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Os irmãos de Matilde  

Autor: Maria Teresa Maia 

Gonzalez 

Editor:  Verbo 

Sabes que também podes 

ralhar com os teus pais? 

Autor: Maria Inês de Al-

meida 

Editor: Booksmile 

Sinopse   

Ensina às crianças que também elas têm o 

direito de se zangar quando os pais não se 

“portam bem”: quando não reciclam o lixo; 

não têm paciência para ouvir as histórias dos 

filhos; em vez de brincar só querem ler o 

jornal; trabalham muito e chegam a casa tar-

de; quando vêem televisão às refeições por-

que têm de ver “uma coisa” (mas os filhos não 

podem);  

 

 

Sinopse 

Gostei de conhecer a Matilde, sobretudo por 

causa das suas gargalhadas (…) Quero agrade-

cer à Matilde (e por ela a Deus) pelo que apren-

di com ela, ou seja: é possível viver intensamen-

te, com muita qualidade, de uma forma saudável, 

até ao fim. (…) A vida aqui na Terra é um tempo 

e uma força de gratidão. .  

 

Sinopse  

Nesta rua, as crianças deixaram de ir à loja do Mestre 

Chico ver os instrumentos, à livraria da D. Júlia folhe-

ar os livros e até de pedir fruta à tia Amélia. Intriga-

dos, os moradores juntam-se para tentar perceber 

onde se meteram as crianças e o que andam agora a 

fazer.  
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Para onde foram as crian-
ças   
Autor: Sara Rodi  
Editor: Zero a Oito 
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Como tomar conta de uma 

avó  

Autor:  Jean Reagan 

Editor: Booksmile 

Vamos brincar!  

Autor. Erin Rose Wage 

Editor: PiKids 

Sinopse  

Vamos brincar com os amigos das prince-

sas....  

 

 

 

 

 

  

A história da aranha 

Leopoldina  

Autor: Ana Luísa Ama-

ral 

Editor: Zero a Oito 

Dez minutos... e cama, 

pequeno Unicórnio  

Autor: Rhiannon Fielding 

Editor: Nuvem de letras 

Sinopse  

A Faísca é um unicórnio saltitante, com cas-

cos reluzentes e um chifre cintilante. Acom-

panha-a nesta contagem decrescente até 

adormecer. São dez minutos... e depois: cama!  

Sinopse  

Nesta história, contada em verso, vive uma 

aranha um pouco estranha que, em vez de 

teia, só quer fazer meia. Com ternura e ritmo 

nas palavras, a autora dá vida ao mundo mi-

núsculo de uma aranha que sonha de forma 

diferente..  

Sinopse  

Com as dicas úteis que encontras neste livro, 

é garantido que serás a babysitter perfeita 

na próxima vez que fores dormir a casa da 

tua avó. Aqui podes descobrir:• Como manter 

uma avó ocupada (a fazer biscoitos de canela 

ou a brincar às escondidas); Coisas para fa-

zer no parque (como aprender a andar de 

baloiço na perfeição).  

Sinopse  

Fred, o Estranhão, está de volta, com novas e 

inesperadas peripécias. Desta vez, enfrenta 

o pior pesadelo de qualquer filho: uma avaria 

da mãe; ajuda a avó a decifrar o Grande Mis-

tério (da vida depois da morte); foge para 

uma ilha deserta sem sair do quintal; e envol-

ve-se num caso policial – o estranho caso da 

orelha cortada.  

O Estranhão : socorro, a 

minha mãe está avariada 

Autor: Àlvaro Magalhães 

Editor: Porto Editora 

O Capitão Cuecas : e a 

Tirânica retaliação da 

Sanita Turbo 2000  

Autor: Dav Pilkey 

Editor: Gradiva 

Sinopse  

A Gradiva edita mais uma obra do Capitão 

Cuecas. Com mais de 50 milhões de livros 

publicados em todo o mundo, esta série é 

ideal para despertar o interesse dos mais 

pequenos pela leitura..  

 


