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Casada à Força

Primeiro Livro de Poesia

Sameem Ali

Sophia de Mello Breyner Andersen

Abandonada pelos pais, a pequena Sameem Ali
passou os seus primeiros anos num lar. Um dia
soube que a mãe a queria de volta, o que a deixou
radiante. Porém, em vez de um lar encontrou uma
casa imunda, onde foi tratada como escrava. Um dia
a mãe levou-a ao Paquistão onde á sua espera
estava um casamento surpresa, com um
desconhecido que a violou inesperadamente…
Aos dezassete anos Sameem era mãe e apaixonouse por alguém que correspondia ao seu amor.
Sentindo-se apoiada pelo amor, Semeem fugiu de
casa e da violência que também recaía sobre o filho.
Pensou então ter conseguido superar os traumas…

50 Coisas Simples...

A autora selecionou diversas obras de poetas de todos
os países de língua oficial portuguesa e reuniu poemas
que, sendo verdadeira poesia, são acessíveis a
crianças e jovens.
Os poemas estão organizados desde os mais simples
e caminhando de página em página,
até à
adolescência .
A poesia é a continuação da tradição oral. É por isso
importante aprender o poema de cor, pois o poema
decorado fica connosco e vai-nos revelando melhor,
sempre que repetimos, o seu sentido e a beleza da
sua linguagem e da sua construção.

Mariana e a missão
Primavera

The Earthworks Group

Sylvie Auzary-Luton e Myriam Deru

50 Coisas simples que as crianças podem fazer
para salvar a Terra está repleto de experiências,
factos e coisas divertidas.
Refere a importância da ecologia, num tempo em
que ela deverá fazer parte da educação e da
atitude de cada indivíduo, de modo que a ecologia
se torne uma condição de sobrevivência.
Não é necessário ser adulto para ajudar a salvar a
Terra. Eis um livro que ensina as crianças como
fazê-lo!

A Primavera estava quase a chegar e o avô da
Mariana decide fazer uma viagem.
Ele confia à pequena Mariana uma missão muito
especial: a Missão Primavera!

Um livro fundamental para as crianças, seus pais e
educadores.
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