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O amor que bate no coração  

Autor:  Jane Chapman  

Editor: Momentos de Leitura 

Cornelius  

Autor:  Leo Lionni 

Editor: Kalandraka 

Sinopse   

Ao contrário dos outros crocodilos, Cornelius 

caminha de pé, vê e faz coisas que nenhum 

deles consegue. Mas eles, invejosos, não fi-

cam minimamente interessados, respondendo

-lhe, inclusivamente, com um enfastiado «E 

então?». Zangado, Cornelius decide partir, 

empreendendo uma pequena viagem onde 

descobrirá que, querendo aprender, consegue 

fazer ainda muitas outras coisas mais… .  

Sinopse 

O Pequeno Urso partiu a planta preferida da 

mãe. E se ela deixar de o amar como antes? 

Felizmente, a Mamã Ursa sabe exatamente o 

que fazer… “Põe a tua pata junto ao meu cora-

ção”, diz, a sorrir. “ Sentes o meu amor a ti a 

bater sem nunca parar?” Agora, o Pequeno Urso 

sabe sempre que palavras recordar sempre que 

algo não corre tão bem!.  

Sinopse  

A Madeline Finn NÃO gosta de ler. Nem livros. Nem 

revistas. Nem sequer o menu na carrinha dos gelados. 

Até ao dia em que conhece Bonnie, um cão de bibliote-

ca. Na verdade, é divertido ler quando não temos me-

do de nos enganar. A Bonnie ensina a Madeline Finn 

que não faz mal ir devagar. E continuar a tentar. E ter 

o apoio de um amigo...  
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Madeline Finn e o cão da 

biblioteca  

Autor: Lisa Papp  

Editor: Livros Horizonte 
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Posso entrar numa histó-

ria assustadora?  

Autor:  Sean Taylor 

Editor: Edicare 

O país das laranjas  

Autor: Rosário Alçada 

Araújo 

Editor: Asa 

Sinopse  

Martha irá viver dias inesquecíveis, que fi-

carão para sempre guardados nas memórias 

da sua infância. Mas não poderá separar 

estes tempos de felicidade das recordações 

da guerra que traz consigo, das saudades do 

irmão e da mãe, da tristeza por não se lem-

brar das feições do pai e ainda de algumas 

peripécias que acontecem na casa onde ago-

ra vive..  

  

Gaspar, e o dedo dife-

rente  

Autor:  Ana Amaral 

Editor: Zero a oito 

O príncipe sem princesa  

Autor:  Jordi Palet 

Editor: Edicare 

Sinopse  

Há muito que nos habituámos às histórias de 

príncipes e princesas que terminam com «E 

viveram felizes para sempre...». Mas às vezes 

não é bem assim, pois há príncipes a quem sai 

tudo ao contrário e princesas que em vez de 

dizerem «Sim» dizem «Não». Prepara-te pa-

ra entrar nuns cantos em que nada é o que 

parece!.  

Sinopse  

Nesta história, vivem dedos, mãos e uma me-

nina. O Gaspar sente-se o dedo mais feliz de 

todos, até ao dia em que fica... diferente. 

Cheio de fantasia e sensibilidade, a autora 

mostra que mesmo diferentes, somos iguais. .  

Sinopse  

«O Monstrinho quer entrar numa história 

assustadora!» «Sim, por favor!» «Tens a cer-

teza? As histórias assustadoras podem ser 

MUITO assustadoras!» «Sim, tenho a certe-

za.» «Pronto, está bem. Vamos lá então…».  

Sinopse  

Chegou à escola uma nova colega, a Flora, que 

convida o grupo a representar para um con-

curso a peça de teatro O Cavaleiro sem Ca-

beça, peça ligada a uma terrível maldição. 

Quando estavam nos ensaios em casa do tio 

de Flora, o Emanuel, que além de colecionador 

de arte era também inventor, e descobriu um 

spray que fazia derreter as coisas.  

Uma aventura no palácio 

das janelas verdes  

Autor: Ana Maria Maga-

lhães 

Editor: Caminho 

George e o código secre-

to do Universo  

Autor: Lucy, Stephen 

Hawking 

Editor: Presença 

Sinopse  

George e Annie, a sua melhor amiga, não têm 

vivido aventuras espaciais e já sentem falta 

dessa emoção. Mas por pouco tem-

po...Sucedem-se acontecimentos muito estra-

nhos: Os bancos oferecem dinheiro ao desba-

rato, os supermercados não podem cobrar 

pelas compras e os aviões recusam-se a voar.   


