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        NOVIDADES 

 

 

OS DINOSSAUROS NÃO DESISTEM – Smitri Halls, 

Minutos de Leitura 

Uma história sobre jeito, competitividade e 

persistência... mas sem nunca esquecer o mais 

importante: divertirmo-nos!  

A Dina é brilhante em tudo o que faz. Todos a 

admiram e elogiam. Então, quando uma 

competição de surf chega à cidade, a Dina, apesar 

de dinoestreante, fica confiante de que 

facilmente GANHARÁ…  

Mas será que a Dina está prestes a descobrir algo 

de que não é dinocapaz?… 

 

 

QUEM DÁ UM BEIJINHO AO CROCODILO? –

SuzySenior, Minutos de Leitura 

Espera encontrar avós heroicas, um crocodilo cheio 

de dentes afiados e uma festa de arromba neste 

divertidíssimo recontar da Bela Adormecida! 

Uma princesa bebé e um baile real chique… Uma 

fada que não foi convidada e que não ficou nada 

satisfeita! Ela lançou um feitiço e agora a princesa 

adormecida ficará transformada num horrendo 

crocodilo, PARA SEMPRE!  

Será que alguém terá CORAGEM para a acordar com 

um beijinho? 
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GRANDES AMIGOS! – Linda Sarah e Benji 

Davies, Orfeu Negro 

O Zé e o Nico são grandes amigos. São 

inseparáveis. Até que, certa manhã, um 

rapazinho chamado Gui ganha coragem para se 

juntar a eles... 

O Nico fica contente. Já o Zé, sente-se estranho, 

e deixa de ir brincar ao Monte do Cimo. Em vez 

disso, fica em casa sozinho. Mas tem saudades 

do amigo e das brincadeiras a dois. Um dia, ouve 

bater à porta. O Nico e o Gui preparam uma 

surpresa! Tem fitas ondulantes, é de todas as cores, faz barulho e tem, tem... RODAS! O que será? 

Grandes Amigos, do ilustrador Benji Davies, é prémio Andersen na categoria dos 0 aos 6 anos. 

Uma história sobre amizade, partilha e a aceitação de novos sentimentos e a aventura de crescer! 

 

À BOLEIA COM A BRUXA –Julia 

Donaldson e Axel Scheffler, 

Jacarandá Editora 

A bruxa tinha um gato peludo e 

um longo chapéu bicudo. O cabelo 

era ruivo e comprido numa linda 

trança envolvido. 

E como a bruxa sorria e o gato 

ronronava, enquanto se sentavam 

na vassoura que através do vento 

voava. 

 

 

 

 

 



               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                       BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº51 

                                         JANEIRO /FEVEREIRO 2023 

51 
 

 

3 

 

 O LOBO QUE QUERIA UMA FESTA DE ANOS – Orianne 

Lallemand, Zero a Oito 

O lobo avisa todos os amigos que vai fazer uma 

megafesta de aniversário. Do que ele não estava à espera 

era que todos estivessem ocupados a fazer outras coisas. 

Chateado, o lobo foge para o meio da floresta e encontra 

uma garrafa muito suspeita… O que sairá lá de dentro? 

 

 

 

 

STELLA – FADA DA FLORESTA - Marie-Louise Gay, 

Livros Horizonte 

Uma viagem na floresta com um final delicioso. 

 

 

 

 

 

 

O PIOR ANIVERSÁRIO DA MINHA VIDA - Benjamin 

Chaud, Orfeu Negro 

Depois da aventura de “Adeus, Peúgas”, o nosso 

protagonista e o seu coelho-anão estão de volta, desta 

vez com um convite para a festa de aniversário da 

Júlia. Mascaram-se a rigor e rumam a casa da amiga, 

preparados para se divertirem. Mas ao chegarem à 

festa, dão-se conta de algo deveras embaraçoso… 
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BRAVO, BORIS! - Carrie Weston, Livros Horizonte 

No dia em que a Professora leva a turma a 

acampar, todos estão muito excitados. E o Boris é 

o maior, o mais corajoso, o mais prestável 

campista de todos! Ele está preparado para acudir 

aos seus pequenos colegas quando se metem em 

sarilhos.  

Todos precisam de um amigo como o Boris! 

 

 

LOLA NA QUINTA - Ilse Loodts, Livros Horizonte 

A menina Lola vai visitar a quinta e a sua presença acaba por 

causar um enorme reboliço entre os animais: 

“- Sabem o que acabei de ouvir? - cacarejou a galinha Gilda. 

- A Lola vem visitar-nos! E adivinhem com quem é que ela vai 

ficar? 

- A Lola vai ficar comigo. é claro! - Responderam todos os 

animais da quinta.” 

Mas qual deles é que Lola vai escolher? 

 

 A RAINHA DAS CORES – Jutta Bauer, A Cobra 

Laranja 

Esta é a história de uma rainha que vive num 

mundo de cores, é a história do Azul, do 

Vermelho, do Amarelo e de uma vida em 

comunidade cheia de emoções, expectativas e 

relações. Cor, alegria, raiva, tristeza, ternura, 

ousadia são algumas das palavras que moram 

neste livro que se transformou num clássico contemporâneo da Literatura Infantil a nível mundial 

e que nos convida a refletir através das cores e das emoções. Um conto cheio de cor e poesia!  
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             LIVROS DIVERTIDOS 

               

           CONTOS PARA RIR – Luísa Ducla 

Soares, Civilização  

Ah, como é bom rir! 

A tradição oral portuguesa está cheia de contos 

divertidos e hilariantes que, ao longo dos tempos, têm 

feito rir muita gente tristonha e sisuda. 

Como quem conta um conto acrescenta um ponto, Luísa 

Ducla Soares acrescentou-lhes peripécias originais com 

muito, muito humor. 

Abram o livro e sorriam, riam ou soltem mesmo umas 

boas gargalhadas, pois rir é sempre um grande remédio. 

 

 

 O ESTRANHÃO - ADICIONÁRIO CÓMICO – 

Álvaro Magalhães, Porto Editora 

Talvez não saibas, mas as palavras falam. E 

falam bem. Mas quem é que as ouve? 

Ninguém. Pois bem, aqui, no Adicionário, o 

que conta é o som dessas palavras, isto é, o 

que elas próprias estão a dizer. 

Por isso, adicionámos (daí o nome Adicionário) 

um novo significado a mais de cem palavras, 

mostrando a sua outra vida, desconhecida, e 

juntámos-lhes, aqui e ali, mais umas tantas 

palavras de que nunca se ouviu falar. O 

resultado só podia ser um livro divertido, e 

também muito bem ilustrado, que te fará 

sorrir. Vais ver! Melhor, vais ver e ouvir! 
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O BANDO DAS CAVERNAS – PIADAS COM 10.000 

ANOS! – Nuno Caravela, Booksmile 

Mil e uma gargalhadas acompanham sempre as 

aventuras do Tocha, da Ruby, do Menir, do Tzick, do 

Kromeleque 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! 

 

 AS MELHORES PIADAS DOS MEUS LEITORES! – 
Geronimo Stilton, Presença  
A recolha das melhores piadas escritas pelos meus 

leitores... de fazer tremer os bigodes de riso! 

Divertimento garantido dos 0 aos 99 anos! 

 

365+1 PIADAS  – Mª João Medeiros, D.Quixote 

 

 

 

 

Piadas para todo o ano, para rires sem parar, é o que 

te oferecemos com estas 365+1 piadas de partir o 

coco a rir! 

Um livro para ler em família, com os amigos, na 

escola e onde quiseres.Com ilustrações e piadas 

originais, este livro é uma diversão sem fim! 
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28 HISTÓRIAS PARA RIR –  Ursula Wölfel, Kalandraka 

Era uma vez um homem que tinha tanta pressa que 

desejava não necessitar de nenhum tempo para nada… 

Era uma vez um pássaro tão voraz que não suportava ver 

que os outros pássaros tivessem alguma coisa para comer… 

Era uma vez um porco que ficava sempre chateado quando 

lhe chamavam "porco". Preferia que lhe chamassem 

Rosado. Por isso procurava não se sujar… 

Histórias simples, que convidam à gargalhada, ancoradas no 

nonsense e de grande carga surrealista, mas sempre com 

uma réstia de lógica. Por mais inverosímil e disparatada que 

cada uma delas possa parecer, o leitor não consegue deixar 

de se sentir solidário e de aceitar os comportamentos 

bizarros das suas personagens, que agem como agem 

porque é mesmo assim e fazem-no muito tranquilamente 

com toda a razão do mundo. 

 

29 HISTÓRIAS DISPARATADAS –  Ursula Wölfel, 

Kalandraka 

Era uma vez uma menina que não queria fazer o que toda a 

gente fazia. Parecia-lhe aborrecido, por isso só saía pela 

porta de costas. Uma vez, ao fazê-lo, atropelou o avô… 

Era uma vez um homem tão arrumado que não suportava 

que os ponteiros do relógio não estivessem direitos. Os seus 

relógios marcavam sempre onze e meia… 

Era uma vez um rapaz com olhos tão penetrantes que podia 

cortar pão só com o olhar. Não tinha necessidade de cortar 

as unhas, bastava-lhe olhar para elas... 

Uma das virtudes da autora Ursula Wölfel é o sentido de 

humor com que aborda as pequenas histórias quotidianas, 

em que as personagens, sejam elas animais ou pessoas, são 

as protagonistas de situações cómicas e surpreendentes. A 

sua imaginação move-se no terreno de nonsense, captando 

a atenção do leitor com ocorrências disparatadas. 
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              LIVROS CARINHOSOS  

 

                                             SOMOS AMIGOS? - Anabel 

Fernández Rey, Kalandraka 

                                              «- Não quero comer legumes. Tu, 

que és tão comilão, ajudas-me?   

— Quero chegar muito alto. Tu, que tens tanta força, 

ajudas-me?»  

“Somos amigos?” é um álbum direcionado para pré-

leitores e primeiros leitores que aborda a construção da 

amizade entre um menino e um urso: 

duas personagens à partida muito diferentes, mas que irão 

complementar-se ao ajudarem-se mutuamente.  

 

ILDINHA E MAXIMILIANO – Fernando Kran, 

Kalandraka 

Era uma vez duas joaninhas – Ildinha Vermelha 

e Maximiliano Amarelo - que se conheceram 

no cimo de uma cartola. Os dois gostaram um 

do outro. Estavam muito bem juntos. Um belo 

dia decidiram casar... 

 

AMIGO, AMIGÃO – Armindo Rei, Gailivro 

Várias definições do que é um amigo e da 

importância da amizade na nossa vida.  

"Um amigo é aquele que está sempre pronto a 

puxar-nos para cima". 
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SEGUE-ME! (Uma história de amor que não 

tem nada de estranho) – José Campanari, 

OQO 

Um elefante cinzento com pintas lilases que 

vive numa selva apaixona-se por uma 

formiga negra com cintura de vespa. O seu 

amor é correspondido mas, para ficarem 

juntos, têm um longo caminho pela frente. 

A formiga convida o elefante a segui-la e ele 

não pensa duas vezes. Nem lento nem 

preguiçoso, o elefante percorre um caminho 

ladeado por árvores, vai até ao fundo de um 

cesto de costura, nada dentro de uma 

garrafa de água… Depois de muito andar, o elefante e a formiga encontram-se e, por fim, podem 

viver o seu amor: um amor com cintura de vespa e pintas lilases… que nada tem de estranho! 

FAÍSCA E LUZINHAS – Alexander Bar, 

Minutos de Leitura 

A Clara é uma menina tímida e adora 

visitar a loja de animais do avô. Para ela, 

e´ a melhor loja do mundo! 

Estranhamente, de todos os animais, 

aqueles de que ela mais gosta são o 

Faísca e a Luzinhas, duas tartaruguinhas 

que parecem dormir o dia inteiro... Ou 

melhor, e´ o que todos pensam! 

É o segredo especial da Clara: quando a 

noite cai, as duas tartarugas abrem os 

olhos ensonados, esticam as pernas e 

dançam! Mas um dia, ao chegar à loja do avô, apercebe-se que a Luzinhas não lá estava… tinha 

sido vendida? Será que isso poderia ter sido evitado se tivesse partilhado o segredo? 

Felizmente, tudo acabará bem e todos voltarão a estar juntos e até a Clara conhecerá um novo 

amigo com quem partilhar o gosto pela dança e tartarugas! 
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ROMANCE DO GRANDE GATÃO – Lídia Jorge, 

D.Quixote 

Conta a história de um gato irreverente, listado, 

dividido entre o afecto de duas famílias, 

diferentes, e da sua busca de felicidade e 

afirmação. É uma história de aventuras pelas 

noites de luar, de lutas até ao amanhecer e de 

feridas curadas pela amizade das crianças. 

Às palavras poéticas da autora juntam-se as 

ilustrações de Danuta Wojciechowska. Um livro 

para guardarmos na memória. O triunfo da 

tolerância entre pessoas, oferecido pela figura de 

um pequeno animal, que assim se transformou 

num ser grande. 

 

 

A BELA E O MONSTRO – Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont, Porto Editora  

"Quem feio ama, bonito lhe parece" poderia ser o título 

desta história de amores, medos e maravilhosas 

transformações, à qual é impossível ficar indiferente. 

No início, Bela vê o Monstro apenas como uma criatura 

disforme, difícil e teimosa. Mas, com o decorrer do tempo, 

ambos irão descobrir que, por vezes, as aparências iludem… 

 

 

 

O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ – Jorge Amado, BIIS 

Com ilustrações belíssimas, para um belíssimo texto, a história de 

amor do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá continua a correr 

mundo fazendo as delícias de leitores de todas as idades. 

Para ler e reler... 
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Outras 

propostas…  

 

DANÇA QUANDO CHEGARES AO FIM – Richard 

Zimler, Planeta Tangerina 

Será que podemos aprender alguma coisa com um 

escaravelho, hienas e chacais ou com um simples 

pangolim? Parece que sim, parece que sim! 

As palavras de Richard Zimler e as ilustrações de 

Bernardo Carvalho juntam-se neste livro para nos trazer 

os conselhos (divertidos e sábios) de alguns animais. 

São conselhos que podem surpreender-te por serem 

exatamente aquilo de que estavas à procura ou, pelo 

contrário, por nem fazeres ideia de que precisavas de 

um conselho assim! 

Quando chegares ao fim talvez tenhas vontade de 

dançar! 

 

 

JERÓNIMO E JOSEFA – José Saramago, Tcharan 

José Saramago foi ao seu passado de criança buscar o 

material para esta narrativa literária autobiográfica. O 

escritor evoca o avô e a avó maternos, Jerónimo e Josefa, 

fala-nos do seu modo de ser e de estar, põe-nos perante a 

vida humana no seu esplendor de comunhão com o que 

existe de mais simples, natural e, afinal, mais profundo: a 

liberdade infantil, a partilha de valores, a ligação aos 

elementos da natureza, o amor, a morte. 

A ilustração de João Fazenda une-se à palavra de 

Saramago, interpreta-a e tradu-la. O resultado é um 

mundo em que o mais real e precário se transformam no 

mais sublime e eterno. 



               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 
                       BIBLIOTECA ESCOLAR | NEWSLETTER | Nº51 

                                         JANEIRO /FEVEREIRO 2023 

51 
 

 

12 

ASTÉRIX – A FILHA DE VERCINGETORIX – Jean-Yves Ferri 

e Didier Conrad, ASA 

Astérix e Obélix estão de volta com uma nova aventura 

que tem por título “A Filha de Vercingétorix”, mais uma 

criação da famosa dupla composta por Jean-Yves Ferri e 

Didier Conrad. 

Escoltada por dois chefes da região de Arverne, uma 

misteriosa adolescente acaba de chegar à aldeia. Ela é 

procurada por César e pelos seus legionários, e há boas 

razões para isso: na aldeia, sussurra-se que o pai da 

visitante é nada mais, nada menos do que… o próprio 

Vercingétorix, o grande chefe gaulês outrora derrotado 

em Alésia! 

 

 
O MUNDO DA INÊS: A VIDA É UMA MONTANHA RUSSA! 

– Sara de Almeida Leite, Porto Editora 

 

Aventuras e desventuras de uma adolescente como tu! 

A vida de Inês muda completamente quando ela passa a 

frequentar um colégio interno para raparigas, a partir do 

7.º ano. A adaptação não é fácil, pois algumas colegas 

parecem empenhadas em dificultar-lhe a vida – incluindo 

as próprias primas. No entanto, Inês consegue integrar-se 

num grupo divertido, faz boas amizades e torna-se 

bastante popular...Conseguirá ela lidar com todos os 

desafios que se lhe deparam e ainda desfrutar em pleno 

da sua adolescência? 

Neste volume, Inês percebe como a vida é cheia de altos 

e baixos: ora se sente alegre e descontraída, ora surgem 

motivos de preocupação. Felizmente, há laços de amizade que se fortalecem, contribuindo para 

superar adversidades. E a criatividade, aliada à perseverança, ajuda a encontrar soluções 

insuspeitadas para os mais desafiantes problemas. 
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Concurso nacional de leitura – 

2023           biblioteca escolar 

 

Dia 1 de março, a partir das 

11h00 – 1º Ciclo 

 

Livro escolhido para o 1º 

Ciclo: 
  

 

Dia 1 de março, a partir das 

14h00 – 2º e 3º Ciclos 

Livros escolhidos: 

2º Ciclo                                   3ºCiclo  
 

 

 

 


