UMA LISTA DE LIVROS REUNIDA POR

Leituras descomplicadas

Um ano de leituras
descomplicadas
Um novo ano que começa. Especialmente a pensar nos mais
novos e nos pais que me seguem nas Leituras descomplicadas,
preparei este guia "52 semanas em torno dos livros".
Os benefícios da leitura para as crianças são sobejamente
conhecidos e é importante fomentar hábitos de leitura nos
novos. No entanto, os livros partem um pouco atrás na
ocupação dos tempos livres. Os écrãs, os jogos electrónicos,
as redes sociais e muitos dos interesses das nossas crianças
hoje em dia podem afastar os livros do top de escolhas.
Pais,

educadores

e

professores

são

essenciais

para

desenvolver hábitos de leitura saudáveis quer perdurem ao
longo da vida. Aqui ficam muitas e variadas sugestões de
leitura para crianças até aos 10 anos sobre diferentes temas
que, espero, possam tornar os momentos em família ainda
mais especiais e contribuir para a construção de uma relação
duradoura dos mais novos com os livros!

Um beijinho, Sandra

Temas de leitura
Em torno das estações do ano:
Para ler na Primavera
Para ler no Verão
Para ler no Outono
Para ler no Inverno
Em torno da inteligência emocional, inclusão e relações
familiares
Para falar de inclusão, emoções e empatia
Para épocas festivas
Para falar de relações familiares
Em torno de pequenas mentes curiosas
Para apaixonados por ciências e pelo meio ambiente
Em torno das histórias que nos aquecem o coração
Para conhecer as histórias de sempre

As estações do ano
A leitura é uma boa forma de explorar a Natureza, de
conhecer as suas dinâmicas e de despertar a curiosidade pelo
mundo fora de portas. Falar das quatro estações do ano
através dos livros convida a não ficar no sofá. É aqui que se
promove hábitos de vida ao ar livre, em contacto com a
natureza e mexendo o esqueleto como é preciso. Aqui não há
espaço para ficar em frente à televisão ou a não conseguir
largar o jogo de computador.
E porque não embarcar na aventura de partir dos livros para a
rua e explorar a natureza à nossa volta?
Para complementar as sugestões leitura em torno das quatro
estações do ano sugerem-se as seguintes actividades:
Uma visita ao Jardim Botânico mais próximo
Uma visita ao Museu de História Natural
Um passeio pela praia na maré baixa para identificar a
fauna que pode ser encontrada
Uma visita a uma quinta pedagógica
Uma visita a uma das muitas serras que existem em
Portugal em diferentes épocas do ano, não esquecendo a
Serra da Estrela na época de neve

Para ler na Primavera
Até aos 6 anos
1. "Para lá da toca" de Jessica Meserve, Fábula
2. "Lê lá, Lara!" de Maria Teresa Maia Gonzalez e ilustração
de Rita Duque, Porto Editora
3. "A cidade e a serra" de João Ferreira Oliveira e Margarida
Esteves, Máquina de Voar
4. "Há um tigre no jardim" de Lizzy Stewart, Fábula
5. "A abelha" de Kirsten Hall e ilustração de Isabelle
Arsenault, Orfeu Negro

Para ler na Primavera
Dos 6 aos 10 anos
1. "O jardim" de Anna Walker, Fábula
2. "Na terra dos animais falantes" de Richard Zimler e
ilustração de Patrícia Figueiredo, Porto Editora
3. "O mundo cá dentro" de Deborah Underwood e ilustração
de Cindy Derby, Orfeu Negro
4. "A grande caça aos pássros" de Nora Brech, Alfarroba
5. "Começa numa semente" de Laura Knowles e ilustração de
Jennie Webber, Fábula
6. "Onde vivem os animais" de Rocio Bonilla e Alejandro
Algarra, Multinova

Para ler no Verão
Até aos 6 anos
1. "Selva" de Marina Gilbert, Kalandraka
2. "Oceano. Sempre na onda" de Stacy McAnulty e ilustração
de David Litchfield, Booksmile
3. "Os cinco mais feiosos" de Julia Donaldson e ilustração de
Alex Scheffler, Jacarandá Editora
4. "O peixe arco-íris" de Marcus Pfister, Kalandraka
5. "O rapaz que despejou o mar" de Paul Brown e ilustração
de Chris Capstick, Booksmile
6. "Grandes amigos" de Linda Sarah e ilustração de Benji
Davies, Orfeu Negro

Para ler no Verão
Dos 6 aos 10 anos
1. "O dia em que o mar desapareceu" de José Fanha e
ilustração de Maria João Gromicho, Edições Gailivro
2. "Os peixes que fugiram da história" de Maria João Freitas
e ilustração de Mariana Rio, Pato Lógico
3. "O peixe de patas amarelas e outros contos" de Maria
Ana Mendes e ilustração de Rui Castro, Trinta por uma
linha
4. "Alimentos sol" de Célia Estrela e olga Nabais e ilustração
de Ricardo Inácio, Emporium Editora
5. "O leão que temos cá dentro" de Rachel Bright e
ilustração de Jim Field, Editorial Presença
6. "A grande aventura de Nara" de David Pintor, Editorial
Caminho

Para ler no Outono
Até aos 6 anos
1. "O menino que colecionava palavras" de Peter Hamilton
Reynolds, Editorial Presença
2. "Hora de deitar, Baltasar" de Yasmeen Ismail, Booksmile
3. "Regras na sala de aula" de Sérgio Franclim e ilustração
de Ana Fonseca, Booksmile
4. "A minha educadora é uma extraterrestre" de Clara
Cunha e ilustração de Marta Jacinto, Prodidáctico
5. "Cheguei atrasado à escola porque..." de Benjamin Chaud
e Davide Cali, Orfeu Negro
6. "O sr. Tigre torna-se selvagem" de Peter Brown, Orfeu
Negro

Para ler no Outono
Dos 6 aos 10 anos
1. "Depois da chuva" de Miguel Cerro, Kalandraka
2. "Corre, corre, cabacinha" de Eva Mejuto e ilustração de
André Letria, OQO PT
3. "Luzes na floresta" de David Litchfield e ilustração de
Luísa Costa Gomes, Fábula
4. "Contos da mata dos medos" de Álvaro Magalhães e
ilustração de Maria Elina, Porto Editora
5. "Abrigo" de Céline Claire e ilustração de Qin Leng, Baduga
6. "O dia em que os lápis desistiram" de Drew Daywatt e
ilustração de Oliver Jeffers, Orfeu Negro

Para ler no Inverno
Até aos 6 anos
1. "O lobo que encontrou a amizade" de Rachel Bright e
ilustração de Jim Field, Editorial Presença
2. "O regresso da baleia" de Benji Davies, Orfeu Negro
3. "A filha do Grufalão" de Julia Donaldson e ilustração de
Axel Scheffler, Jacarandá Editora
4. "Ser pequeno na cidade" de Sydney Smith, Fábula
5. "O meu urso grande, o meu urso pequeno e eu" de
Margarita Del Mazo e ilustração de Rocio Bonilla,
Jacarandá Editora
6. "Três com tango" de Justin Richardson e Peter Parnell e
ilustração de Henry Cole, Kalandraka

Para ler no Inverno
Dos 6 aos 10 anos
1. "Um inverno perfeito" de Cristina Stija Rubio, Orfeu Negro
2. "O pequeno cavaleiro que tinha medo da chuva" de Gilles
Tibo e ilustração de Genevière Després, Bizâncio
3. "Este alce é meu" de Oliver Jeffers, Orfeu Negro
4. "Os nossos caminhos" de Irene Bonacina, Edicare Editora
5. "Adeus, Peúgas" de Benjamin Chaud, Orfeu Negro
6. "O segredo do avô urso" de Pedro Mañas e ilustração de
Zuzanna Celej, Kalandraka

Inteligência emocional, inclusão
e relações familiares
O desenvolvimento de uma criança necessita de ir mais além
da aprendizagem da leitura, da escrita ou dos números.
Compreender-se a si própria, compreender quem a rodeia e
estabelecer

relações

saudáveis

é

essencial

para

o

desenvolvimento de uma boa inteligência emocional. E porque
não permitir que a leitura de uma história antes de dormir
possa contribuir para uma inteligência emocional bem
construída?!
Para complementar as sugestões leitura em torno da gestão
das emoções, inclusão e relações familiares sugerem-se as
seguintes actividades:
Uma noite em família por semana dedicada a jogos de
tabuleiro
Hora do jantar livre de ecrãs
Apostar

em

perguntas

que

permitam

a

criança

desenvolver um tema em vez de responder sim ou não
Leitura de história antes de dormir perguntando à criança
como acha que a personagem da história se sente e como
poderia resolver a situação que está a ser contada

Para falar de inclusão, emoções
e empatia
Até aos 6 anos
1. "Ave rara" de Rocio Bonilla, Jacarandá Editora
2. "Está quase!" de Maryann Cocca-Leffer, Nuvem de Letras
3. "Coragem, pequeno caranguejo" de Chris Haughton,
Orfeu Negro
4. "O muro no meio do livro" de Jon Agee, Nuvem de Letras
5. "Eu e o meu medo" de Francesca Sanna, Fábula
6. "Como se fazem amigos?" de Tom Percival, Jacarandá
Editora

Para falar de inclusão, emoções
e empatia
Dos 6 aos 10 anos
1. "O mundo cá dentro" de Deborah Underwood e ilustração
de Cindy Derby, Orfeu Negro
2. "Se eu fosse..." de Richard Zimler, Porto Editora
3. "Os donos do recreio" de Joseph Kuefler, Bizâncio
4. "O lápis mágico de Malala" de Malala Yousafzai,
Editorial Presença
5. "Altamente" de Margarida Fonseca e ilustração de Joana
Jesus, Edicare Editora
6. "O rapaz ao fundo da sala" de Onjali Q. Raúf e ilustração
de Pippa Curnick, Booksmile

Para épocas festivas
Até aos 6 anos
1. "A sinfonia dos animais" de Dam Brown e ilustração de
Susan Batori, Bertrand Editora
2. "O macaco rabugento. Oh não, é Natal" de Suzanne Lang
e ilustração de Max Lang, Nuvem de Letras
3. "A mais pequena" de Lu Fraser e ilustração de Kate
Hindley, Minutos de Leitura
4. "Bonita" de Canizales, Livros Horizonte
5. "Que ossos curiosos" de Janet Ahlberg e Allan Ahlberg,
Kalandraka

Para épocas festivas
Dos 6 aos 10 anos
1. "Floco de Neve" de Benji Davies, Orfeu Negro
2. "Feliz Natal, Lobo Mau" de Clara Cunha e ilustração de
Natalina Cóias, Livros Horizonte
3. "Mortina e a viagem ao lago misterioso" de Barbara
Cantini, Bertrand Editora
4. "O anjo Tobias e a rochinha de Natal" de Maria Aurora
Carvalho Homem e ilustração de José Nelson Pestana
Henriques, Palavras & Rimas
5. "O livro do Natal" de Maria Alberta Menéres e ilustração
de Cristina Turdera, Porto Editora

Para falar de relações
familiares
Até aos 6 anos
1. "Artur e o avô" de Wendy Meddour e ilustração de Daniel
Egneus, Edicare Editora
2. "O urso, o piano e o concerto da pequena ursa" de David
Litchfield, Fábula
3. "Este livro é da minha avó" de Liliana Fortuny e Jaume
Copons, Editorial Presença
4. "As corujas bebés" de Martin Waddell e ilustração de
Patrick Benson, Fábula
5. "Vai chegar um bebé" de John Burningham e Helen
Oxenbury, Editorial Caminho
6. "Avós, piranhas e outras histórias" de Rocio Bonilla,
Jacarandá Editora

Para falar de relações
familiares
Dos 6 aos 10 anos
1. "O livro mágico do avô João" de Hugo Rodrigues e
ilustração de Raquel Russo, Porto Editora
2. "A ilha do avô" de Benji Davies, Orfeu Negro
3. "Se o mundo inteiro fosse feito de memórias" de Joseph
Coelho e ilustração de Allison Colpoys, Fábula
4. "O avô tem uma borracha na cabeça" de Rui Zink e
ilustração de Paula Delecave, Porto Editora
5. "Mãe, fui devolver o mano" de Celina Lopes e ilustração
de Marcin Piwowarski, Edições Livro Directo
6. "A história de Raymie Nightingale" de Kate DiCamillo,
Editorial Presença

As pequenas mentes curiosas
As crianças têm sempre uma pergunta a fazer sobre tudo...
Ou duas ou três! Por isso, nada melhor do que recorrer aos
livros, explorando o mundo das ciências e do meio ambiente.
Estas leituras são essenciais para desenvolver uma cultura
científica e mostrar diferentes possibilidades de opções no
futuro.
Para complementar as sugestões leitura em torno da área das
ciências e do meio ambiente sugerem-se as seguintes
actividades:
Uma visita ao Oceanário, ao Sea World ou ao Aquário
Vasco da Gama
Uma visita a um dos centros Ciência Viva
Apostar em documentários sobre ciências e natureza
(atenção

à

idade

recomendada

para

esses

documentários!)
Há familiares que trabalhem na área?1 Desafiem-nos a
falar da sua profissão e a fazerem pequenas experiências
com os mais novos, sempre de forma segura!

Para apaixonados por ciências
e pelo meio ambiente
Até aos 6 anos
1. "Jane Goodall" de Maria Isabel Sánchez Vegara e
ilustração de Beatrice Cerocchi, Nuvem de Letras
2. "Trincas - O guia dos dinossauros" de Emma Yarlett, Porto
Editora
3. "O ciclo da água" de Cristina Quental e Mariana
Magalhães e ilustração de Sandra Serra, Edições Gailivro
4. "O meu primeiro livro de ecologia" de Christiane Engel,
Editora Minotauro
5. "Tu e eu e todos" de Marcos Farina e ilustração de Carla
Oliveira, Orfeu Negro
6. "Tens 101 animais neste livro", Dom Quixote

Para apaixonados por ciências
e pelo meio ambiente
Dos 6 aos 10 anos
1. "Uma lição vinda do mar" de Carmen Garcia e ilustração
de Tiago Leal, Ego Editora
2. "O magnífico livro dos dinossauros", Porto Editora
3. "O grande livro da vida" de Yuval Zommer, Bizâncio
4. "Proteger o planeta" de Louise Spilsbury e ilustração de
Hanane Kai, Bertrand Editora
5. "Stephen Hawking" de Matt Hunt e ilustração de Maria
Isabel Sánchez Vegara, Nuvem de Letras
6. "Inventário ilustrado dos mares" de Virginie Aladjidi e
ilustração de Emmanuelle Tchoukriel, Fatoria K de livros

As histórias que nos aquecem o
coração
Todos os dias surgem novos autores e ilustradores de livros
infantojuvenis e ainda bem! É todo um mundo novo que surge,
com novas abordagens e novas mensagens tão importantes
para os mais novos. Mas isso não implica que se deixe de ler
as histórias de sempre, os clássicos que nos aquecem a
memória e de que nos recordamos da nossa infância.
Para complementar as sugestões leitura de histórias de
sempre sugerem-se as seguintes actividades:
Uma visita à biblioteca mais próxima e explorar as
sugestões de leitura maravilhosas que existem sempre por
lá
Recuperar livros guardados da infância dos pais e
partilhar com os filhos (estão a ver os livros da Anita, dos
Cinco e dos Sete? É hora de os ir buscar!)
Desafiar os avós a contar histórias da sua infância. Nada
melhor dos que as histórias que atravessam gerações e
que são tão especiais!

Para conhecer as histórias de
sempre
Até aos 6 anos
1. "As mais belas fábulas de La Fontaine" de Stefania
Leonardi Hartley, Porto Editora
2. "O Natal da Mog" de Judith Kerr, Booksmile
3. "Contos e lendas de Portugal" de Sara Rebello da Silva e
ilustração de Raquel Russo, Jacarandá Editora
4. "O cuquedo e os pequenos aprendizes do medo" de Clara
Cunha e ilustração de Paulo Galindro, Livros Horizonte
5. "Hansel e Gretel" de Mattia Fontana e Valentina Deiana,
Joybooks
6. "Heidi" de Jeanne Willis e ilustração de Briony May Smith,
Fábula

Para conhecer as histórias de
sempre
Dos 6 aos 10 anos
1. "A menina do mar" de Sophia de Mello Breyner Andresen,
Porto Editora
2. "A fada Oriana" de Sophia de Mello Breyner Andresen,
Porto Editora
3. "O gigante egoísta e o príncipe feliz" de Oscar Wilde,
Porto Editora
4. "Seleção de contos populares portugueses" de Adolfo
Coelho, Porto Editora
5. "Contos de Grimm" de Irmãos Grimm, Porto Editora
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