
Destaque

A escritora Gabriela Barcelos visita a nossa escola
Se fores aluno do 5.º ano terás a oportunidade de conhecer a

escritora Gabriela Barcelos que visitará a nossa Escola, no dia 24
de Novembro, da parte da manhã. Nessa altura, fará uma sessão
de leitura e de apresentação de um livro seu na Biblioteca.
Depois de ouvires uma história poderás conversar com ela e
fazer-lhe algumas perguntas sobre o livro apresentado e sobre a
sua vida da escritora. 

Por exemplo, o seu livro “As Viagens de Simão - Austrália “
conta-nos que, uma noite, Simão leu uma história sobre a
Austrália e depois de adormecer ouviu uma voz a chamar por
ele. Aproximou-se da janela, olhou para o exterior e viu um
mocho que se chamava Mário com quem conversou. Depois
foram “em sonhos” voando até à Austrália e observaram tudo
aquilo que Simão tinha lido no livro: coalas, cangurus e muitas
coisas mais.

Para escrever, a escritora vai buscar inspiração aos livros
infantis que costuma ler à sua filha. A colecção de livros “As
viagens de Simão” é da sua autoria e vai continuar com o Simão
a viajar por países de todos os continentes. 

No final da sessão poderás comprar um livro desta colecção e
pedir um autografo à autora.

LLeeiittoorr ddoo mmêêss ddee NNoovveemmbbrroo

A Vera Lúcia do 6.ºB é a leitora do mês de Novembro e por isso
foi entrevistada. Ela fala-nos dos livros que leu recentemente e
dá um conselho a alguns colegas.

Quais foram os últimos livros que leste?

Os últimos livros que li foram A vassoura mágica e A menina
coração de pássaro de Luísa Ducla Soares e um livro da colecção
A Casa Assombrada de Paul Martin e Manu Boisteau. Neste
momento, estou a ler um livro que a minha mãe me comprou
chamado Abandonada.

Desses livros, diz qual é o teu preferido e explica porquê?   

Prefiro o livro que estou a ler, porque nos ensina que nunca
devemos desistir mesmo que a nossa vida esteja a correr mal.

O que dirias a um colega teu que raramente aparece na
Biblioteca?

Dizia-lhe para aparecer mais vezes porque a Biblioteca tem livros
bonitos e interessantes e aprendemos sempre alguma coisa
quando lemos um livro.

NNoovviiddaaddeess

No âmbito do Plano
Nacional de Leitura a
biblioteca da Escola adquiriu
para leitura na sala de aula,
catorze exmplares de dois
novos títulos. Trata-se de
uma Antologia de Poesia
com o título ““ PPrriimmeeiirroo lliivvrroo
ddee ppooeessiiaa””,, em que a
selecção dos poemas foi
feita por Sophia de Mello
Breyner Andresen e as
ilustrações são da autoria do
pintor Júlio Resende. Desta
antologia fazem parte
poesias de diversos autores
de expressão portuguesa.
Foi também adquirido o livro
de Alice Vieira, ÚÚrrssuullaa aa
MMaaiioorr,, que nos descreve a
vida de uma dolescente, a
XUXU. Era uma menina bem-
comportada, sempre de
cabeça baixa, com noivo
destinado à nascença.

Mas tudo se transforma a
partir do dia em que vai viver
para casa de Maria João, que
tudo fará para a conduzir ao
“ caminho do bem”… outros
amigos irão ajudá-la nessa
tarefa: o pai de Maria João, a
Carolina, o Gil Eanes que só
jura pela cara de Marilyn
Monroe na capa do dossier e
um professor de violino
perito em ensinar a andar de
bicicleta … O caminho que
Xuxu vai fazer até ganhar o
direito ao seu próprio nome.

  


