
OO LLEEIITTOORR DDOO MMÊÊSS

A Joana Moreira, aluna n.º11 do 6.º K, tem sido visita frequente
da nossa Biblioteca. Ela é uma grande leitora e como tal é a
nossa entrevistada, este mês.

QQuuaaiiss ooss lliivvrrooss qquuee jjáá lleessttee ddeessddee qquuee oo aannoo lleeccttiivvoo tteevvee
iinníícciioo??
Já li quatro livros da colecção Harry Potter de Joanne K.

Rowling e nove da colecção Uma Aventura de Ana Maria
Magalhães e Isabel Alçada.

DDee qquuaall ggoossttaassttee mmaaiiss??
Gostei muito de ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

porque é nesse volume que ficamos a saber mais alguns
pormenores da família do Harry.

SSeemmpprree ggoossttaassttee ddee lleerr?? TTeennss mmuuiittooss lliivvrrooss eemm ccaassaa??
Sim, eu sempre adorei histórias e, quando ainda não sabia ler,

era o meu pai que todas as noites me lia uma história.

AAcchhaass qquuee aa lleeiittuurraa tteemm ccoonnttrriibbuuííddoo ppaarraa qquuee sseejjaass

mmeellhhoorr aalluunnaa??

Penso que sim porque os livros ensinam-nos

muito. A minha disciplina preferida é História e é

também por isso que eu gosto dos livros Uma

Aventura, eles referem factos e dão informações

importantes e ao lê-los nós aprendemos mais.

NNoovviiddaaddeess

O meu primeiro álbum de
poesia Alice Vieira
seleccionou vinte e oito
poemas de autores
portugueses, como Luís de
Camões, Fernando Pessoa,
Miguel Torga, Ruy Belo e
outros. A autora teve a
preocupação de escolher
poemas que fossem
entendidos pelas crianças.
O livro é um convite à leitura

de poesia, a deixar voar a
imaginação e o coração ao
som de belas palavras da
língua portuguesa. As
ilustrações de Danuta
Wojciechowska, que
acompanham cada poema,
transformam o folhear deste
livro num prazer.
Como escreve Alice Vieira

no prefácio “ Na poesia
podemos não entender tudo,
podemos nem entender
nada. Mas, sem sabermos
como, ela fica em nós.

EErraaggoonn
Eragon é uma história escrita
por Cristopher Paolini. Trata-
se do primeiro livro do “
Ciclo da Herança”. Éum livro
cheio de magia, dragões e
aventuras num mundo de
fantasia.
A personagem principal,
Eragon, um rapaz de quinze
anos, tem como melhor
amiga Saphira, um dragão
com quem vai viver inúmeras
aventuras por toda a
Alagaësia o continente das
montanhas, dos lagos, das
florestas e dos desertos,a
terra dos Dragões e  a terra
de Eragon.  

 

AA áárrvvoorree ddaa lleeiittuurraa

Sempre que leias um livro requi-
sitado na biblioteca da nossa
escola, podes ajudar a
embelezar a árvore da leitura
que aí existe. Para isso, deves
solicitar, ao professor que se
encontra junta à secretária de
recepção, uma folha de árvore e
preenchê-la com o título do
livro e a tua apreciação. Desta
maneira, podes ajudar um cole-
ga teu dando-lhe informações
sobre o livro que acabaste de
ler.

Destaque

Foi com muita satisfação que recebemos do Semanário
SOL a oferta de seis DVDs infantis que vieram enriquecer os
recursos da nossa biblioteca.
Estes filmes irão certamente agradar aos nossos alunos e ajudá-

los-ão a ocupar de uma forma divertida alguns dos seus tempos
livres.
Ao Jornal SOL o nosso obrigado!

 


