
OO lleeiittoorr ddoo mmêêss

Desta vez foi entrevistada a aluna Andreia Costa do 7.ºG. 
QQuuaaiiss ooss lliivvrrooss qquuee lleessttee uullttiimmaammeennttee??
Tenho andado a ler livros  das colecções O Diário de Sofia e O Diário de Mariana. Já li seis. 
PPoorr qquuee rraazzããoo eessccoollhheessttee eessssaa oobbrraass??
Eu li o livro O Diário de Mariana, que é a irmã da Sofia, e gostei porque fala da vida de
uma adolescente.
SSeemmpprree lleessttee oouu nnoottaass qquuee mmeellhhoorraassttee oo tteeuu iinntteerreessssee ppeellaa lleeiittuurraa?? EE ppoorr qquuee rraazzããoo??
Eu, antigamente, não lia muito, mas os professores de Língua Portuguesa insistiam que
devemos ler e a partir da escolha destes livros eu comecei a gostar mais de ler.
AAcchhaass qquuee éé iimmppoorrttaannttee aa lleeiittuurraa?? PPoorrqquuêê??
Sim, acho que é muito importante. Para além de melhorarmos os conhecimentos da nossa
língua, também aprendemos coisas novas e ficamos a saber mais sobre a vida.

Destaque

O destaque da primeira quinzena do mês de Março foi realizado por dois alunos do 5.º B.
A Ana Sofia escolheu a obra Um mais um = dois amigos, de Maria Alberta Meneres, sobre quem pesquisou
e escreveu a biografia. Apresentou ainda um pequeno resumo que nos dá a conhecer os traços gerais da
história. Nela intervêm duas personagens com características bem distintas: o elefante e a pulga, mas tais
diferenças não os impede de serem amigos.
O Francisco Marçal destacou a obra Indiana Jones e a Cidade Secreta, de Les Martin, cuja história se

passa na Turquia, país em que as personagens vivem acontecimentos emocionantes.
No 3º ciclo, o destaque foi apresentado pelos alunos Miguel Ângelo e Ana Catarina Lima, do 7.ºA. A sua

escolha foi  a obra Os meus Amores, do escritor José Trindade Coelho sobre o qual redigiram a biografia.

OOuuttrraass nnoottíícciiaass

VViissiittaa ddaa eessccrriittoorraa AAnnaa SSaallddaannhhaa
Vamos ter o privilégio de receber, na Biblioteca da nossa Escola, no dia 21 de Abril, a escritora Ana

Saldanha, autora de livros infantis e juvenis, para participar num encontro com alunos do 6.º ano. Estes já
conhecem algumas das obras desta escritora; é o caso dos livros  Sam e o Som e Cinco Tempos, Quatro
Intervalos. 
Os alunos do 6.º ano assistiram à leitura do primeiro desses livros na Biblioteca, e participaram na sua

exploração; trata-se de uma história em que um miúdo se depara com uma porta fechada à chave, a qual
é aberta pelo professor de música; aí descobre o violoncelo e parte à descoberta dos sonhos. Quanto ao
segundo livro, foi lido e analisado nas aulas de Língua Portuguesa ou de Estudo Acompanhado. Tudo se
passa ao longo de uma manhã de aulas, na qual acompanhamos uma menina gorda chamada Dulce, que
gosta de gatos e tem pais divorciados.

BBiiooggrraaffiiaa
A escritora Ana Saldanha nasceu no Porto, em 1959, e formou-se em Línguas e Literaturas Modernas, em 1981, na

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 1992, fez o Mestrado em Literatura Inglesa em Birmingham e, em
1999, doutorou-se em Literatura Infantil Inglesa e Teoria da Tradução na Universidade de Glasgow. Ensinou Inglês a 
portugueses e Português a ingleses. Também se tem dedicado à tradução. 
Pela sua obra recebeu vários prémios: o romance juvenil Três semanas com a avó valeu-lhe uma menção honrosa do

Prémio Adolfo Simões Müller, em 1994; com o romance  Círculo imperfeito venceu o Prémio Cidade de Almada, em
1994; o romance juvenil Uma questão de cor foi seleccionado para as Olimpíadas da Leitura de 1996 e foi finalista do
Prémio Unesco de Literatura Infantil e Juvenil em Prol da Tolerância de 1997.
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