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O que ler a seguir?
•  Na Cozinha da Noite, de Maurice Sendak 

(Kalandraka, 2014)
•  O Sr. Tigre Torna-se Selvagem, de Peter Brown 

(Orfeu Negro, 2016)

Onde Vivem os Monstros  
(Where the Wild Things Are)

Alguma vez te sentiste 
selvagem? Com uma 
imaginação selvagem?  
Na noite em que Max veste 
o seu fato de lobo e prega 
partidas, a mãe manda-o 
para a cama sem jantar. 
Sozinho no quarto, Max vê 
uma floresta crescer, e o mar 
e um barco a aparecerem.  
Ele veleja para onde vivem  
os monstros. Mas quando  
tudo fica em silêncio  
e a algazarra termina,  
Max sente-se sozinho  
e regressa a casa para dar 
com o jantar à espera dele.  
E ainda está quente!

É estranho e excitante ver como Max é corajoso e destemido  
quando encontra as coisas selvagens monstruosas. Com as poucas 
palavras e as ilustrações que preenchem cada página, este é um  
livro cativante que vais querer ler dia e noite, ao longo de semanas  
sem fim. Todos nos sentimos por vezes selvagens e é completamente 
aceitável ficar selvagem com este livro!

Escrito e ilustrado por Maurice Sendak

Sabias que...
Uma escola básica de North  

Hollywood, na Califórnia,  
chama-se Maurice Sendak  

em honra do escritor. 

EDITORA PORTUGAL:
KALANDRAKA

ANO DE EDIÇÃO  
ORIGINAL: 

1963

IDADE:

4+

PÁGINAS:
48

TEMA:
FANTASIA

Sabias que...
Onde Vivem os Monstros começou por ser uma história chamada  

Onde Vivem os Cavalos? Mas Sendak tinha dificuldade em  
desenhar cavalos, por isso percebeu que tinha de arranjar uma coisa  

diferente. Foi então que lhe ocorreu o termo «coisas selvagens».

ESCOLA
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«— E AGORA —  
GRITOU MAX 

—, QUE COMECE 
A BALBÚRDIA 
SELVAGEM!»

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

     Sabias que...
Este livro deu  

origem ao filme  
O Sítio das Coisas  

Selvagens.
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1960

Escrito e ilustrado por Dr. Seuss

Alguma vez leste este livro?  
Como o Dr. Seuss diz em One  
Fish Two Fish Red Fish Blue Fish: 
«Se nunca o fizeste, devias fazê-lo.  
Estas coisas são divertidas  
e a diversão é uma coisa boa». 
Desde subir a grandes alturas  
e ver grandes vistas, a ser deixado 
em apuros num poleiro instável. Oh, os Lugares aonde Irás! é sem dúvida  
um dos livros mais inspiradores e encorajadores de sempre. 

Sim, de S-E-M-P-R-E. Há tantas razões para adorar este conto, incluindo o 
puro absurdo das personagens cómicas do Dr. Seuss. Desde palavras sábias 
a ilustrações memoráveis, é um dos livros preferidos dos leitores. É ideal  
para todas as idades — adultos ou qualquer pessoa que esteja a aprender. 
Graças às inteligentes rimas, este livro soa de forma fantástica quando lido 
em voz alta, por isso procura um amigo ou um cão (Vai, Cão! Vai) e organiza 
uma sessão de leitura em voz alta, ou finge que estás num palanque a fazer 
um discurso inspirador à tua turma. Oh, os Lugares aonde Irás! é um belo  
entretenimento e as palavras vão levar-te (e aos teus amigos) até às estrelas. 
Oh, aos lugares onde hás de ir depois de leres este livro!

Sabias que...
As editoras rejeitaram muitas vezes o seu primeiro livro, 

And to Think That I Saw It on Mulberry Street.

TEMA:
POESIA E RIMAS

EDITORA PORTUGAL:
BOOKSMILE

ANO DE EDIÇÃO 
ORIGINAL: 

1960

IDADE:

4+

PÁGINAS:
56

O que ler a seguir?
•  Ovos Verdes e Presunto, de Dr. Seuss 

(Booksmile, 2016)
•  A Árvore Generosa, de Shel Silverstein 

(Bruaá Editora, 2008)

Sabias que...
O verdadeiro nome do Dr. Seuss 

é Theodor Seuss Geisel.

Sabias que...
Os livros do Dr. Seuss estão editados em muitas  

línguas, incluindo em Portugal.

Oh, os Lugares aonde Irás!  
(Oh, the Places You’ll Go)
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Escrito e ilustrado por Dr. Seuss
«VAIS A SÍTIOS 
FANTÁSTICOS!  

HOJE É O TEU DIA!  
A TUA MONTANHA 
ESPERA-TE, POR 
ISSO… PÕE-TE  
A CAMINHO!»

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1964

A Árvore Generosa  
(The Giving Tree)
Escrito e ilustrado por Shel Silverstein

Sabias que...
Shel Silverstein  

foi um compositor  
premiado com  
um Grammy  

e nomeado para  
um Óscar. Também  

foi cartoonista,  
dramaturgo, poeta  

e ator.

«Era uma vez uma árvore… e ela adorava 
um rapazinho.» Todos os dias, em A Árvore 
Generosa, um rapaz visita a sua árvore 
preferida. Faz coroas para as folhas, trepa  
o tronco, balouça-se nos ramos e come as  
suas maçãs, e a árvore sente-se muito feliz 
porque o adora incondicionalmente. O rapaz 
também a adora, mas, à medida que vai 
crescendo, passam cada vez menos tempo 
juntos. Mesmo assim, quando o rapaz  
regressa, a árvore continua a ser generosa.  
O rapaz parece nunca retribuir, só quer  
mais dela. Infelizmente, ela adora o rapaz  
e mantém-se fiel às suas raízes e continua  
a dar até se tornar um mero cepo. 

Achas que a árvore se sente feliz ou triste? 
Enquanto leitor, tens de determinar por ti 
o significado desta história. É sobre amor, 
crescimento ou gratidão? É sobre amizade  
ou é sobre algo completamente diferente?  
Uma coisa é certa: se leres A Árvore Generosa 
com um adulto, provavelmente vais ter de  
lhe dar um lenço para limpar as lágrimas.  
Não há muitas palavras em cada página  
e as imagens são esplendidamente simples. 
Podes tentar desenhar a tua própria Árvore 
Generosa no estilo especial do artista!  
Tens um coração grande como o da árvore?  
Lê e decide por ti.

O que ler a seguir?
•  Quem Quer um Rinoceronte Barato?,  

de Shel Silverstein (Bruaá Editora, 2010)

TEMA:
POESIA E RIMAS

EDITORA PORTUGAL:
BRUAÁ

ANO DE EDIÇÃO  
ORIGINAL: 

1964

IDADE:

4+

PÁGINAS:
56

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1997

Whoever You Are
Escrito por Mem Fox • Ilustrado por Leslie Staub

Sabias que...
Mem Fox é uma autora australiana especialista  

no modo como as pessoas aprendem a ler. Ela adora  
quando pais e filhos leem livros juntos em voz alta,  
porque isso pode mudar as suas vidas para sempre.

O nome completo da autora é Merrion Frances Fox, mas  
desde os 13 anos que as pessoas lhe chamam Mem.

Sabias que, sejas tu quem fores e estejas onde estiveres, há pessoas iguais 
a ti algures no mundo? Bem, há, e este livro ilustrado alegre e emotivo 
celebra esse facto. Apesar de parecermos diferentes, falarmos de maneira 
diferente e vivermos em casas diferentes, debaixo da nossa pele somos 
todos iguais. Todos os dias sentimos muitas coisas, como felicidade, 
tristeza e amor.

Whoever You Are tem imensas imagens coloridas que retratam muitas 
pessoas e lugares do nosso mundo maravilhoso. Se estás pronto para ler 
um livro que te faz sentir animado e nas nuvens, então é neste que deves 
pegar a seguir. Está recheado  
de amor pelo mundo e por  
toda a gente que o habita.  
O que mais pode querer  
um leitor?

O que ler a seguir?
•  Gosto de ser como sou!,  

de Todd Parr (Gailivro, 2008)
•  Posso Juntar-me ao Clube?,  

John Kelly (Minutos de Leitura, 
2017)

TEMA:
POESIA E RIMAS

EDITORA:
HMH BOOKS 
FOR YOUNG 
READERS

ANO DE EDIÇÃO: 
1997

IDADE:

4+

PÁGINAS:
32

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1997

The Seven Silly Eaters
Escrito por Mary Ann Hoberman • Ilustrado por Marla Frazee

Sabias que...
Mary Ann Hoberman decidiu que queria ser  

escritora antes sequer de saber escrever!

EDITORA:
HMH BOOKS 
FOR YOUNG 
READERS

ANO DE EDIÇÃO: 
1997

IDADE:

4+

PÁGINAS:
40

TEMA:
POESIA E RIMAS

É melhor teres à mão 
alguma coisa para comer 
quando te sentares a ler 
este livro, porque está 
recheado de diversão de 
fazer crescer água na boca!  
A Sra. Peters é a mãe  
de sonho de qualquer criança. 
Todos os seus sete filhos 
são muito esquisitos com  
a comida. Mas apesar  
de todos quererem coisas 
diferentes, ela prepara 
sempre para os filhos  
a comida preferida deles. 
Peter só quer leite, Lucy só 
quer limonada caseira, Jack só come compota de maçã, e por aí fora.  
Com sete crianças na família, a Sra. Peters começa a sentir-se cansada.  
É complicado preparar sete ementas diferentes a cada refeição!  
No aniversário dela, as crianças traçam um plano para surpreender  
a Sra. Peters com uma refeição só para ela. E adivinha lá? É uma refeição 
que pode agradar a toda gente da família. 

The Seven Silly Eaters é escrito em rima e todas as páginas são adoçadas 
com imagens deliciosas!

O que ler a seguir?
•  Eu Nunca na Vida Comerei um Tomate,  

de Lauren Child (Oficina do Livro, 2006)
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«TODOS ELES MEXEM À VEZ.
TODOS ELES PREPARAM À VEZ.

É GROSSO PARA BATER E RÁPIDO A COZER…
É BOM DE COMER E DIVERTIDO DE FAZER…

É O BOLO DE ANOS PARA A SRA. PETERS COMER!»

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1936

A História de Ferdinando  
(The Story of Ferdinand)
Escrito por Munro Leaf • Ilustrado por Robert Lawson

EDITORA PORTUGAL:
KALANDRAKA

ANO DE EDIÇÃO  
ORIGINAL: 

1936

IDADE:

4+

PÁGINAS:
72

Sabias que...
A História de Ferdinando  
foi publicada pouco antes  
do início da guerra civil  

espanhola. Muitos países  
que não apoiavam esta  

mensagem de paz baniram 
o livro e, na Alemanha nazi, 

Adolf Hitler foi ao ponto  
de ordenar que o livro fosse  

queimado. Crê-se que  
seria um dos livros  

preferidos do líder indiano 
Mahatma Gandhi.

A maioria das pessoas partiria  
do princípio de que todos  
os touros adoram touradas, 
mas não o pequeno Ferdinando. 
Ferdinando prefere ficar 
sossegado, a cheirar flores, do que 
andar a marrar com as outras crias. 
Mesmo quando Ferdinando cresce  
e se transforma no maior e mais forte 
dos touros — e quando todos os outros 
sonham em lutar em Madrid — continua 
a preferir as suas flores. Quando cinco 
homens aparecem no pasto para 
escolher um touro para uma tourada, 
Ferdinando senta-se sem querer  
em cima de uma abelha e desata  
a correr furiosamente pelo campo. 
Os homens tomam-no por um  
touro feroz, chamando-lhe 
«Ferdinando, o Feroz»,  
e levam-no para Madrid para  
fazer frente a um famoso matador.  
Será que Ferdinando vai fazer  
jus ao seu novo nome? Ou vai 
manter-se fiel a si próprio e 
continuar a ser um touro pacífico? 
Dica: este é um livro recheado de 
maravilhosa bondade. Ferdinando 
escolherá sempre a paz em vez  
da guerra. Olé! 

O que ler a seguir?
•  O Livro da Paz, de Todd Parr 

(Gailivro, 2006)

TEMA:
ANIMAIS

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1942

The Little House
Escrito e ilustrado por Virginia Lee Burton

TEMA:
AVENTURA

EDITORA:
HMH BOOKS 
FOR YOUNG 
READERS

ANO DE EDIÇÃO: 
1942

IDADE:

4+

PÁGINAS:
42

Sabias que...
Virginia Lee Burton cortou e acrescentou texto a The Little  

House para que encaixasse melhor com as ilustrações.  
Foi uma das primeiras autoras a fazê-lo, dizendo que  

«os homens primitivos pensavam em imagens, não em palavras».

A pequena casa, forte e de boa construção, está no alto de uma colina  
cercada por belos campos. Observa, contente, a passagem dos dias,  
estações e anos — as margaridas florescem, as macieiras crescem,  
a neve cai e a lua fica cheia e redonda antes de voltar a ser um traço  
fino no céu. Com o passar dos anos, a casa repara que as luzes da  
cidade estão cada vez mais próximas. O sossegado campo torna-se  
uma cidade barulhenta e a casa acaba por ficar cercada por prédios  
altos que lhe tapam a vista para o Sol, estrelas e Lua.

As ilustrações de Virgina Lee Burton em The Little House são cativantes 
e inteligentes. Apesar de sabermos que as casas não têm rosto, esta tem 
feições que lhe permitem exprimir sentimentos fortes. Quando fica triste 
com a sua vida na cidade, com saudades do campo que aos poucos vai 
desaparecendo, os leitores vão reparar em pequenas mudanças na forma  
do degrau de entrada da casa, que representa um sorriso ou má cara.  
Mas não tenhas medo, há um final feliz, com direito a um sorriso!

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

O que ler a seguir?
• A História de Ferdinando, de Munro Leaf 
(Kalandraka, 2016)
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1985

O Expresso Polar  
(The Polar Express)
Escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg

EDITORA PORTUGAL:
JACARECA

ANO DE EDIÇÃO  
ORIGINAL: 

1985

IDADE:

4+

PÁGINAS:
32

Alguma vez ficaste acordado  
na véspera de Natal à espera  
de apanhar o Pai Natal e as suas 
renas? Tantos de nós o fizeram, 
mas nunca conheci alguém que 
tivesse conseguido ficar acordado! 
Além disso, o Pai Natal só aparece 
quando adormecemos e, ainda 
assim, só se acreditarmos na 
magia do Natal. Em O Expresso 
Polar, um dos melhores livros 
alguma vez escritos sobre o Pai 
Natal, um jovem fica acordado  
na esperança de ouvir os sons dos sinos do trenó. E sabes que mais? Ele ouve 
qualquer coisa! Só que não são sinos do trenó, é o som do vapor a silvar e de  
ferro a chiar quando um enorme e antigo comboio para mesmo em frente 
à sua casa. De pijama, o rapaz embarca no comboio e faz uma viagem 
fantástica cheia de aventuras até ao Polo Norte. Uma vez lá, é-lhe concedido 
um desejo que vai ajudá-lo a acreditar para sempre na magia do Natal.

As ilustrações deste livro são bem encantadoras — vais ter vontade de 
saltar para as páginas do livro e viajar também até ao Polo Norte! O Pai Natal 
é capaz de ser o tipo mais fantástico de sempre, por isso um livro sobre ele 
de certeza que vai ser maravilhoso, especialmente se lido na época natalícia. 
E O Expresso Polar é um dos preferidos de muitas famílias! Ei, ouviste 
aquilo? Tlim, tlim, tlim.

TEMA:
AVENTURA

Sabias que...
Chris Van Allsburg pôs 

uma ilustração de um cão 
branco em todos os livros 

dele. Procura-o quando 
leres este livro.

O que ler a seguir?
•  Como o Grinch Roubou o Natal, de Dr. Seuss  

(Booksmile, 2016)
• Jumanji, de Chris Van Allsburg (Jacareca, 2016)
•  A Noite de Natal, de Clement C. Moore  

(Pedra Angular, 2011)

Sabias que...
O Expresso Polar deu origem a um filme muito 

popular, narrado por Tom Hanks.
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Sabias que...
O autor considera Harold 
and the Purple Crayon,  
de Crockett Johnson,  

um dos melhores livros 
ilustrados de sempre. 

«APESAR DE TER 
ENVELHECIDO, AINDA OUÇO 
O SINO TOCAR, TAL COMO 
TODOS OS QUE ACREDITAM 

VERDADEIRAMENTE.»

Já li!      Avaliação:  
Personagem preferida: _______________________________________________________
Notas: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________




