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Novidades/Sugestões de leitura 

  

 EU NÃO QUERO IR À ESCOLA! – Lula Bell, Minutos de 

Leitura 

Hoje é o primeiro dia de escola da Ratinha. E é o primeiro dia 

de escola do Dinossauro. Eles definitivamente NÃO querem 

ir! Mas têm uma grande, grande surpresa à sua espera… 

Muitas aventuras esperam pelos nossos amigos. Página a 

página vamos acompanhá-los na descoberta das novas 

rotinas, espaços, dinâmicas de escola e conhecer os seus 

novos colegas. 

Será que mudam de ideias? 

 

GIRA GIRA VAI À ESCOLA – Mário Castrim, Campo das 

Letras 

Gira Gira gostava de espreitar para o pátio onde brincavam as 

meninas e os meninos. 

Gira Gira tinha um sonho: andar na escola. Foi ter com uma 

pessoa importante ea pessoa importante disse: 

- As girafas não podem andar na escola.  

Será que não podem mesmo? Achas que Gira Gira ia desistir do 

seu sonho? 

 

 

 A MINHA INCRÍVEL ESCOLA! – Davide Cali, Orfeu Negro 

ENTREM NESTA ESCOLA POR VOSSA CONTA E RISCO! 

O Henrique tem uma colega nova e é preciso mostrar-lhe todos 

os recantos da escola. Numa visita alucinante, descobrem os 

segredos das salas, dos corredores e do recreio. Há invenções 

misteriosas, uma biblioteca que é um labirinto, puré de batata 

explosivo ao almoço e professores que bem podem ser 

monstros... 
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CINCO TEMPOS, QUATRO INTERVALOS – Ana Saldanha, 

Caminho 

Uma menina gorda chamada Dulce, que gosta de gatos e tem pais 

divorciados. E tudo se passa ao longo de uma manhã de aulas. Poderia 

resumir-se assim este livro... Se não fosse o talento da autora, o modo 

como trabalhou o tema, a consistência e a verosimilhança das 

personagens, a forma contida como tudo é apresentado - muito 

embora a emoção não deixe de estar presente.  

Uma escrita notável, e certamente um dos melhores livros para a faixa 

juvenil que Ana Saldanha escreveu até hoje. 

 

CHEGUEI ATRASADO À ESCOLA PORQUE… – Davide Cali, Orfeu 

Negro  

PRIMEIRO, umas formigas gigantes roubam o pequeno-almoço. Depois, 

aparecem ninjas ferozes, uma gigantesca teia de aranha, um monstro-

bolha peganhento e outros assombrosos imprevistos a caminho da 

escola… 

Um livro brincalhão e muito divertido sobre a capacidade de imaginação 

das crianças. 

 

 

 ÚRSULA, A MAIOR! – Alice Vieira, Caminho 

Maria João, de 14 anos, é filha de pais divorciados (o pai é um 

homem de esquerda, da classe média; a mãe vive para os 

seus sonhos domésticos e um pouco distante da realidade). O 

livro mostra a sua relação com os seus amigos da escola e o 

modo como ela constrói o seu próprio eu, observando 

criticamente as regras e valores dos pais. Maria João ajuda 

também a construir a personalidade de outra rapariga: Xuxu. 

Esta, filha de um aristocrata amigo da mãe, tem de percorrer 

um longo caminho para ganhar o direito ao seu próprio 

nome: Úrsula. 
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 AVÓS – Chema Heras, Kalandraka 

A avó sorriu e foi ver-se ao espelho. - Não. Sou feia como uma 

galinha sem penas - disse ela, prendendo a margarida no cabelo. - 

Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol. E faz o favor de te 

despachar, que temos que ir dançar! 

Chema Heras relata a ternurenta história de um casal já de 

idade, Manuel e Manuela, que aceita com naturalidade as 

marcas dos anos. Manuela é coquete como uma 

rapariguinha e Manuel adora dançar com ela. Por meio de 

um texto poético, "Avós" ensina-nos a encontrar a beleza 

através dos olhos do amor e mostra-nos todo o carinho que 

pode existir quando o corpo murcha e nos faz descobrir as 

vantagens de viver com um sorriso nos lábios. 

 

OS AVÓS DA MIFFY – Dick Bruna , ASA  

A Miffy vai passar a tarde a casa dos avós. O avô oferece-lhe uma 

trotineta, feita por ele próprio, que a Miffy, radiante, vai logo 

experimentar! Depois, vai para a beira da avó, que está a tricotar. 

Põe-se a observá-la e acaba por fazer ela própria um lindo xaile, 

que oferece à avó. 

A Miffy diverte-se muito na companhia dos seus avós! 

 

   

 

ÀS DEZ A PORTA FECHA – Alice Vieira, Caminho 

Localizada espacialmente num lar de idosos, a ação deste original romance, 

construído num esquema de alternância, dá conta do seu quotidiano ao 

mesmo tempo que, com recurso às memórias, dá conta do passado das 

personagens, dos seus sonhos e projectos, estabelecendo, de forma 

implícita, comparação com a realidade presente. Os vários percursos que vão 

sendo reconstruídos estabelecem uma forte afinidade com a história de 

Portugal que lhes serve de contexto, ajudando a explicar aspectos da 

educação das mulheres, por exemplo. Com algum humor, a autora constrói 

uma narrativa que aposta também no diálogo intergeracional, ao mesmo 

tempo que chama a atenção para a realidade da vida na terceira idade.  
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 EU QUERO MESMO AQUELE BOLO – Simon Philip, Minutos 

de Leitura 

A mãe deixou um bilhete na cozinha que dizia: "NÃO COMER ESTE 

BOLO!". Mas como é que consegues resistir ao bolo de chocolate 

mais incrível deste mundo? Pois uma rapariguinha está prestes a 

descobrir quão difícil pode ser… 

Uma história deliciosa, com bolo e muita confusão… 

 

 

 

 

  

OS LOBOS QUE VIERAM PARA O JANTAR – Steve 

Smallman, Minutos de Leitura  

Um livro genial sobre a quebra de barreiras e o 

desafio a estereótipos. De um lado, UMA ovelhinha e 

QUATRO lobos esfomeados. Do outro, alguns 

DESTEMIDOS animais do bosque que querem salvar o 

dia: "Oh, não! Os lobos vão devorá-la!"… Só que às 

vezes as coisas não são bem aquilo que parecem…  

 

 

 

QUEM COMEU A MINHA PAPA? – Nick Ward, Livros 

Horizonte 

Glup! Alguém desapareceu com o pequeno-almoço do 

Ursinho. Quem pode ter sido? O Cabritinho? A Menina 

Mufeta? Ou terá sido... o Monstro da Papa?  

Um final verdadeiramente pegajoso aguarda por todos 

os que tiverem coragem para tentar descobrir o 

culpado... 
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GUISADO DE DRAGÃO – Steve Smallman, Minutos de Leitura  

Cinco Vikings aborrecidos foram passear . . . 

Os Vikings iam à procura de aventura, de algo completamente 

novo que nunca tivessem feito - o que para cinco destemidos 

Vikings era algo difícil de encontrar. Lembraram-se então de ir 

caçar um Dragão. Iam atá-lo à carroça, levá-lo para casa, 

aquecer o caldeirão e fazer com ele um belo guisado!  

Mas quando finalmente o encontram, têm à sua espera uma 

grande, GRANDE surpresa... 

 

 

A QUE SABE A LUA? – Michael Grejniec, Kalandraka    

Há já muito tempo que os animais desejavam averiguar a que sabia 

a Lua. Seria doce ou salgada? 

Só queriam provar um pedacito. À noite, olhavam ansiosos para o 

céu. Esticavam-se e estendiam os pescoços, as pernas e os braços, 

tentando alcançá-la... 

Quem não sonhou alguma vez em dar uma trincadela na Lua? Foi 

precisamente este o desejo dos animais desta história. Só queriam 

provar um pedacinho mas, por mais que se esticassem, não eram 

capazes de lhe tocar. Então, a tartaruga teve uma ideia genial: 

"Talvez entre todos consigamos alcançá-la". 

 

 A GIRAFA QUE COMIA ESTRELAS - José Eduardo 

Agualusa, D. Quixote 

Era uma vez Olímpia, uma girafa, que andava sempre com a 

cabeça nas nuvens, a tentar ver anjos e a comer estrelas, e Dona 

Margarida, uma galinha do mato com a cabeça cheia de frase 

feitas. Conhecem-se e ficam amigas. Queriam resolver o 

problema da seca que tanto prejudicava a sua terra e que 

estava a deixar os animais da savana a morrer à fome. 

Será que conseguiram? 
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OUTUBRO – MÊS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Outubro é o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE), uma oportunidade para 

as bibliotecas escolares de todo o mundo darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e 

mostrarem que não são apenas um serviço, mas um centro nevrálgico vital nas escolas.  

O tema do MIBE 2022 é “LER PARA A PAZ E HARMONIA GLOBAIS”. 

Será à volta deste tema que se desenrolará a atividade “Todos a Ler”, no dia 24 de 

Outubro, Dia Internacional das Bibliotecas Escolares. 

  Toda a comunidade escolar será convidada a ler textos alusivos a ESTE tema, livros sobre a 

guerra e a PAZ e como é importante dizer NÃO à guerra e viver num mundo em harmonia. 

************************************************************* 

HISTÓRIA VERDADEIRA E TRISTE DE SEIS 

HOMENS QUE PROCURAVAM A PAZ – 

David McKee, Nuvem de LetrasUm livro 

fundamental para as crianças perceberem o 

mundo. David McKee, aborda, neste livro, um 

tema complexo e incontornável para miúdos e 

graúdos: a guerra. História verdadeira e triste 

de seis homens que procuravam a paz, é uma 

obra-prima que expõe com rara beleza e 

simplicidade o absurdo de uma realidade que 

acompanha a Humanidade desde que o 

Homem é Homem. 
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CINCO MINUTOS DE PAZ – Jill Murphy, Ambar 

A Senhora Grande só quer uns minutos de paz e sossego 

no seu quente, espumoso, e borbulhante banho de 

espuma. 

Um livro, em que a mãe é retratada como um ser 

independente e único, que também necessita do seu 

tempo de sossego, longe dos filhos. Porque a mãe, para 

poder dar o tempo necessário de atenção e cuidado, 

também precisa de se cuidar e de descansar 

 

DINOSSÁURIO BELISÁRIO – Pepe Cáccamo, 

Kalandraka  

Belisário era um feroz dinossauro que gostava de 

mandar. “Gritava como um dragão, sem motivo nem 

razão; Ele era o terror de todo o mundo em redor e 

noite e dia andava em guerra contra os gatinhos da 

terra, contra os pássaros do ar e contra os peixes do 

mar…” Um dia, fartos desta situação humanos e 

bichos juntaram-se e acabaram com o mandão… 

 
 
 O SOLDADO JOÃO – Luísa Ducla Soares, Porto Editora 

Esta não é a história de um guerreiro bravo e invencível, que 

sonha combater em busca da glória. 

O soldado João era um rapaz simples, amigo de todos, que só 

queria viver em paz. 

Como escapar às ordens do sargento, do capitão, do general 

que o mandavam matar quando ele só sabia manobrar a 

solidariedade, a alegria, o humor, desafiando todas as ordens 

militares? 

Que lhe terá acontecido? 

Um livro cativante para que, após a sua leitura, as crianças 

acreditem cada vez mais nos valores da amizade e da paz. 
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A HISTÓRIA DE ERIKA - Ruth Vander Zee, Kalandraka 
 
"Nasci em 1944. Não sei a data exata do meu nascimento. Não sei 

que nome me puseram. Não sei em que cidade ou em que país 

vim ao mundo. Também não sei se tive irmãos. O que sei com 

certeza, é que quando tinha apenas uns meses me salvei do 

Holocausto…"As ilustrações de Roberto Innocenti reforçam os 

profundos sentimentos que transmite a autora. O seu estilo é 

absolutamente realista, como fotogramas de um filme: pinta com 

uma paleta de cinzentos as imagens evocativas da história e 

reserva a cor para cenas pontuais, jogando com o passado e com o 

presente. 

 

A GUERRA – Anais Vaugelade, Ambar  

Os vermelhos e os azuis sempre foram inimigos. Já 

ninguém sabe porquê, mas é a guerra! Todas as manhãs, 

os soldados de ambos os lados vão para a batalha. Todas as 

noites, aqueles que escapam trazem de volta os seus 

mortos e feridos. Deve ser encontrada uma solução antes 

que os dois exércitos sejam totalmente dizimados. 

A guerra é um jogo estúpido conduzido por reis grotescos e 

os seus soldados. Mas a verdadeira batalha não é entre os 

vermelhos e os azuis. Nem se passa entre Jules, o príncipe 

belicoso, e Fabien, o príncipe pacifista. Neste álbum, a verdadeira batalha é entre a guerra e a paz. Os mais 

sábios vencerão… 

          

A GUERRA – José Jorge Letria, Pato Lógico 

(Um livro sobre silêncio, caos e dor) 

Nasce como doença sussurrada e cresce a partir do ódio, da ambição 

e do medo. Não ouve, não vê, tão-pouco sente; mas esmaga e cala. 

A guerra é, porventura, o mais perene produto em série alguma vez 

inventado.  

Num mundo armadilhado como nunca antes, este poema ilustrado 

de José Jorge Letria e André Letria é como um archote que se lança 

sobre a memória adormecida. 
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YNARI, A MENINA DAS CINCO TRANÇAS – Ondjaki, 
Caminho 
 
Ynari é uma menina com cinco tranças e muita vontade de 

conhecer outras aldeias. 

Perto do rio, Ynari encontra um homem pequenino e descobre 

que a guerra também faz parte do mundo. Com a ajuda das suas 

cinco tranças, a menina vai mostrar que as crianças, com magia e 

ternura, podem mudar todas as aldeias e acabar com todas as 

guerras. 

Numa viagem de sensibilidade e sabedoria, com estrelas e cores, 

é possível inventar ou destruir palavras. Brincando com os 

sentidos da vida e da paz, Ynari redescobre uma palavra antiga 

cheia de uma magia nova: «amizade» 

 

O MENINO ETERNO – José Jorge Letria, Ambar  

A magia nas palavras e nas imagens. Esta é uma história 

inventada, mas podia não ser, já que as personagens que a 

povoam e as situações que elas protagonizam são tão eternas 

como o próprio Homem, que nunca renuncia ao sonho da 

infância e ao desejo de ser imortal. O Menino Eterno é uma 

história para todas as idades e de todas as idades, que faz a 

ponte entre gerações e imaginários diferentes. É, afinal, uma 

forma de celebrar a infância e a magia que ela tem, desde 

sempre e para sempre. 

 
 HISTÓRIA COM REIS, RAINHAS, BOBOS, BOMBEIROS E GALINHAS 
E A GUERRA DO TABULEIRO DE XADREZ – Manuel António Pina, 
Porto Editora 
 
A História está cheia de histórias de reis e rainhas, mas estas são 

verdadeiramente insólitas! Numa, um Rei está constipado e não 

consegue governar, o Natal acontece em maio, a Galinha dá a 

missa do Galo e o Peru, coitado, despede-se da família antes da 

Ceia… Na outra, as peças de xadrez ganham vida e Rei Branco e Rei 

Preto entram numa guerra boba, escondendo-se atrás das 

Rainhas, dos Bispos, das Torres e dos Peões. 
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 O MUNDO EM QUE VIVI – Ilse Losa, Afrontamento 

Num registo autobiográfico, “o mundo em que viveu” 

Ilse Losa vai-nos sendo revelado de uma forma tão bela 

e tão doce que contrasta com a realidade obscura e 

sombria que qualquer família judia começa a viver no 

final da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. 

“Era como se alguém começasse a medir a distância da 

trovoada, o tempo entre o relâmpago e o trovão. Cada 

quilómetro significava um ano. Uma voz conta: um, 

dois, três, quatro, cinco… Um estrondo medonho faz 

estremecer a terra, e uma voz cheia de horror exclama: 

Agora está mesmo por cima de nós!” 

A autora conseguiu fugir da guerra e encontrar a paz no 

nosso país. 

  

O RAPAZ DO PIJAMA ÀS RISCAS – John Boyne, ASA 

Uma história de inocência num mundo de ignorância e 

guerra 

Ao regressar da escola um dia, Bruno constata que as 

suas coisas estão a ser empacotadas. O seu pai tinha 

sido promovido no trabalho e toda a família tem de 

deixar a luxuosa casa onde vivia e mudar-se para outra 

cidade, onde Bruno não encontra ninguém com quem 

brincar nem nada para fazer. Pior do que isso, a nova 

casa é delimitada por uma vedação de arame que se 

estende a perder de vista e que o isola das pessoas que 

ele consegue ver, através da janela, do outro lado da 

vedação, as quais, curiosamente, usam todas um 

pijama às riscas. Como Bruno adora fazer explorações, certo dia, desobedecendo às ordens 

expressas do pai, resolve investigar até onde vai a vedação. É então que encontra um rapazinho 

mais ou menos da sua idade, vestido com o pijama às riscas que ele já tinha observado, e que em 

breve se torna o seu melhor amigo… 
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O DIÁRIO DE ZLATA – Zlata Filopovic, ASA 

No seu diário de menina, com as suas próprias palavras, 

inscrevem-se dia a dia os reflexos da vida que a cerca. 

De repente, a guerra rebenta às portas de sua casa. os 

temas mais vulgares cedem então lugar ao medo, à cólera e 

à incompreensão. O universo de Zlata cai em pedaços. Os 

bombardeamentos e os atiradores solitários semeiam a 

morte; falta a água, a electricidade, os alimentos... 

Zlata chora a sua infância destruída, mas continua a 

escrever e a testemunhar. Hoje, quando os conflitos 

trágicos da ex-Jugoslávia se enredam em negociações sem 

fim, a voz desta jovem de Sarajevo ajuda-nos a 

compreender melhor os sofrimentos e o desespero de um 

povo inteiro. 

 

ESPREITA PELA JANELA – Katerina Gorelik, The Poets and 

Dragons Society 

Quem não gosta de olhar através das janelas de uma casa 

de bonecas? Neste livro poderá dar uma espreitadela a 

muitas delas, cada uma mais intrigante que a outra. Mas, 

cuidado… o que verá poderá não ser o que parece.  

Um livro fantástico de Katerina Gorelik, com janelas 

cortadas na capa e no interior do livro. 

 

 

 

A GRANDE PRINCESA – Taro Miura, The Poets and Dragons Society  

Neste belo livro descobrimos a infância da Grande Princesa aquela que 

casou com o Rei Pequenino foram felizes e tiveram dez pequenos 

Príncipes. 

Ela nasceu muito maior e quase nem cabia no seu reino, que era um 

reino de pessoas normais, mas com paciência tudo se irá resolver… 
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BICHOS DO MEU QUINTAL E ALGUMAS GOTAS DE CHUVA - 

Manuela Castro Neves, Máquina de Voar 

Um passarinho muito especial, dez abelhas que reclamam um 

pequeno-almoço, uma pomba que floresce após ter comido as 

sementes de um canteiro, uma lagarta que não suporta a 

escuridão do figo dentro do qual vive, uma carochinha, num 

incessante e intrigante vaivém são alguns dos vários bichos 

que habitam este quintal, todos personagens de breves 

histórias de carácter insólito e divertido. 

 

 

A SEREIA E OS GIGANTES - Catarina Sobral, Orfeu Mini  

Conta a lenda que havia dois gigantes, o Mar e a Montanha, 

que nunca se tinham zangado. Um dia, a Sereia chegou e, de 

imediato, despertou a curiosidade dos gigantes, que logo 

dela se enamoraram. Numa disputa feroz, o Mar e a 

Montanha movem céus e terra, um contra o outro, na 

esperança de conquistar o amor da Sereia. 

 

 

 

 

 

NA FLORESTA - Irena Trevisan, Porto Editora 

Pressiona e ouve os sons da natureza 

Lê esta história encantadora e ouve os 

maravilhosos SONS DA FLORESTA que vais 

encontrar neste livro cheio de magia. 

 

 



       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº49 

                                SETEMBRO/OUTUBRO 2022 

 49 
 

 

13 

AVENTURAS DO ZÉ PENINHA – Luísa Ducla Soares, Livros 

Horizonte 

Era uma vez um rapaz tão magrinho, tão magrinho, tão magrinho 

que só tinha pele e osso. 

Como não tinha dinheiro para ir ao supermercado, comia a relva 

dos jardins, as folhas das árvores, as pétalas das flores. 

Até que, um dia, os seus olhos se arregalaram diante dum grande 

anúncio: FACULDADE DE MEDICINA 

COMPRA ESQUELETO EM BOM ESTADO   

PARA ESTUDO. 

PAGA-SE BEM. 

"E se eu vendesse o meu esqueleto?", matutou ele. 

Não lhe servia para nada e ainda tinha de o carregar… 

 

A HISTÓRIA DE FERDINANDO – Munro Leaf, Kalandraka  

«Era uma vez, em Espanha… um pequeno touro que se 

chamava Ferdinando. Todos os touros da mesma idade 

gostavam de correr e saltar e dar marradas uns aos outros. 

Todos, menos Ferdinando. Do que ele gostava era de estar 

sossegado, a cheirar as flores...» Esta história é uma alegoria 

pacifista e antibélica que conta com mais de 60 traduções. A 

Kalandraka recupera agora a primeira versão a preto e branco 

deste clássico, ainda tão atual, mas que já data de 1936. 

A linguagem próxima da infância e um humor muito subtil são 

algumas das qualidades deste texto com que Munro Leaf 

questiona as touradas e rejeita a violência, para além de 

apoiar a liberdade individual e o respeito pela diferença. 

Ilustrado por Robert Lawson, este álbum foi selecionado pela 

Internationale Jugend Bibliothek com um dos 10 clássicos em prol da paz e da tolerância. 

 

 

                                                                                                         Também podes ver o filme! 
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 O LIVRO DA PAZ – Todd Parr, Zero a Oito 

O Livro da Paz vem inspirar crianças e adultos 

através de sentimentos universais de empatia e de 

esperança, sob a imagem de marca do autor Todd 

Parr, com ilustrações coloridas e divertidas. 

Perfeito para os mais novos, esta história traz uma 

mensagem intemporal e muito atual sobre a 

importância da amizade, compreensão e aceitação. 

 

É ASSIM A DITADURA - Equipo Plantel, Orfeu Negro  

A ditadura é como um ditado: um senhor diz o que se tem de 

fazer e todos o fazem. Só porque sim. O ditador é o dono de 

todos porque se tornou o dono de TUDO. Todos lhe obedecem 

porque o temem. E todos os que não o temem são castigados 

por ele. 

Mas aos poucos, as pessoas vão-se apercebendo de que afinal 

o ditador não é assim tão esperto nem tão corajoso. Dão-se 

conta de que a realidade é muito boa para uns e muito injusta 

para outros. E no derradeiro momento em que acaba a história 

da ditadura, começa logo a história da LIBERDADE. 

 

 COMO PODE SER A DEMOCRACIA - Equipo Plantel, Orfeu 

Negro 

A democracia é como um recreio onde todos podem brincar ao que 

quiserem. 

Como se diz neste livro, a democracia pode ser comparada a um 

jogo; mas não é um jogo em que uns ganham e outros perdem: 

nela, todos ganham. E o que ganham? Algo a que muitas vezes não 

se dá o devido valor, mas que faz muita falta quando desaparece: a 

LIBERDADE de escolher como deve ser o mundo em que vivemos, e 

o que podemos fazer para partilhá-lo pacificamente com todos. 


