Sugestões de leitura
- Guia para pais –

Para crianças dos 3 aos 9 anos
Sabemos, à partida, que ninguém melhor do que os pais, educadores e professores
está apto a fazer a seleção adequada das obras de literatura infantil para as suas
crianças. Contudo, consideramos que o presente guia de sugestões de leitura
poderá facilitar o momento da escolha, principalmente quando surge a necessidade
de abordar um tema mais específico.
Os muitos títulos que o compõem são distinguidos segundo os temas que tratam e
estão disponíveis para empréstimo nas bibliotecas municipais do concelho de
Santiago do Cacém.

AFETOS
AMOR-PERFEITO
Texto e ilustrações de Babette Cole
Editora: Terramar
Agora, como têm este bebé,
já não me querem para nada!
Um livro que aborda a questão dos afectos e da sua partilha com
alguém que entra nas vidas das personagens.

QUANDO ME SINTO… TRISTE
Texto e ilustrações de Trace Moroney
Editora: Porto Editora
Quando estou triste, apetece-me chorar…
e chorar…
O que fazer quando uma criança se sente triste?
No final deste livro, existem sugestões escritas por uma psicóloga
infantil que deixam algumas dicas úteis.

DÁ-ME UM ABRAÇO
Texto e ilustrações de John A. Rowe
Editora: Ambar
Ele via muitos abraços no parque.
- Também posso ter um, só um pequenino?
Álbum narrativo que retrata a questão da rejeição motivada pela
diferença física, apelando à tolerância.

PROCURA-SE UM AMIGO!
Texto e ilustrações de Klaus Baumgart
Editora: Minutos de Leitura
O Lenny sentia falta de qualquer coisa.
Sentia-se sozinho.
Um livro que exalta importância da amizade e prova que os verdadeiros
amigos podem estar mais perto do que as crianças julgam.

MAMÃ MARAVILHA
Texto de Orianne Lallemand
Ilustrações de Elen Lescoat
Editora: Presença
Em certos dias, ela é só música,
canta e põe o rádio bem alto.
Uma história ternurenta que retrata a forma como os filhos veem as mães.

MEDOS
TENHO MEDO
Texto de Brian Moses
Ilustrações de Mike Gordon
Editora: Caminho
Há muitas coisas que me metem medo.
Este livro aborda o tema do medo de uma maneira divertida e
tranquilizadora, sugerindo maneiras de ajudar as crianças a enfrentarem
estas emoções.

O GATO GUI E OS MONSTROS
Texto e ilustrações de Rocío Martínez
Editora: Kalandraka
- Mamã, há um monstro no meu quarto!
Com um discurso simples e imagens sedutoras, o autor desmistifica um
dos sentimentos mais comuns no mundo infantil.

AMIGOS DAS ESTRELAS
Texto de Tracey Corderoy
Ilustrações de Alison Edgson
Editora: Minutos de Leitura
- Aiii! Com mil cometas!
Um assustador! Eu sabia!
Um livro repleto de fantasia e humor que ajudará as crianças a superar o
medo do desconhecido.

LEONARDO, O MONSTRO TERRÍVEL
Texto e ilustrações de Mo Willems
Editora: Orfeu Negro
O Leonardo tentava arduamente ser assustador.
Mas… na verdade, não era.
O humor constitui a nota dominante neste livro, reforçando a desmistificação
de um medo comum na infância: os monstros.

ESTE É O MEDO
Texto de Oli
Ilustração de Pepe Carreiro
Editora: Civilização
Ó medo, tens medo de ti?
Com uma linguagem gráfica e textual muito simples, este pequeno livro
vulgariza com humor o medo das crianças mais pequenas.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
AMÉLIA QUER UM CÃO
Texto de Tim Bowley
Ilustrações de André Neves
Editora: Kalandraka
- Se não podemos ter um elefante,
podemos ter uma baleia?
Uma obra que aproxima das crianças o conceito da responsabilidade e
o que implica cuidar de um animal doméstico.

EU QUERO UM GATO
Texto e ilustração de Tony Ross
Editora: Presença
- Vou ficar assim vestida até ter um gato!
Um livro bastante divertido que apresenta as estratégias utilizadas por
uma criança para conseguir com que os pais lhe dessem um gato.

CÃO RAFEIRO
Texto e ilustrações de Stephen Michael King
Editora: Caminho
- Vai-te embora, rafeiro!
Uma obra encantadora que exibe as aventuras de um cão que procura
uma família e o afeto merecido.

DESCULPA… POR ACASO ÉS UMA BRUXA?
Texto de Emily Horn
Ilustrações de Pawel Pawlak
Editora: Dinalivro
- Se eu encontrar uma bruxa para mim, talvez
nunca mais sofra nem de frio, nem de solidão.
Um livro que tenta sensibilizar as crianças para a questão do abandono e
da adoção dos animais.

TENHO EM CASA UM CÃOZINHO
Texto de José Jorge Letria
Ilustrações de Catarina Cardoso
Editora: Ambar
Tenho em casa um cãozinho
que ganhou um novo tecto (…)
Um hino de afetos em relação a um animal que se transforma num
elemento importante da vida do menino que o adotou.

COMPORTAMENTOS
SIMÃO MENTIRAS
Texto de Roberto Aliaga
Ilustrações de Simona Mulazzani
Editora: Oqo
E, se o disse Simão, seria verdade… ou não?
O protagonista desta história é capaz de dar vida às personagens que
habitam na sua imaginação, ao ponto de fazer duvidar acerca daquilo
que é verdade e daquilo que é mentira.

JOÃO PORCALHÃO
Texto e ilustrações de David Roberts
Editora: Dinalivro
Este é o João.
Ele costumava ter maus hábitos.
Um livro muito divertido que tenta corrigir os hábitos pouco
higiénicos de algumas crianças.

HOJE SOU UM SUPER HERÓI
Texto e ilustrações de Patrícia Géis
Editora: Minutos de Leitura
- Simão, enquanto não arrumares toda esta desordem não te
dou o almoço!
A autora propõe através de uma grande aventura uma solução para
resolver uma questão recorrente na vida das crianças: a desarrumação
do quarto.

CAMILA NÃO QUER EMPRESTAR OS SEUS
BRINQUEDOS
Texto de Aline de Pétigny
Ilustrações de Nancy Delvaux
Editora: Asa
- Aqueles são os meus brinquedos, e eles pegam neles sem me
pedir.
Este livro revela o quanto é importante compartilhar as coisas com as
pessoas de quem se gosta.

BERNARDO FAZ BIRRA
Texto de Hiawyn Oram
Ilustrações de Satoshi Kitamura
Editora: Caminho
A birra do Bernardo transformou-se num tremor do universo.
Um livro importante sobre uma questão que todas as crianças conhecem: as
birras.

A ESCOLA
OH, BORIS!
Texto de Carrie Weston
Ilustrações de Tim Warns
Editora: Livros Horizonte
Então, quando a porta da sala se abriu…
e a professora apresentou o Boris…
Nesta história conta-se como o aspeto físico de alguém poderá condicionar
a adaptação a uma nova escola.

CAMILA E O REGRESSO ÀS AULAS
Texto de Aline de Pétigny
Ilustrações de Nancy Delvaux
Editora: Asa
No primeiro dia de aulas, apesar de tudo,
a Camila aperta a mão da mãe com muita força.
Um livro que retrata a experiência angustiante de muitas crianças em
relação ao seu primeiro dia de escola.

SOU DEMASIADO PEQUENA PARA IR À ESCOLA
Texto e ilustrações de Lauren Child
Editora: Oficina do Livro
Eu não preciso de aprender a contar até cem.
Eu já sei contar até dez e isso chega-me.
De uma forma muito divertida, este livro desdramatiza a entrada para a
escola e desmistifica muitos dos receios das crianças.

ODEIO A ESCOLA
Texto de Jeanne Willis
Ilustrações de Tony Ross
Editora: Livros Horizonte
Ana Rita odiou a escola
durante anos e anos a fio.
Uma história fantástica e divertida sobre uma menina que tudo dizia
para convencer que a escola era um sítio horrível. No final, o seu
comportamento revela o contrário.

EU VOU PARA A ESCOLA
Texto de José Jorge Letria
Ilustrações de Joana Quental
Editora: Ambar
Confesso que estou nervoso
pois é um dia diferente:
tanta coisa para aprender,
tantos anos pela frente.
Uma obra poética de ressalta a importância da escola.

