
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. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES DE LEITURA 

 

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. 



 

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 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. 

 

 



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. 

 

               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… 

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. 



 
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. 

 

 

O PRINCÍPIO – Paula Carballeira, 
Kalandraka  

 
“Uma vez houve uma guerra. 

Quando a guerra acabou, ficámos sem casa. 

- Não importa - disse a mãe. - Temos um carro. 

Passámos a viver no carro. 

Desde então, viver era viajar…” 

O Princípio reflete a ternura face ao horror, a 

imaginação perante a mais absoluta 

precariedade, a força de uma família unida 

perante o drama humano. A autora é capaz 

de poetizar a propósito dos efeitos cruéis e 

devastadores de uma guerra, ao passo que 

as ilustrações hiper-realistas de Sonja 

Danowski conduzem os leitores até às 

mesmas ruínas dos bombardeamentos. 

Esta obra sensível e terna é também uma 

homenagem ao livro como ferramenta pacífica, às bibliotecas como faróis luminosos de sabedoria que se apagam 

ali onde se instaura a violência, à palavra oral como alimenta da alma. Apesar de tudo, O Princípio transmite uma 

mensagem de esperança: a vida continua, a gargalhada flui contagiosa, as crianças não podem deixar de viver a 

sua infância ainda que um conflito bélico a queira arrebatar.                         



 ROSA BRANCA – Roberto Innocenti, Kalandraka  
“Chamo-me Rosa Branca. 

Vivo na Alemanha, numa pequena cidade de ruas estreitas, 

velhos fontanários e edifícios altos onde os pombos 

vêm pousar nos beirais. 

Um dia, chegou o primeiro camião e saíram de lá muitos homens 

vestidos de soldados. 

O inverno estava a começar…” 

Rosa Branca é uma menina alemã que presencia a detenção 

de um rapaz por um grupo de soldados. Seguindo o camião 

onde o transportam, chega à clareira de uma floresta, e aí 

descobre muitas crianças prisioneiras e esfomeadas que têm 

uma estrela cosida na roupa. As suas idas e vindas até ao 

campo de concentração para lhes levar comida às escondidas 

tornam-se a partir daí contínuas. 

Ambientada na Alemanha da Segunda Grande Guerra, o 

Holocausto serve de pano de fundo a esta obra de Innocenti. Frente à tragédia humanitária e ao belicismo 

infundado, a figura de Rosa Branca representa a esperança, através dos sentimentos mais puros da infância: 

bondade, inocência, generosidade e ausência de preconceitos. 

As ilustrações de Roberto Innocenti refletem o movimento histórico que vai do triunfo do Terceiro Reich até à 

derrota do nazismo. As imagens - expressivas e de enorme detalhe - mostram os cenários da narrativa através de 

planos e enquadramentos diversos. A protagonista tem simbolicamente o nome de um grupo da resistência 

alemã contra o regime de Hitler, do qual alguns dos seus membros foram descobertos e executados.           

 

 

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. 



 

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. 

 
 
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 MEU VIZINHO É UM CÃO – Isabel Minhós Martins, 

Planeta Tangerina          

Esta é uma história sobre vizinhos e relações de vizinhança. 

Sobre expectativas e preconceitos. Sobre a imagem que 

temos de nós próprios e sobre a descoberta do outro. 

Sobre as pequenas e grandes diferenças que nos separam e 

sobre o modo como nos podemos abrir ou não ao mundo. 

Sobre o mundo 

como um lugar em transformação: global, complexo, rico e, 

por vezes, de difícil gestão. 

Sobre territórios e fronteiras, sobre espaços e identidades. 

Sobre esta aventura que é vivermos paredes meias com 

outras pessoas... sobre vizinhos, portanto. 

"O Meu Vizinho é um Cão" conta-nos como a vida de uma menina, que morava num prédio onde "quase nada 

acontecia", se transforma com a chegada de novos vizinhos - criaturas animais e à primeira vista bizarras, que vão 

afinal mostrar-se simpáticas e disponíveis para estabelecer laços com aqueles que as rodeiam. 

Para esta menina - que, lemos nas entrelinhas, tem uns pais pouco recetivos à diferença -, toda a vida se modifica: 

com estes amigos constrói novos hábitos e rituais, com eles se diverte, de manhã até à noite.        

 

 

O SAPO E O ESTRANHO – Max Velthuijs, Caminho  

Quando um estranho chega ao bosque, os amigos 

do Sapo ficam desconfiados; pensam que o Rato 

deve ser sujo e ladrão. O Sapo não tem a certeza. 

Decide descobrir e torna-se amigo do Rato. Mas 

só quando o Rato os ajuda em várias emergências 

é que os outros se apercebem de que o tinham 

condenado injustamente.  

Neste livro do Sapo, Max Velthuijs aborda o tema 

do preconceito com a sua característica 

simplicidade e humor. É uma forma excelente de 

ajudar crianças de JI e 1ºCiclo a explorarem as 

relações de amizade com crianças de outros 

meios socio-culturais e de outras etnias, 

respeitando as diferenças e vencendo a desconfiança. 


