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OS MEUS LIVROS

28 HISTÓRIAS PARA RIR
Ursula Wölfel;  
il. João Vaz de Carvalho
Kalandraka, 2014, 4.ª ed.
   
Cada uma das 28  
Histórias Para Rir fala, 
numa só página, de  
situações e pessoas que te 
são familiares, de animais 
que encontras na vida real 
ou no reino da fantasia. 
E todas têm algo que faz 
sorrir e dá que pensar: o 
porco que não se quer 
sujar, o burro esperto, a 
mulher que está sempre 
a pensar noutra coisa, o 
menino que não para de 
rir, a foca que não quer 
que o filhote vá para o 
mar…   
Lê, pensa e deixa-te rir!

A PISCINA
JiHyeon Lee
Orfeu Negro, 2019, 1.ª ed.
   
Mergulha na grande  
aventura que é A Piscina!
Entrar não é fácil, ou porque 
a água está fria ou porque 
a piscina está a transbordar 
de gente. Mas lá no fundo 
há uma troca de olhares e  
a aventura começa.  
Nadamos lado a lado com 
peixes-unicórnio e uma 
carinhosa baleia bran-
ca, espreitamos as tocas 
de simpáticas minhocas 
aquáticas, observamos 
tubarões de dentes afiados, 
caranguejos e medusas. 
Esta piscina não precisa de 
palavras.

O QUE HÁ NESTE LUGAR? 
Guia de Exploração da 
Paisagem
Maria Manuel Pedrosa;  
il. Joana Estrela
Museu da Paisagem,  
2019, 1.ª ed.
   
O Que Há Neste Lugar? 
é um guia para explorar, 
apreciar e pensar a 
paisagem — traz-nos 
à memória a beleza de 
cada estação do ano e os 
percursos numa paisagem 
que nos despertam os 
sentidos. Desliga o ecrã 
e liga o som da natureza: 
ouves o canto de uma 
ave? De que espécie será? 
E o silêncio? Procura-o! 
Este livro desafia-te a  
sentires o invisível, o  
detalhe. Um guia para  
vermos com olhos de ver.  

AS MÃOS E OS LIVROS
Isabel Minhós Martins,  
il. Madalena Matoso
Planeta Tangerina,  
2019, 1.ª ed.   
 
Alerta, alerta! Um livro e 
duas mãos? A ordem do 
universo está prestes a 
entrar em desordem! 
Este livro celebra a  
amizade das mãos e dos 
livros, a magia do som e 
do cheiro que sai dos  
livros quando os dedos 
para eles avançam. 
Em pura diversão, um  
polegar, um indicador, 
dois dedos, um punho, 
mãos grandes e mãos  
pequeninas são  
personagens que, à sua 
maneira e de várias  
maneiras, agarram os 
livros para os ler.

ESTE É O LOBO
Alexandre Rampazo 
The Poets and Dragons Society, 
2019, 1.a ed.  
 
Outra história de um lobo 
mau? Nem por isso…  
Personagens que  
aparecem e desaparecem, 
um lobo cada vez mais  
pequeno e distante, um 
menino de pijama, uma 
princesa e um príncipe, um, 
dois, três porquinhos — qual 
é o enigma? Tens a certeza 
de que conheces este lobo? 
Os dados estão lançados: 
entra no jogo com cuidado, 
que te podem trocar  
as voltas. Lê e diverte-te!

VELOZ COMO O VENTO
Gine Victor;  
il. Rachel Caiano
Ponto de Fuga, 2019,  
1.a ed.   
 
Junta-te ao Kumbo, 
um rapaz mongol, e ao 
seu veloz cavalo negro, 
numa aventura cheia de 
peripécias e de longas 
galopadas pelas estepes 
verde-esmeralda a perder 
de vista. Vais conhecer 
personagens, costumes e 
paisagens muito  
diferentes, e viver  
situações assustadoras. 
Serás convidado a entrar 
nos gers da Mongólia 
e a beber uma taça de 
leite azedo. E, acima de 
tudo, verás o valor de um 
amigo. 


