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a apresentação que tem de fazer diante da sua
turma. Entretanto, quando descobre que o seu colega
e faz tudo para animar o amigo. Será que a Rita,
com a a juda dos seus superpoderes, vai conseguir
fazer uma apresentação incrível?
A coleção NEE Superpoderes celebra os traços positivos
associados às Necessidades Educativas Especiais (NEE).
Esta história vai ajudar as crianças a entenderem
e a lidarem de forma construtiva
com a ansiedade.

Da mesma coleção
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Um Dia em Grande: Um Livro sobre Ansiedade

João está triste, a Rita esquece-se da apresentação
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Era dia de apresentar aos colegas «O meu objeto favorito».
A turma da Rita ficava sempre entusiasmada nestes dias.
Mas a Rita não partilhava desse entusiasmo...

Ela trouxe o seu livro favorito para mostrar
à turma, mas não conseguia parar de pensar
no que diria. Tinha muito medo de dizer
as coisas erradas.
2

A Rita tinha medo de não saber
responder às perguntas dos colegas.
Preocupava-a que, quando abrisse a boca,
saísse um arroto em vez de palavras!
3

Um a um, todos falaram um pouco sobre o seu
objeto favorito. Até que chegou a vez da Rita…

A Rita tropeçou no atacador
enquanto caminhava.

E deixou cair os
seus apontamentos.
4

4

a apresentação que tem de fazer diante da sua
turma. Entretanto, quando descobre que o seu colega
e faz tudo para animar o amigo. Será que a Rita,
com a a juda dos seus superpoderes, vai conseguir
fazer uma apresentação incrível?
A coleção NEE Superpoderes celebra os traços positivos
associados às Necessidades Educativas Especiais (NEE).
Esta história vai ajudar as crianças a entenderem
e a lidarem de forma construtiva
com a ansiedade.

Da mesma coleção

Um Dia em Grande
Um Livro sobre Ansiedade

Um Dia em Grande: Um Livro sobre Ansiedade

João está triste, a Rita esquece-se da apresentação

SUPERPODERES

A Rita sente-se muito ansiosa com

N E E

N E E SUPERPODERES

N E E SUPERPODERES

Alloway

ISBN 978-989-564-036-2

6+
9 789895 640362
Educação e Saúde

Sanfelippo

ISBN 978-989-564-036-2

Texto Dra. Tracy Packiam Alloway
(Especialista em Psicologia Cognitiva e Educacional)
Ilustrações

Ana Sanfelippo

Atenção
, pais!
Estratég
ias útei
s
para os
desafio
s
do dia a
dia.

