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O autor vai à escola

ALEXANDRE PARAFITA
É natural de Sabrosa.

Tem o doutoramento em Cultura Portuguesa e o mestrado em
Ciências da Comunicação. A sua formação académica passou pela
ex-Escola do Magistério Primário de Vila Real, pela Escola Superior
de Jornalismo do Porto, pela Universidade de Coimbra, pela Universidade da Beira Interior (UBI) e pela Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD).
Com vasta experiência no jornalismo (foi jornalista de carreira durante quase 20 anos), na docência, na investigação e no ensaísmo, integra os quadros da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, onde é responsável pelo Setor de Comunicação Institucional. Nesta Universidade, é
também vice-presidente do Observatório da Literatura Infanto-Juvenil (OBLIJ). É igualmente professor convidado do Instituto Politécnico de Bragança (Polo de Mirandela) e investigador integrado
do Centro de Tradições Populares Portuguesas da Universidade de Lisboa, nas áreas da mitologia
e da literatura oral tradicional, tendo vindo a realizar estudos e pesquisas que lhe permitiram resgatar mais de um milhar de textos inéditos em risco de se perderem na memória oral.
Atualmente, faz parte da equipa de investigação incumbida de realizar o «Arquivo e Catálogo
do Corpus Lendário Português», no âmbito da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Como
escritor, a sua obra faz parte do Plano Nacional de Leitura, integra manuais escolares de vários
níveis de ensino e é bibliografia obrigatória em cursos de licenciatura e mestrado em escolas superiores e universidades.
Zonas do País: Vila Real, Bragança, Lamego.
Target: 1.º Ciclo
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A Mala Vazia
Reforçadas pelo jogo lúdico das rimas, do rimo e das imagens, estas histórias convidam todos, especialmente os
mais pequenos, a uma leitura interessada e aprazível.
P.V.P.: 8,1 €

As Três Touquinhas Brancas
O «Maravilhoso Infantil» é uma coleção concebida para
trazer às crianças de hoje as histórias que encantaram
muitas gerações e andavam «perdidas» na memória dos
mais idosos dos vales e planaltos transmontanos, onde
foram colhidas.
P.V.P.: 11,25 €

Balada das Sete Fadas
São histórias feitas de versos, de rimas, de ritmos. Histórias
que fazem eco. Histórias para ler, recitar, cantar, saborear
e, sobretudo, pensar.
P.V.P.: 10,60 €

Contos ao Vento
com Demónios Dentro
São histórias da tradição oral recontadas e recriadas com
muita graça e humor.
Histórias fantásticas, mágicas, brincalhonas…
P.V.P.: 10,15 €
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Contos de Animais
com Manhas de Gente
As histórias deste livro fazem parte da tradição oral. Por
isso, voaram no tempo, de geração em geração, nas asas
da memória dos seus narradores.
P.V.P.: 11,70 €

Magalhães nos Olhos de um Menino
Um avô narra a história do grande navegador, descrevendo as aventuras, mistérios e visões inquietantes das
suas viagens…
P.V.P.: 10,15 €
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ARMINDO REIS

Armindo Fonseca dos Reis, nasceu em Cafede – Castelo Branco,
a 10 de Abril de 1954.
Licenciado em Ciências Sociais e Humanas (Geografia e Planeamento Regional) pela Universidade Nova de Lisboa, possui também
o curso do Magistério Primário e a parte curricular do Mestrado em
História e Filosofia da Ciência. Frequentou ainda a Academia dos
Amadores de Música de Lisboa e estudou piano, a nível particular,
durante sete anos.
O ensino, a pintura (pintor autodidata) e a literatura (privilegiando sempre a literatura para crianças) são mundos pelos quais se apaixonou, passando a dedicar-lhes a maior parte da sua vida.
Armindo Reis realizou exposições de pintura em vários pontos do país. Porém, é na literatura
para crianças que mais se destaca, sendo autor de mais de uma dúzia de livros. Com obras incluídas
no Plano Nacional de Leitura e recomendadas pela Fundação Calouste Gulbenkian, tem também
publicações dispersas pela imprensa, é autor de letras de canções, colaborou em programas na
RTP, está representado em manuais escolares, tem participado com comunicações sobre literatura
para crianças em congressos e colóquios, tem realizado encontros e sessões de autógrafos em
feiras do livro, bibliotecas municipais e escolas.
Armindo Reis iniciou a sua carreira docente no Ensino Básico, em 1974, transitando em 1995
para o Ensino Secundário. Atualmente, leciona e reside em Almada.
Zonas do País: Margem Sul.
Target: 1.º Ciclo
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A Bola de Cristal
As pistas contidas num mapa do avô geógrafo levam os
netos em busca da árvore mágica, que restituía o sonho
a quem comesse das suas maçãs douradas. Foi através da
BOLA DE CRISTAL que uma bruxa fina, moderna e charmosa lhes mostrou o caminho cheio de cores, tal e qual o
arco-íris, que conduzia as crianças e os adultos ao mundo
do sonho: UMA VIDA COM SENTIDO É AQUELA QUE
NUNCA DEIXA MORRER O SONHO!…
P.V.P.: 15,25 €

Na Cadeira Mágica da Avó
A Cadeira Mágica da Avó, o Diabo do Macaco, Sonho
Desfeito, A Malinha das Surpresas, O Menino Mondego
e A Varanda da Primavera são as histórias fantásticas que
o autor sentado Na Cadeira Mágica da Avó imaginou e,
neste livro, alegremente nos vem contar.
P.V.P.: 15,25 €

Sorrisos
No seu crescimento, toda a criança precisa de estar rodeada de ternura, amor, poesia, até porque ela própria já
é poesia! SORRISOS é uma lufada de alegria, com poemas
para as crianças ou as pessoas que nunca se esqueceram
da sua infância e que sabem preservar a criança que já
foram, dentro de si.
P.V.P.: 15,25 €
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Surpresas
e Encantos de Natal
Com a simplicidade das pequenas coisas que se tornam
grandes, com a magia que encanta as crianças de todas
as idades, escreveu o autor este leque de contos que nos
apresenta em Surpresas e Encantos de Natal, um livro que
traz os valores dos tempos antigos para os tempos de
agora, perpetuando a tradição e mantendo sempre o maravilhoso encanto do Natal.
P.V.P.: 15,25 €

A Miúda do Espelho
Belisa Belzebu descobre a sua dualidade em frente do espelho: Por um lado, o anjinho, criança meiga, cheia de
ternura, doce como o mel e, por outro, o diabrete, criança
rebelde, traquina que faz maldades sem conta. No desenrolar desta história, que é a própria vida, qual deles vai
ganhar?
P.V.P.: 15,25 €
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CIDÁLIA FERNANDES

Cidália da Conceição Azevedo Fernandes nasceu em Vieiro, concelho de Vila-Flor, no dia 14 de março de 1961.
Fez os seus estudos primários em Pinhal do Norte e em Carrazeda
de Ansiães; na cidade de Bragança, no Liceu Nacional, completou os
seus estudos secundários. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, variantes de Português e Alemão, na Faculdade de Letras do
Porto. Obteve o grau de mestre, ao defender a tese de Mestrado em
Cultura Portuguesa, António Nobre: o homem, o poeta e as pequenas (grandes) coisas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em dezembro de 2006.
É professora efetiva na Escola Secundária de Penafiel, onde se encontra a lecionar a disciplina
de Português e de Literatura Portuguesa a alunos do ensino diurno. É Vice-Presidente da Anto (Associação dos Amigos de António Nobre), com sede em Vila-Meã.
Tem participado em vários festivais infanto-juvenis, a nível nacional, nos quais obteve já alguns
prémios. No âmbito do incentivo à leitura, tem realizado inúmeras deslocações às escolas, (sobretudo nos concelhos de Amarante, Marco de Canavezes, Lousada, Paredes, Penafiel e Porto), divulgando, ao mesmo tempo, os seus livros e incentivando o público infantil à leitura e à escrita criativa.
Tem participado ainda, a convite das escolas, em atividades relacionadas com a literatura em geral
(poesia, contos, lendas, etc.).
Zonas do País: Porto, Braga, Bragança… Zona Norte.
Target: Do 1.º Ciclo ao Secundário
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Argumentar é Fácil
O texto expositivo.
O texto argumentativo.
O texto expositivo-argumentativo.
Ao longo da obra são analisados vários textos exemplificativos da técnica da argumentação.
P.V.P.: 9,65 €

Atlas, O Bibliófago
Devora com ele as páginas da História de Portugal!
P.V.P.: 9,95 €

Chamo-me… Fernando Pessoa
Autor de uma obra multifacetada e dono de uma sensibilidade única, Fernando Pessoa entregou-se, ao longo de
toda a sua vida, à Poesia, à Arte e à Beleza.
Escreveu muito, poesia e prosa, em inglês e em português;
fez muitas traduções, não só comerciais, mas também de
caráter literário; dignificou a palavra e a escrita, tendo sempre como objetivo o progresso da civilização e a consciência da Humanidade.
Fernando Pessoa teimou no sonho e procurou cumprir a
sua missão. Na obra O Marinheiro, uma personagem pergunta «Porque é que se morre?» e a outra responde: «Talvez por não se sonhar bastante…».
P.V.P.: 10,50 €
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Chamo-me… José Saramago
Romancista, dramaturgo, poeta, tradutor, crítico literário,
autodidata, o reconhecimento mundial do seu trabalho
ocorreu em 1998. A 8 de outubro, a Real Academia Sueca atribuiu-lhe o Prémio Nobel da Literatura, «pela sua capacidade para tornar compreensível uma realidade
fugidia, com parábolas suportadas pela imaginação, a
compaixão e a ironia». É o primeiro escritor de língua portuguesa a receber tal distinção. Com ele passou a fazer
companhia a Thomas Mann, Hermann Hesse, Camus, Hemingway, Gabriel Garcia Marquez…
Ao receber a notícia, José Saramago declarou: «Senti dentro de mim uma grande serenidade. Primeiro não se acredita, depois tem se acreditar».
Foi um momento único de orgulho nacional, mas o maior
prémio foi da Língua Portuguesa.
José Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010, aos
87 anos, na sua casa em Lanzarote, mas os seus restos
mortais repousam junto à Fundação José Saramago, na
Casa dos Bicos, em Lisboa.
P.V.P.: 10,50 €

Contos e Lendas de Portugal 9
Os contos tradicionais e as lendas foram (e são) «mestres»
da imaginação, dos desafios e dos limites, dos afetos, da
identidade dos grupos ou de um saber maior que o dos
reis e senhores… «Mestres» não dogmáticos, sempre modernos: porque abertos às diferenças dos indivíduos e portadores de sementes do futuro.
P.V.P.: 9,15 €

Fernando Pessoa
Poesia em Análise
Trata-se de uma obra que pretende uma maior familiarização com a obra poética de Fernando Pessoa, devendo
ser encarada como um complemento de estudo e um auxílio no processo de ensino/aprendizagem de professores
e alunos do Ensino Secundário.
P.V.P.: 10,75 €
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Páginas de Saramago
Era uma vez um livro com muitas páginas.
Estas páginas percorrem de uma forma concertada a obra
«Memorial do Convento» e nelas estão inscritas algumas
referências históricas e contextuais, sínteses comentadas
das sequências e interpretação das mesmas, análises das
categorias da narrativa, momento de avaliação, um glossário explicativo…
P.V.P.: 10,75 €

As Pegadinhas de S. Gonçalo
Esta lenda de S. Gonçalo é verdadeira? Eis uma das mais
frequentes perguntas, que pequenos e grandes nos fazem, ao ouvirem, encantados, contar uma lenda de
S. Gonçalo ou ao lê-la, pasmados num livro de outras histórias.
P.V.P.: 10,75 €

Resumir é Fácil
Para aprender a resumir.
Em quase todas as situações do dia a dia necessitamos de
abreviar o que foi dito ou escrito, de converter algo complexo e extenso em algo mais simples e curto… não só
para mais facilmente compreendermos e decidirmos mas
até porque a falta de tempo também pressiona. Os autores
afirmam que, por imitação, aprende-se a andar, andando;
aprende-se a falar, falando; também se aprende a resumir,
resumindo. Assim, apresentam sugestões, propostas de
análise, exemplos, esclarecimentos minuciosos e anotações para ajudarem o leitor a desbravar o terreno tão sinuoso e, por tantos, considerado tão pantanoso, como é
o do resumo. No final de ler e aplicar o que aprendeu com
o livro o leitor dirá; «Afinal, resumir é fácil!».
P.V.P.: 8,60 €
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Um Auto à República
Para comemoração do centenário da implantação da República, os alunos de uma escola resolveram aceitar o desafio da professora Augusta: comemorar o evento,
através de uma representação teatral. Façamos com eles
uma viagem ao passado ainda tão vivo; acompanhemos
os acontecimentos e o entusiasmo das personagens que
impulsionaram a mudança; recordemos os antecedentes,
as lutas, as vitórias, os reveses e a paixão daqueles homens que inscreveram a história da sua Pátria na grande
página da História da Humanidade.
P.V.P.: 7,50 €

Preparação para o Exame
de Português 12.º Ano
Procuras sucesso na realização do exame de Português de
12.° Ano? Precisas de apoio e acompanhamento na explicitação dos conteúdos programáticos? Gostas de esmiuçar os assuntos para poderes falar com segurança
sobre eles? Então folheia e explora este livro.
P.V.P.: 12,60 €
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CLÁUDIA SEMEDO

Cláudia Semedo é um rosto já conhecido do pequeno ecrã. Nascida em Oeiras a 18 de janeiro de 1983, desde a infância demonstra
o seu talento em várias áreas.
Formou-se em Teatro, no curso de representação da Escola Profissional de Teatro de Cascais.
Estreou-se em televisão em 2002, no programa Catarina.com.
Acarinhada pelo público mais jovem, em 2003 apresentou o Playhouse Disney e, em 2004, o Mega Ciência.

IVANA SEMEDO
Ivana Semedo nasceu em Bissau a 9 de setembro de 1979, sendo
a mais velha das três irmãs. Veio para Portugal com 3 anos de idade,
manifestando desde cedo o gosto pelas histórias de encantar, que
contava às suas irmãs sempre que tinham dificuldade em adormecer.
Licenciou-se em Relações Internacionais no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas.
O gosto pela escrita vem desde a escola primária. Aos 14 anos ganhou o primeiro prémio no escalão A, da XVIII edição do Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, com o poema Elas.

Zonas do País: Lisboa e Margem Sul (Almada e Seixal).
Target: 1.º Ciclo
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Acordar Se(m) Medo
Ao longo das treze histórias que compõem este livro as
autoras pretendem transmitir valores humanos e sensibilizar o público infantil para um Acordar Se(m) Medo para
algumas situações com que se vão deparar no seu dia a
dia.
P.V.P.: 12,15 €

Adormecer Se(m) Medo
Um livro de histórias infantis, da autoria de Lenira Semedo
e ilustrações de Cláudia Semedo.
P.V.P.: 15,25 €

Sonhar Se(m)Medo
No entanto, ao contrário do que aconteceu no anterior
livro infantil «Adormecer Se(m) Medo», a Cláudia Semedo
também escreveu uma história deste livro.
O Gato Bolinhas, a Pipoca Susy, a Lagarta Frufru, o Crocodilo Zuppa são algumas das personagens que poderemos
encontrar ao longo deste livro que nos faz sonhar.
P.V.P.: 15,25 €
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ELISABETE JACINTO

É licenciada em Geografia pela Universidade de Lisboa, professora
do ensino básico e secundário e co-autora de manuais escolares para
as disciplinas de Ciências Sociais e Ciências Ambientais.
Como desportista, destacou-se ao participar em vários ralis de
moto (Master, Dubai, Tunísia, Marrocos, Paris-Dakar…), tendo vencido na categoria de Senhoras a Taça do Mundo de Todo o Terreno
entre 1999 e 2001. Atualmente participa em ralis de todo o terreno
em camião.
Em co-autoria com Luís Pinto-Coelho, publicou os livros BD Os Portugas no Dakar (volumes 1 e 2),
onde relata as aventuras dos portugueses que participaram de moto no rali Paris-Dakar.

Zonas do País: Todo o País.
Target: 2.º e 3.º Ciclos
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Irina no Master Rali
«Imaginou-se toda equipada em cima de uma moto bem
grande, a andar pelo deserto fora. Gostou tanto da imagem que nunca mais parou de pensar no assunto.»
Dividida entre a rotina da casa e da escola, Irina pretende
atravessar o Leste da Europa num rali de todo o terreno.
Quando o pai promete pagar-lhe a viagem se ela conseguir ser uma aluna excelente, o sonho parece mais distante do que nunca… Da serra da Lousã aos desertos do
Cazaquistão, serão muitos os obstáculos que a jovem terá
de ultrapassar, se quiser mostrar o que vale num mundo
dominado pelos rapazes.
Respira fundo, calça as luvas e põe o capacete: esta será
a aventura mais dura e empolgante da tua vida!
P.V.P.: 12,15 €

Os Portugas no Dakar
Volume 1
Uma banda desenhada que pretende imortalizar as participações de todos os portugueses que se aventuraram de
motor no maior rali do mundo, o mítico rally Paris-Dakar.
P.V.P.: 15,00 €

Os Portugas no Dakar
Volume 2
Neste volume, Elisabete Jacinto e Luís Pinto-Coelho, com
o apoio da «Trifene» e da «Total», contam-nos de uma
forma divertida os factos que mais marcaram a participação de cada um destes pilotos. Histórias verdadeiras que
demonstram o espírito aventureiro e determinado dos pilotos portugueses.
P.V.P.: 15,00 €
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GONÇALO PERDIGÃO

Não tem nenhum Mestrado nem Doutoramento, nem é professor
em nenhuma Universidade, porém já deu aulas numa. Trabalha na
área de Gestão, mas é Engenheiro e estudou Finanças. Já procurou
vida noutros planetas, já trabalhou com o maior negócio de hambúrgueres do mundo e já lançou produtos de música, jogos, filmes
e televisão. A patente que ajudou a registar no lançamento de uma
agência de modelos inovadora e os trabalhos que desenvolveu em
torno de antenas foram premiados pelas áreas de empreendedorismo da Universidade de Cambridge, da London Business School e do Imperial College em Londres,
tendo também recebido um IEEE Best Student Papper Prize. Não bebe álcool, não fuma e não bebe
café. É cinto vermelho de taekwondo, o que é uma vergonha para quem treina há mais de 15 anos.
Viveu em Moçambique em pequeno, passou por Inglaterra na área das neurociências (trabalhando
adivinhem com quem…) quando já era maior e chegou a ser barman por empréstimo no Sul de
Espanha, mas não troca Portugal e Lisboa por nada. Diverte-se muito com matemática recreativa
e veste as cores do Benfica. Adora ser neto dos seus avós e filho dos seus pais.

JOÃO PEREIRA
Depois de se formar em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico em Lisboa, resolveu tentar a fortuna em consultoria.
Desiludido com uma vida empresarial cinzenta, foi para a Universidade de Cambridge tirar um Doutoramento em cérebros. Foi lá, num
ambiente fértil em oportunidades, que o interesse pelo empreendedorismo surgiu em força. Como «homem no terreno», identificou e
reuniu projetos de grande potencial, e pediu a assistência a Gonçalo
Perdigão de modo a levá-los por diante. Ganhou uma catrefada de
prémios de empreendedorismo e chegou mesmo a ser nomeado por uma revista internacional
como um dos dez jovens empreendedores mais promissores do Reino Unido. Já foi assistente de
cozinha (mais ou menos) num hotel, faz de conta que joga golfe porque lhe fica bem e escreveu
este livro depois de ter rompido o tendão de Aquiles a jogar squash (nunca mais…). Voltou entretanto para Portugal para prosseguir uma carreira académica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde continua a olhar para cérebros e a dar aulas.
Zonas do País: Todo o País.
Target: 3.° Ciclo, Secundário e Cursos Profissionais
Página 20
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20 erros que custaram
1000 milhões de euros
As histórias baseadas no impressionante trajeto de dois
jovens portugueses que, com menos de 30 anos, se lançaram no mundo do empreendedorismo em Inglaterra,
criaram uma agência de modelos, desenvolveram a mais
pequena das antenas microscópicas, formaram equipas
multinacionais, e, tão perto estiveram de um sucesso milionário, tudo ruiu custando-lhes o sonho de mil milhões
de euros. Sempre baseado em factos reais, este livro é
uma viagem pelo mundo das start-ups, uma partilha de
erros e de lições aprendidas, complementadas por notas
sobre como evitar as armadilhas por onde estes jovens
foram sendo apanhados na sua inexperiência. Com um
tom divertido e leve, de leitura fácil e organizada, a história que estava por contar.
P.V.P.: 14,30 €
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HEITOR LOURENÇO

Heitor Lourenço é um ator e apresentador de televisão, apresentou o Lingo, concurso da RTP1, durante dois meses. Heitor, participou
também na Sitcom Camilo, O Pendura, de Camilo de Oliveira, para
a RTP1, onde fazia o filho de Camilo, e fez uma participação especial
na Floribella como Wolfgang, o bondoso bispo, que vem unir Delfina
e Frederico. Também atuou no Teatro de Revista, nomeadamente em
«Tem a Palavra a Revista!» (2000) e «Arre Potter Qu'é Demais!»
(2004), produções de Helder Freire Costa.
Das suas participações em cinema destacam-se «Fim do mundo» de João Mário Grilo e «Inês
de Portugal» no protagonista D. Pedro. Trabalhou em teatros de norte a sul do país tais como
Teatro Nacional D. Maria, Teatro da Comuna, Teatro Aberto, figurando no seu currículo um elevado
número de peças. Em 2007 inicia-se também como escritor com a obra dedicada ao público infantil
«Histórias da Dona Esperança» da Plátano Editora. É vegetariano, budista e é conhecido por fazer
trabalho de voluntariado, nomeadamente com a fundação do Gil, entre outras.

Zonas do País: Todo o País.
Target: 1.°, 2.º e 3.º Ciclos
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Histórias da Dona Esperança
Heitor Lourenço, ator multifacetado, encarna as personagens com paixão e dedicação.«As Histórias da D. Esperança» é um livro que nasce de um trabalho que todos
devíamos levar muito a sério: o voluntariado.
Como a maior parte do voluntariado que o autor pratica
é realizado no âmbito da preciosa «Hora do Conto» da
Fundação do Gil, 2% dos direitos de autor desta publicação revertem a favor desta instituição.
P.V.P.: 13,95 €

O Triângulo das Portas
«Se o Triângulo das Portas for corrompido, acabam as
brincadeiras e aventuras, e o Mal invadirá o nosso Reino!»
Num fim de semana igual a tantos outros, o tio Miguel
descobre, no pinhal onde brincou quando era criança, um
universo fantástico, no qual reinam os sobrinhos, o João
e a Joana. Mas será que esse mundo é mesmo real?
Quando a Joana é raptada pelo terrível Senhor do Vale, o
tio Miguel terá de recorrer à imaginação que julga perdida
para a libertar – e impedir o Mal de conquistar o mundo
dos adultos.
Acompanha o tio Miguel e os sobrinhos numa viagem
inesquecível ao Reino do Meio!
P.V.P.: 10,25 €
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PAULA TEIXEIRA

Paula Teixeira pisou pela primeira vez um palco aos 12 anos numa
gala no Teatro Maria Matos. Aos 16 começou a tocar guitarra e integrou em várias bandas.
Em 1998 foi premiada com o segundo lugar no programa Chuva
de Estrelas interpretando «Reach» de Gloria Estefan. Na mesma altura tirou o curso de intérprete de Língua Gestual Portuguesa que
exerce atualmente e transporta para a sua vida artística, dando uma
nova dimensão à universalidade da Música, sendo a única cantora
com tradução dos seus temas para a língua gestual, levando a mais
de 150 mil surdos nacionais as emoções patentes nos seus espetáculos.
Em 2001 lançou o primeiro álbum de originais PROMESSA.
Em 2003 grava o segundo álbum «Anjo azul». Este último levou o selo «Aprovado» da Best
Rock FM. Os seus espetáculos correm o País de norte a sul (incluindo as ilhas ). Destacando: Paradise
Garage, Hard Rock Café, o auditório Olga Cadaval, Terreiro do Paço, entre outros.
Em 2006 viria a ser a protagonista do Musical Sexta feira 13 (homenagem aos Xutos e Pontapés).
Considerada uma das maiores produções musicais de sempre em Portugal. Dez dos seus temas integram várias bandas sonoras de produções de ficção nacional. Cinco dos quais ainda não se encontram editados em nenhum álbum da cantora tais como: Beijo do sol, Ilha dos Amores…
Zonas do País: Todo o País.
Target: 1.º Ciclo
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O Som das Cores
O Som das Cores é a primeira história desta coleção, e é
ela própria um hino à inclusão. Um livro onde os personagens das ilustrações fazem língua gestual portuguesa
(LGP) e contém os abecedários em LPG e em Braile, para
as crianças aprenderem a falar com as mãos e a escrever
picotando numa língua diferente. Inclui ainda um DVD lúdico-pedagógico, com o videoclip da música original feita
a partir da história. O DVD é também audiolivro, pois a
história é contada em LGP e sonorizada. Aqui os surdos
veem. Os cegos ouvem.
P.V.P.: 14,00 €

Amizade sobre rodas
Amizade sobre rodas é um verdadeiro sopro de inspiração! Um livro totalmente inclusivo, que sublinha a importância da solidariedade e da entreajuda. Escrito com uma
sensibilidade e ternura, qualidades intrínsecas da autora.
P.V.P.: 19,95 €
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SÓNIA SEIXAS

Sónia Raquel Seixas nasceu em Lisboa em 1970, é licenciada em
Antropologia Social pelo I.S.C.T.E., em Psicologia Educacional pelo
I.S.P.A. e doutorada em Psicologia Pedagógica pela Universidade de
Coimbra, com uma tese sobre comportamentos de bullying e saúde.
É docente do Ensino Superior desde 1998, onde tem vindo a lecionar
disciplinas no âmbito da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Encontra-se atualmente, como docente e subdiretora, na
Escola Superior de Educação de Santarém.
Na última década tem-se dedicado à investigação e divulgação
científica sobre este fenómeno, nomeadamente sob a forma de publicações, comunicações e ações de formação.

LUÍS FERNANDES
Luís Fernandes nasceu na Amora, no concelho do Seixal, em 1974,
é licenciado em Psicologia Educacional pelo I.S.P.A. e mestre em Observação e Análise da Relação Educativa pela Universidade do Algarve. Foi docente do Ensino Superior no I.S.P.A. de 2002 a 2009,
onde lecionou várias disciplinas no âmbito da psicologia educacional.
Desde 2008 que desenvolve a sua atividade profissional na Associação Sementes de Vida, em Beja.
Na última década tem coordenado e supervisionado vários projetos na área do bullying e da
violência na escola (STOP Bullying, Bullying 360º e Bullying Não!!!) em todo o país, através dos
quais ministra ações de formação e sensibilização dirigidas a pessoal docente e não docente, alunos,
pais/encarregados de educação e outros técnicos que trabalhem em contexto escolar.

Zonas do País: Todo o País.
Target: Alunos, Encarregados de Educação, Professores e Auxiliares da Ação Educativa
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Livro publicado

Plano Bullying – Como apagar
o bullying da escola
O bullying é um fenómeno interpessoal complexo, que
exige uma resposta integrada por parte da família e da
escola e onde a relação entre os pares tem a maior importância.
P.V.P.: 14,90 €
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Histórias com direitos
Histórias com Direitos é um projeto do CEDI (Centro de Estudos, Documentação e Informação
sobre a Criança) do IAC (Instituto de Apoio à Criança).
Resulta da generosidade de um conjunto de pessoas (escritores, ilustradora, músicos, narrador,
crianças, técnicos de som…) que carinhosamente uniram a sua voz à do IAC, que, desde 1983,
tem desenvolvido esforços no sentido de apoiar e divulgar o trabalho de todos aqueles que se
preocupam com a procura de novas respostas para os problemas da criança em Portugal, assumindo-se como promotor e defensor dos seus direitos.
Partindo do texto da Convenção sobre os Direitos da Criança, este audiolivro pretende que estes
sejam divulgados, debatidos e refletidos por crianças e adultos em casa, nas escolas e em toda a
parte onde houver crianças, incentivando-as a descobrir os seus direitos através de pequenos contos
e poemas e a apropriarem-se deles como algo fundamental para o seu desenvolvimento integral.
Neste caso temos que contactar o IAC para saber qual o autor que estará disponível
para a sessão.

Zonas do País: Lisboa e Margem Sul.
Target: 1.º Ciclo
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