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Novidades/Sugestões de leitura
QUANDO ESTAMOS JUNTOS…– Claire Freedman, Minutos
de Leitura
Estar juntos são os abraços quentinhos
e as histórias mágicas da Mamã e do Papá.
É ouvir a chuva que bate na janela,
aninhados confortavelmente no sofá!
Estarmos juntos torna cada dia que passa num dia sempre
especial — quer seja passado a brincar, a explorar, ou mesmo
não fazendo absolutamente nada . . .
Livro alegre que celebra os tempos passados com a família e
amigos e enchem de magia o mundo de uma criança.

NÃO TENS NADA PARA FAZER? - Rocio Bonilla,
Jacarandá
Lembram-se da Minimoni do livro De que cor é um
Beijinho?? Neste livro está mais crescida!
Agora, para além de pintar, gosta de fazer muitas
outras coisas - brincar com os amigos na escola dos
crescidos, ler na biblioteca, jogar hóquei e passar
tempo na companhia da avó.
Mas… aos domingos não tem nada para fazer e fica
muito aborrecida… ou talvez não!

AQUI HÁ GATO! – Rui Lopes, Orfeu Mini
Esta história começa com um REI.
O nome deste Rei era Dom Chato,
pois fazia sempre tudo da mesma maneira.
El-rei Dom Chato calçava sempre a bota direita antes de
calçar a esquerda, penteava-se sempre à mesma hora e
fazia sempre o risco para o mesmo lado.
Um dia, a Dona Cristina, farta de tanta rotina, disse:
BASTA!
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PERIGOSO! - Tim Warnes, Minutos de Leitura
A Toupeira adora dar nomes às coisas e colar-lhes etiquetas.
Certo dia encontra uma coisa estranha. Era um coisa estranha, uma
coisa verde e horrosa e com longos dentes afiados? O que seria? Até
descobrir vai-lhe colando cada vez mais etiquetas. Será algo perigoso?
Cuidado, Toupeira!
Um livro cheio de humor e palavras novas para descobrir

A SINFONIA DOS ANIMAIS – Dan Brown,
Bertrand Edª
Estás pronto para uma grande aventura?
Vem viajar pelos bosques e pelos mares com o
Maestro Rato e os seus amigos músicos! Entre outros,
vais conhecer uma grande baleia-azul, chitas velozes,
escaravelhos minúsculos e cisnes graciosos - cada
animal com o seu segredo para te contar e a sua
música para escutar. Nesta história, cada animal tem
uma característica que o distingue e transporta um
instrumento musical. Individualmente, podem não
parecer muito importantes, mas em grupo tornam-se
surpreendentes. Quando - conduzidos pelo Maestro
Rato - se juntam numa orquestra, o resultado é uma sinfonia afinada e maravilhosa, em que todos os músicos e
instrumentos se revelam imprescindíveis e se completam.

O GRANDE GUARDA-CHUVA – Amy June Bates,
Fábula
À porta, há um grande guarda-chuva. É tão grande que,
quando começa a chover, consegue abrigar toda a gente.
Que ninguém se preocupe se tem ou não espaço para si.
Não importa que aspeto tenha ou de onde venha. Há
sempre lugar para mais um. Um livro que apela, com
simplicidade e ternura, ao acolhimento e integração de
todos. A sua leitura é um bom pretexto para conversas
sobre a importância de cada pequeno gesto de bondade e
de estarmos atentos a quem mais precisa.
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O ELMER E A HISTÓRIA DE EMBALAR - David McKee, Nuvem
de Letras
A mãe elefanta pediu ao Elmer para tomar conta dos seus dois
elefantes. Ia ser preciso adormecê-los, por isso ela sugeriu que
lhes contasse uma história de embalar. Mas o Elmer decidiu que
uma boa caminhada fatigante também ia ajudar. Durante o
passeio, o Elmer descobre que todos os animais da selva têm
uma história de embalar preferida.
Qual irá o Elmer contar aos pequenos elefantes esta noite?

MENINO/MENINA – Joana Estrela, Planeta Tangerina
A nossa identidade não se resume a duas palavras — muito
menos à escolha entre as duas palavras que dão título a este
livro.Quem somos e quem sentimos que somos são perguntas
que não encontram resposta num mundo a preto e branco, mas
antes na grande variedade de tons e possibilidades que existem
(e felizmente que é assim!).
Celebremos pois a diversidade, a liberdade e o respeito por
todos, com este livro de Joana Estrela que, sem complicar,
aborda o tema da identidade de género com humor e
sensibilidade.

A MANTA DO JOSÉ – José Gouveia, Bruaá
Quando o José nasceu, o avô, que era alfaiate, ofereceu-lhe uma manta,
uma bonita manta feita à mão para o berço do seu primeiro neto.
Assim começa esta terna história adaptada da tradição judaica sobre a
infância e a passagem do tempo, onde um cúmplice avô encontra
sempre uma solução para que uma velha manta, que em tempos
ofereceu ao seu neto, não desapareça. Aproveitando o tecido para várias
peças de vestuário, até apenas haver o suficiente para forrar um botão,
a manta vai acompanhando o José durante o seu crescimento.
No entanto, o botão acaba por desaparecer, e contra todas as
probabilidades, o avô do José surpreende-o uma vez mais, conseguindo
algo a partir do nada e fazer aquela manta durar para sempre.
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AS GÉMEAS FAZEM ANOS - Ana Mª Magalhães e Isabel Alçada,
Caminho
As gémeas fazem anos e querem convidar toda a turma e mais uns amigos
para a festa surpresa que os pais lhe estão a preparar. O presente especial
que vão receber é um cão pequenito, com o pelo cheio de caracóis… Esta é
a primeira de muitas aventuras para os mais novos.
Com os mesmos heróis da coleção Uma Aventura!

COM MUITA PINTA! – Lara Xavier, Texto Edª
Descobri uma pinta no meu nariz
Nasceu sozinha…não fui eu que a fiz.
Não a espremi mas foi por um triz
Tentei disfarçá-la com pó de giz.
Com muita pinta escrita em rima, os alunos podem explorar
as quantidades até 100, com representações visuais dessas
quantidades que desenvolve o cálculo mental e sentido de
número. Com atividades para os alunos do 1º e 2º ano.

OLIVER BUTTON É UMA MENINA – Tomie Depaola,
Kalandraka

Publicada em 1979, esta obra, que aborda os
estereótipos e preconceitos de género, é tão atual e
necessária como então.
Oliver Button, vítima de bullying na sua escola por parte
dos rapazes, pelo facto de não gostar de jogar à bola,
nem de os acompanhar; mas apoiado pelas raparigas e
incentivado pela sua professora de dança e pelos pais,
apesar de uma certa relutância inicial, provará, ao não
desistir dos seus sonhos, que é na verdade um cantor,
um dançarino, um artista e muito mais… uma estrela,
como todos reconhecerão no final.
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TABUAR, TABUAR, NÃO HÁ QUE ERRAR! – João Pedro
Mésseder, Texto Edª
Este livro explora as tabuadas a partir de um texto em rima,
onde as ilustrações introduzem as formas de representação das
tabuadas e ajudam a dar sentido a essa representação.
Abordando todas as tabuadas até ao 10, são introduzidas
importantes relações e propriedades da multiplicação, como o
elemento neutro e o elemento absorvente, de modo lúdico e
informal. De uma forma divertida, os alunos podem explorar as
rimas, compreender as relações multiplicativas implicadas e
memorizar com facilidade as tabuadas.

UM TREINADOR PARA AS OLIMPÍADAS - Geronimo Stilton,
Editorial Presença
Os atletas de Forte Rabaçal sonham com as Olimpíadas e logo me
escolheram a mim como coach!
Mas eu não sou um verdadeiro treinador... e eles estão mesmo em
baixo de forma!
Com mil mozarelas, conseguiremos qualificar-nos?

O BANDO DAS CAVERNAS –
O SORRISO PERFEITO!
LEONARDO DA VINCI - Nuno
Caravela, Booksmile
Olá! Somos um grupo de amigos muito especial que, juntamente com o
nosso bando rival, vive aventuras e peripécias vindas dos confins do tempo.
Nesta coleção, a professora de História desafiou-nos a fazer uma série de
filmes pré-históricos com o tema: Heróis do Mundo. Claro que não vão
faltar as trapalhadas e gargalhadas do costume.
Leonardo da Vinci, um dos maiores génios de sempre, decide pintar o
retrato de Gioconda… a sorrir. Mas os constantes ataques de riso da
modelo (que tem um enorme sentido de humor) estão sempre a impedi-lo
de terminar a sua obra. Só há uma solução: encontrar o sorriso perfeito.
com a ajuda das suas extraordinárias invenções, o génio e os amigos
partem numa aventura repleta de sorrisos e, claro, muitas gargalhadas.
Diverte-te a ler e aprende com o Bando!
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OS MEGA B.A.Y.T.E.S. – OS ESCOLHIDOS - Sara de Almeida Leite,
Porto Edª
Bárbara, Afonso, Yara, Tiago e Eduardo são miúdos normais que um dia
deparam com algo totalmente invulgar: um ser bizarro, que lhes confere
poderes sobrenaturais e uma missão que se torna cada vez mais desafiante,
à medida que Os Mega B.A.Y.T.E.S. vão descobrindo no que se meteram. O
que farias tu, se tivesses de lutar com os teus amigos contra um inimigo
perigoso, que não sabes de onde vem, o que quer, nem do que é capaz?
Tudo começa num passeio pelo bosque em que o Afonso encontra uma
estranha espécie de cogumelo, que afinal é uma criatura extraordinária.
Quando ele e os amigos se apercebem de que o simples contacto com
aquele ser lhes confere superpoderes, mas também uma potencial doença,
compreendem que a sua vida nunca mais será igual.

UMA AVENTURA VOADORA - Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada,
Caminho
Um príncipe das arábias decide visitar a Falcoaria Real de Salvaterra de
Magos, arte que sobremaneira ele aprecia, e decide fazer um concurso
com falcões cujo prémio é uma joia valiosíssima.
Os ladrões decidem roubar a joia, mas, como se encontra muito bem
guardada, não a conseguem roubar. A alternativa é raptar o filho do
príncipe e pedir um resgate.Vamos ver como atuam os nossos heróis para
resolver mais este crime.
Nesta nova aventura as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada mais
uma vez não nos desiludem e apresentam nos uma nova história que para
álem de cativar a atenção do leitor do princípio ao fim, apresentam também um local de Portugal que vale
a pena visitar, Salvaterra de Magos.

AS GÉMEAS – O SEXTO ANO NO COLÉGIO DE SANTA CLARA –
EnidBlyton, Oficina do Livro
«Sim, é exatamente isso que eu estou a dizer!», confirmou a Isabel,
impaciente. «Ponho as mãos no fogo em como há duas Matildes!»
As gémeas O´Sullivan são as novas delegadas das alunas e não vão
ter mãos a medir com as traquinices da Matilde, uma aluna do
primeiro ano.
Vai haver mais sarilhos em Santa Clara!
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O MEU CAVALO INDOMÁVEL – David Machado, Caminho
David Machado, autor de livros infantis de grande sucesso, entre eles O
Tubarão na Banheira e O Alfabeto Nojento, lança agora o seu primeiro livro de
rimas O Meu Cavalo Indomável.
Pensado como um elogio à imaginação, esta colectânea de quase uma centena
de rimas de todas as formas e tamanhos está povoada por personagens
exóticas, crianças desobedientes e imprevisíveis, animais irreverentes e ideias
tão absurdas quanto divertidas.
Sob o mote Rimas Desgovernadas para Crianças Animadas, o leitor ficará a
conhecer "O Rapaz Mau", "O Génio Velhinho", "O Leonardo que chuchava no
dedo" ou "A pulga de estimação". Encontrará também "Instruções para fazer
birra", ideias para "Saltar à serpente" e soluções para "Nós nos atacadores".

COISAS QUE ACONTECEM – Inês Barata Raposo, Bruaá
"Dizem que os adolescentes não sabem nada sobre a vida. Por isso, nos casos
raros em que sei alguma coisa, faço questão de não dizer a ninguém. Há certos
perigos em partilhar pensamentos profundos quando se tem uma colónia de
acne acampada na testa - não é por acaso que vos estou a falar em regime de
anonimato.
(…) Tudo o que precisam de saber sobre mim também cabe num dia. Um dia
que não precisou de ser alegre ou triste para ser marcante. É possível que
tenha sido as duas coisas ao mesmo tempo e eu nem dei conta. A vida é muito
assim."
Coisas que acontecem, o primeiro livro de Inês Barata Raposo, é uma história
sobre amizade e o fim da amizade na adolescência.

GOSTO, LOGO EXISTO – Isabel Meira, Planeta Tangerina
Quando nasceste já estava tudo ligado e nem te parece possível que o mundo
funcione de outra forma. No entanto, a internet mudou - e ainda está a mudar muita coisa no mundo, incluindo o jornalismo.
Através da internet, apareceram gigantes invisíveis como a Google e o Facebook
que, não sendo empresas de jornalismo, transformaram a nossa forma de
aceder à informação.
Nas redes sociais, as notícias parecem supersónicas e as visualizações, os likes e
as partilhas podem chegar aos milhões. O problema é que os rumores, os boatos
e as mentiras também.
Habituámo-nos a receber a informação e a desinformação que nos chega
através de algoritmos secretos. Vivemos numa enorme bolha de likes e partilhas. Mas será que conhecemos bem as
regras do jogo?
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O PRÍNCIPE NABO – Ilse Losa, Porto Edª
Ser princesa e poder escolher um príncipe deveria ser uma tarefa fácil.
Mas para a Princesa Beatriz, a quem nada nem ninguém satisfaz, é um
tremendo aborrecimento, e ainda aproveita para zombar dos pobres
pretendentes.
Cansado dos caprichos da Princesa, o Rei decide dar-lhe uma boa lição...
A coleção Educação Literária reúne obras de leitura obrigatória e
recomendada no Ensino Básico e Ensino Secundário e referenciadas no
Plano Nacional de Leitura.

LEANDRO, REI DA HELÍRIA –
Alice Vieira, Caminho
Esta peça de teatro para crianças e jovens (com um enredo em
muitos aspectos semelhante ao de "Rei Lear", de Shakespeare) foi
buscar a sua base a uma narrativa popular.
Um pai decide repartir o reino pelas filhas e põe-nas à prova,
acabando, contudo, por deserdar a mais nova. Esta vem a revelarse, afinal, a única que era merecedora da sua generosidade.
Vítima do próprio orgulho e castigado pela sua cegueira, o rei
expia as culpas mergulhando na miséria, até ser finalmente salvo
e perdoado pela filha mais nova entretanto reencontrada.

UMA VISITA À CORTE DO REI D. DINIS – Ana Mª Magalhães e
Isabel Alçada, Caminho
Orlando, o velho cientista das gargalhadas roucas, transporta João e
a Ana na sua máquina ao tempo em que o rei D. Dinis percorria o
país de lés a lés levando a corte atrás de si. Primeiro em Coimbra,
depois em Leiria, têm oportunidade de assistir a uma caçada com
falcões e uma grande festa com música e dança onde além do rei,
está a rainha santa e o príncipe herdeiro a fazer birras. E ainda se
envolvem com a bruxa Berenice, que, embora já tenha 150 anos, é
linda e só parece ter 17!
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A GUERRA – José Jorge Letria e André Letria, Pato Lógico Edições
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.
Cada vez nos questionamos mais - porquê a guerra? Este livro ajuda-nos a
refletir o nosso dia-a-dia e o que cada um pode contribuir para a paz! Ao
abrir-nos a visão, abre-nos a mente. Nos tempos conturbados que vivemos
este é um livro para refletir, para ler, para partilhar …

REFUGIADOS E MIGRANTES – Ceri Roberts, Bertrand
Por vezes, as crianças ouvem palavras nas notícias que não
entendem e que as deixam preocupadas com imagens lindíssimas e
uma linguagem acessível, este livro procura responder às suas
perguntas e oferecer soluções encorajadoras. Pretende ajudar os
mais novos a entender o que significa ser refugiado ou pedir asilo, as
razões que podem levar alguém a ter de deixar tudo para trás e, em
especial, as dificuldades que as crianças deslocadas sentem ao
chegar ao seu país anfitrião.
Este livro permite às crianças uma primeira abordagem em torno de
um tema da maior urgência e actualidade. A partir dele é possível
explorar os conceitos e as problemáticas relacionadas com os fluxos
migratórios que constituem, como se sabe, um dos grandes desafios que a humanidade terá que enfrentar no século
XXI.

HISTÓRIA VERDADEIRA E TRISTE DE SEIS HOMENS
QUE PROCURAVAM A PAZ - David McKee, Nuvem de
Letras
Um 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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AS GRAVATAS DO MEU PAI - Pedro Seromenho, Paleta de Letras

Esta é a história de um menino que tinha pressa de crescer. Ele achava que,
se usasse uma das gravatas do seu pai, se tornaria num senhor alto e
importante! Por isso resolveu experimentá-las uma a uma, fossem estas
felizes, preguiçosas, apaixonadas, aventureiras ou despistadas. Mas
nenhuma condizia com aquilo que sentia.

PÊ DE PAI – Isabel Minhós Martins, Planeta
Tangerina

Um pai é capaz de se transformar nas coisas mais incríveis:
num tractor, num escadote, num colchão ou num esfregão...
Um livro que olha de perto a relação de cumplicidade entre
pai e filho. E que convida filhos e pais a descobrirem-se juntos
ao virar de cada página.

OS LIVROS QUE DEVORARAM O MEU PAI (A estranha e
mágica história de Vivaldo Bonfim)
- Afonso Cruz, Caminho
Vivaldo Bonfim é um escriturário entediado que leva romances e
novelas para a repartição de finanças onde está empregado. Um dia,
enquanto finge trabalhar, perde-se na leitura e desaparece deste
mundo.
Esta é a sua verdadeira história — contada na primeira pessoa pelo
filho, Elias Bonfim, que irá à procura do seu pai, percorrendo
clássicos da literatura cheios de assassinos, paixões devastadoras,
feras e outros perigos feitos de letras.

DIA DO PAI – 19 DE MARÇO
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DIA DA ÁRVORE e da FLORESTA – 21 DE MARÇO
CEM SEMENTES QUE VOARAM – Isabel Minhós Martins, Planeta
Tangerina
Uma árvore está à espera, esperançosa… O que espera ela?
O dia ideal para lançar as sementes. O dia certo, o dia tal. O dia chega,
mas a aventura ainda só está a começar…
Porque, se nos pusermos a fazer contas, das cem sementes que voaram,
quantas cairão em bom solo? Quantas serão comidas por pássaros?
Quantas acabarão no fundo de um rio? Quantas se transformarão,
finalmente, numa árvore adulta?
Neste livro, fazemos contas, sem nunca perder a esperança. Mesmo que
a história nos traga aquilo que parece ser uma infinita conta de subtrair!
Quem consegue acreditar até ao fim, como esta árvore-mãe, que tudo
vai correr bem?
Um livro que traz a floresta para o centro das atenções, celebrando a resistência das sementes e a inteligência das
árvores e da natureza. Para leitores de todas as idades.

A ÁRVORE QUE DAVA OLHOS – João Paulo Cotrim, Calendário de
Letras
"Tantas vezes a árvore veio à nossa conversa que a apanhamos para
um conto.
Esta árvore contém, como todas, muitas histórias por desvendar.
Para dormir e para acordar em todas as idades.
Um livro belíssimo."

HERBÁRIO - Jorge Sousa Braga e Cristina Valadas, Assírio e
Alvim
Um magnífico Herbário, onde através da poesia ficamos a conhecer
algumas plantas e flores, de uma forma que só a poesia consegue
transmitir.
A ABECEDÁRIA

E eu que pensava que era,

mais vogais e consoantes,

não uma planta de interior,

para eu saber de cor.

que só muito raramente,
se digna a dar flor,
mas uma coisa bem pior -

Poemas que dão largas à imaginação.
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Notícias da Biblioteca Escolar

»» Semana da Leitura 2022 (7 a 11 de março)
Após dois anos de interrupção devido ao confinamento imposto pelo Covid-19, a equipa da biblioteca
escolar realizou, em colaboração com os vários departamentos da escola, a Semana da Leitura, entre os dias
7 e 11 de março. Ainda de forma tímida, por ser necessário respeitar as medidas de segurança sanitária
obrigatórias, foram preparadas uma série de atividades ligadas à leitura e ao prazer de ler, sob o lema “Ler
sempre, ler em qualquer lugar”.
Todas as turmas ouviram contar “Uma história por dia…todos os dias”. Os alunos tiveram a
oportunidade de ouvir contar, todos as dias da semana, a diferentes vozes (professores, pais, funcionários e
outros convidados) uma história adaptada ao seu nível etário.
O tema deste ano, “A água”, propiciou a realização de trabalhos muito interessantes em termos
plásticos. De destacar as verdadeiras obras de arte que alegraram e encheram de cor as salas do jardim de
infância e do bloco do 1º ciclo. Também os alunos do 2º ciclo se esmeraram na execução de marcadores de
livros para assinalar esta semana dedicada à leitura.
Ao longo da semana, as turmas do 1º e do 2º ciclo foram passando pela biblioteca, onde se
realizaram jogos, passatempos e Quizz, todos relacionados com o tema “A água”.
Os alunos do 3º ciclo, a propósito das Comemorações do Centenário de Saramago, estiveram
empenhados em aprender mais sobre a vida e a obra de José Saramago, escritor português que recebeu, em
1998, o Prémio Nobel da Literatura. Nas aulas de Português, leram o livro “O conto da ilha desconhecida” e
descobriram um autor que vale a pena conhecer.
O prazer da leitura foi o mote e o desafio lançado a todos, procurando, com estas atividades,
promover o livro e realçar a importância da leitura, incentivando o prazer de ler, desde os mais pequeninos
aos mais velhos, procurando envolver nesta tarefa todos os elementos da comunidade educativa.

»» Concurso Nacional de Leitura 2022 (8 e 9 de março)
Nos dias 8 e 9 de março, realizaram-se, na biblioteca escolar, as provas do Concurso Nacional de
Leitura, para apurar os alunos dos vários ciclos de ensino para a prova intermunicipal. Participaram, no
total, 62 alunos e foram apurados os quatro finalistas de cada ciclo que irão representar a nossa escola na
prova intermunicipal que, este ano, se realizará na biblioteca municipal de Vila Velha de Ródão. É de louvar
o empenho dos participantes e, em especial, dos alunos do 1º e do 2º ciclo que obtiveram muito bons
resultados.

Alunos apurados – 1º Ciclo:


Luís Trindade; Samuel Ratinho; David Iles e Rafael Martins.

Alunos apurados – 2º Ciclo:


Camila Almeida; Bárbara Louro; Rafaela Ribeiro e Diogo Carepo.

Alunos apurados – 3º Ciclo:



Virgínia Ribeiro; Lourenço Pires; Diana Ganhão e Lara Tavares.
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