou prenúncio de uma nova 

ameaça? Viaja connosco e com os teus amigos de sempre para o país 

dos extremos, n'Uma Aventura onde histórias do quotidiano se 

misturam com lagartos que dão sorte e pós mágicos da invisibilidade! 



               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                        BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº48 

                                               MAIO/JUNHO 2022 

 48 
 

 

6 

 AS GÉMEAS – UM 1º PERÍODO ESPECIAL EM SANTA CLARA – Enid 

Blyton, Oficina do Livro 

É tempo de regressar ao colégio e a Mónica e a Matilde recordam as 

excelentes férias que passaram. A Isabel e a Patrícia, as gémeas de referência, 

já estão na faculdade, mas escreveram-lhes uma carta a contar que fizeram 

uma viagem pela Europa, e passaram até por Portugal. 

À chegada à estação em Londres, a Mónica e a Matilde vêem uma multidão 

de alunas ao pé de algo que não percebem logo o que é, apressam-se a lá 

chegar e deparam-se com o cartaz do filme do tio, que está quase a estrear, e 

onde entram Alice e a Frau Brukler. Em conversa com as colegas, lembram-se 

que poderia ser interessante fazer uma exibição do filme no colégio, no dia do 

aniversário do mesmo. No final do primeiro período, Santa Clara comemora 

100 anos e será necessário organizar uma festa de celebração, que vai dar 

muitas dores de cabeça a alunas e professoras... 

 

UMA ILHA DE SONHO – Ana Mª Magalhães e Isabel Alçada, Caminho  

Neste livro, o mergulho histórico leva a Ana e o João à ilha da Madeira no 

tempo em que ali se estavam a instalar as primeiras famílias de colonos. 

João apaixonou-se por duas raparigas, Esmeralda e Grimanesa, e como 

não conseguiu decidir de qual delas gostava mais, declarou-se a ambas! 

Mas as trapalhadas em que se envolveram não foram apenas românticas. 

Houve intrigas, incêndios e a mais incrível caçada aos ratos que saltavam 

dos navios para roer as canas-de-açúcar acabadinhas de plantar. 

 

 GRAÇAS E DESGRAÇAS DA CORTE D’EL REI TADINHO – Alice 

Vieira, Caminho 

Não se trata do retrato de mais um rei de Portugal. El-Rei Tadinho, 

sua futura mulher (uma fada desempregada, que entretanto se fizera 

passar por bruxa) e restante família vivem algumas desgraças ora do 

campo do quotidiano ora do fantástico. O rei oferece a filha (que não 

tem! — só mais tarde dá pelo engano) em casamento a um dragão; a 

única bruxa do reino, embora contrariada, decide ajudá-lo; o dragão 

engana-se e casa com esta última... É impossível não se achar graça, 

tal a ironia, a prodigiosa imaginação e o alucinante desenvolvimento.  
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DIA DA CRIANÇA – 1 DE JUNHO 

 YOUTHQUAKE – 50 CRIANÇAS E JOVENS QUE 

REVOLUCIONARAM O MUNDO – Tom Adams, Minotauro 

Podes encontrar neste livro crianças que se tornaram 

exemplares na vida que tiveram. O que pensaram e inventaram, 

as suas descobertas e sonhos, o que criaram e revolucionaram, 

as suas lutas e a sua coragem. Inspiraram a mudança, 

superando situações difíceis e injustiças com a sua coragem e 

determinação.  

Ainda hoje são líderes nas suas áreas e nunca perderam a 

esperança, provando que se acreditarmos em nós próprios, 

tudo é possível!  

 

PARA NÃO QUEBRAR O ENCANTO – OS DIREITOS DA CRIANÇA 

– Vergílio Alberto Vieira, Caminho 

Vergílio Alberto Vieira dedica este livro aos direitos da criança, 

numa série de poemas em que alia a sensibilidade fina e justa à 

mestria da forma breve. As ilustrações deliberadamente 

«ingénuas» emprestam uma graça particular a este álbum a 

cores. 

O livro inclui o texto integral da Declaração dos Direitos da 

Criança.  

 

 OS DIREITOS DAS CRIANÇAS – Luísa Ducla Soares, 

Civilização 

Todas as crianças têm direitos. Direitos próprios, 

enquanto seres humanos e enquanto homens e 

mulheres em desenvolvimento. A ONU considera esse 

aspeto tão importante que, em 1959, aprovou a 

Convenção Internacional dos Direitos das Crianças para 

as proteger até aos 18 anos. Mas as crianças também 

têm deveres, alguns bem fáceis de cumprir. 
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DIA DO AMBIENTE – 5 DE JUNHO 

ESTE LIVRO VAI (AJUDAR) A ARREFECER O PLANETA – Isabel Thomas, 
Booksmile 
O nosso planeta está a aquecer e precisa da tua ajuda! A boa notícia é que 

podes fazer alguma coisa em relação a isso. Desde comprar roupa em 

segunda mão, a reduzir o desperdício de alimentos, ou até organizar uma eco 

biblioteca na tua escola, há imensas formas de ajudares a salvar o planeta. 

Informa-te acerca do que se passa com as alterações climáticas, torna-te um 

eco-herói e sê pró-ativo em relação ao teu futuro. 

Vamos começar a arrefecer o clima! 50 ideias para reduzir a poluição, fazeres-

te ouvir e proteger o nosso planeta! 

Leitura ideal para crianças e jovens com preocupações ambientais, para os 

seus pais e educadores que querem tornar o dia-a-dia em casa mais 

ecológico. Escrito de forma muito clara e com capítulos curtos, alia o humor 

das ilustrações a medidas muito originais para salvar o planeta. 

 

50 IDEIAS PARA TE LIVRARES DO PLÁSTICO - Alex Paterson, Booksmile 

O nosso planeta corre perigo e precisa da tua ajuda! 

A boa notícia é que há montes de maneiras fáceis de participares e fazeres a 

diferença! 

Desde dispensares as palhinhas e banires a purpurina a nomeares-te chefe de 

reciclagem ou a organizares uma festa de anos sem plásticos, ajudares a salvar o 

planeta não é tão difícil como parece. Neste livro, fácil de consultar e cheio de 

ilustrações, vais encontrar 50 ideias para arregaçares as mangas e começares a 

livrar o planeta do lixo.Assume o controlo do teu futuro! Torna-te um 

Ecoguerreiro em vez de um Ecoproblema e ajuda a libertar o mundo do Plástico!  

 

 

 

O PLANETA AZUL – Luísa Ducla Soares, Porto Editora 

Quem quer viajar até ao Planeta Azul? 

Não precisa de embarcar num foguetão, de vestir um fato espacial, de se 

preparar para encontros imprevisíveis com seres e paisagens distantes. 

O Planeta Azul está bem perto, debaixo dos nossos pés: é a Terra, tão 

conhecida e tão ignorada, sempre capaz de nos fazer refletir e deslumbrar.  
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CHICO FANTÁSTICO SUPER HERÓI DE PLÁSTICO – Pedro 

Seromenho, Paleta de Letras 

Chico Fantástico é um super-herói de plástico que, um dia, viaja 

até ao reino da Poliméria onde as casas e os castelos são feitos 

de alguidares e bidões e os telhados e as torres são vasilhas e 

boiões. As flores não murcham, a chuva não molha e os 

habitantes, que se chamam polímeros, têm cara de poucos 

amigos.  

Algo de terrível está prestes a acontecer! 

 

 

AQUI ESTAMOS NÓS! - Oliver Jeffers, Orfeu Negro  

Bem-vindos ao planeta Terra! 

O mundo pode parecer muito confuso, sobretudo se acabámos 

de aqui chegar. Para melhor compreendê-lo, vamos explorar o 

nosso planeta e ver como vivemos. Estes apontamentos são um 

guia para essa viagem... 

Escrito por Oliver Jeffers nos dois primeiros meses de vida do 

seu filho, e procurando explicar-lhe as várias coisas que achava 

que ele precisava de saber, este é um livro vivo e afectivo sobre 

o modo como o planeta e os seres humanos devem ser amados 

e respeitados. 

CUIDA DO TEU PLANETA – Lauren Child, Oficina do Livro 

Aprende a reciclar e a cuidar do teu planeta com os teus 

amiguinhos Charlie e Lola! 

O Charlie tem uma irmã mais nova, a Lola. Ela anda a deitar 

tudo fora, pois não quer que o seu quarto pareça uma 

pocilga. Mas o Charlie sugere-lhe que ela recicle as coisas 

que quer deitar fora. 

A Lola nunca tinha ouvido falar em reciclar e é aí que 

começa toda a aventura desta história. Uma aventura 

muito séria, uma vez que não é mais do que cuidar do 

nosso planeta, que tanto precisa! 
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 ESTRANHAS CRIATURAS - Cristina Sitja Rubio, Orfeu Mini 

Um dia, os animais da floresta deparam com um misterioso cartaz 

que anuncia: Festa! Dançam merengue, salsa e chachachá. E comem 

muito bolo de chocolate.  

Mas, ao voltarem para casa, descobrem que já não podem abrigar-se 

debaixo das árvores nem obter alimento na natureza. Estranhas 

criaturas - os homens - haviam destruído o seu habitat. Como 

explicar-lhes que a floresta representa, para os animais, a sua casa e o 

seu alimento? 

 

SÓ UM GOLINHO, RÃ! – Piet Grobler, Gatafunho 

Narrativa paralelística de temática animal, Só um golinho, Rã!, é também um 

conto em que a promoção do humor resulta da proposta de uma situação de 

nonsense, resolvida com recurso ao riso e à amizade. Mas o ponto forte da 

publicação reside, sobretudo, nas ilustrações. Representadas sobre um fundo 

creme, com recurso à aguarela e ao desenho contornado a linhas muito finas, 

recriam as espécies animais e vegetais, assim como os habitats naturais,  

reforçando a sua expressividade e a sua reacção face ao problema vivenciado. 

As páginas apresentam-se, por isso, cheias de elementos visuais que apelam a 

uma observação atenta e que conferem cor local às cenas recriadas. 

 

LÁ FORA – GUIA PARA DESCOBRIR A NATUREZA – Mª Ana Peixe 
Dias, Inês Teixeira, Bernardo Carvalho, Planeta Tangerina 
 

De quem será esta pegada? 

O que faz aqui esta minhoca? 

Será um sapo ou uma rã? 

Como se chama esta árvore? 

Mesmo que moremos numa grande cidade, existe sempre natureza 

lá fora: nuvens e estrelas, árvores e flores, rochas e praias, aves, 

répteis ou mamíferos. 

O que esperamos então? Saltemos do sofá e iniciemos a exploração! 

Criado com a colaboração de uma equipa de especialistas 

portugueses, este livro pretende despertar a curiosidade sobre a 

fauna, a flora e outros aspetos do mundo natural que podem ser 

observados em Portugal.  


