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// Educação

No mês de junho o livro
recomendado é…
D.R.

Porque é que gostamos tanto de livros? Porque é que alguns nos acompanham toda a vida, tornando-se em objetos carregados de uma forte carga afetiva? Incluímos obviamente nesta reflexão os livros infantojuvenis, aos quais
esta rúbrica se dedica, e que nos últimos anos ganharam
expressão e força, graças a uma produção que se reveste
de grande qualidade, rigor, sentido estético e artístico. De
facto, gostamos muito do livro infantojuvenil pelo meritório trabalho das jovens editoras que publicam para os mais
novos, pela diversificação dos formatos que transformam
este objeto numa verdadeira obra de arte material, pelas
narrativas que encerram e que são potenciadoras do imaginário e, como não poderia deixar de ser, pela evolução
que temos assistido ao nível da ilustração e grafismo que
elevaram o ilustrador ao estatuto de autor.

Um pouco sobre a história….
No outono, algumas sementes de flores são arrastadas
para longe por um vento forte. Entre elas, encontra-se
uma mais pequena que, apesar da sua delicadeza, evita os
perigos que a ameaçam ao longo de uma viagem pelas estações do ano em que cruza o mar, uma montanha alta e
gelada ou o deserto…
Será que a pequena semente irá conseguir fazer a sua viagem? Que obstáculos encontrará? E no final, em que é que
se transformará?
Através de cores e frases poéticas, Erica Carle apresenta-nos o ciclo natural de uma planta ao longo de um ano e
que começa apenas por ser “A pequena semente”…

Temas a abordar:
• Empatia
• Perseverança
• As diferenças no crescimento das espécies.
• Ciclo de vida de uma planta
• Estações do ano
Titulo: A pequena semente
Autor: Eric Carle
Editora: Kalandraka
(Disponível para requisição na Biblioteca Municipal de Lagoa)

Porquê este livro?
O Dia Mundial do Ambiente celebra-se a 5 de junho e tem
como objetivo sensibilizar para a necessidade de proteção

e preservação do ambiente. “A pequena semente”, pelas
poéticas mãos de Eric Carle, incentiva as crianças e suas
famílias a aprenderem, observarem e valorizarem o mundo em que vivemos. Uma excelente história que servirá
de mote para a reflexão conjunta da importância de protegermos o nosso planeta para que ele se torne um melhor
lugar para as gerações vindouras viverem.

Depois da leitura…
• Realize perguntas de compreensão (Quais as personagens? O que aconteceu?)
• Peça à criança que conte a história por palavras suas
recorrendo às ilustrações
• Peça à criança que continue a história pensando sobre
o que irá acontecer depois
• Recorra à técnica de colagem de diversos materiais e
contrua um dos cenários da história
• Apanhe algumas sementes e em família e plantem
uma flor
Este livro merece: (Peça para pintar o número de estrelas
que considera que esta história merece. A classificação irá
ajudar a perceber qual o tipo de leitura que agrada mais à
criança)

1 estrela – não gostei nada; 2 estrelas – não gostei;
3 estrelas – gostei mais ou menos; 4 estrelas – gostei;
5 estrelas – adorei
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