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As propostas da BEC para o mês de junho são ótimas leituras para férias:

Para os mais pequenos sugerimos a leitura do livro O dia em que a mata ardeu, de José
Fanha.

Trata-se de um livro do Plano Nacional de Leitura, recomendado para apoio a projectos
relacionados com Natureza/Defesa do Ambiente para os 3º, 4º, 5º e 6 anos de escolaridade.A
narrativa, perspectivada no âmbito da formação cívica, aborda a temática dos incêndios,
procurando sensibilizar os mais novos para este verdadeiro e preocupante flagelo nacional.
Verão a chegar, o que podemos fazer para prevenir incêndios?
Conjugando o rigor de um pedagogo no terreno há já vários anos e a subtileza da escrita de
um grande autor que é também actor, José Fanha veicula a mensagem implicita no slogan:
Portugal sem fogos depende de todos.

Adaptado de http://www.wook.pt

Para os mais crescidos, a sugestão é O Gato de Uppsala, de Cristina Carvalho.
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Este é, também, um livro do Plano Nacional de Leitura recomendado no programa de
português do 8º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada na sala de aula. Também
recomendado para as Novas Oportunidades, destinado a leitura autónoma - Grau de
Dificuldade II.
Esta é uma história de amor entre dois jovens, Elvis e Agnetta, uma história feliz de iniciação,
de descoberta e sonho: a viagem, a pé, desde Uppsala até Estocolmo, movidos pelo desejo de
descobrir o mistério do mar e de ver uma das maravilhas do seu tempo - o grande e rico Vasa
- navio de guerra mandado construir por Gustavus II Adolphus, rei da Suécia. Quis o destino
que, no dia 10 de agosto de 1628, dia da viagem inaugural, a vida de Elvis e Agnetta fosse
salva por um gato.

In, http://www.wook.pt

Claro que, nas férias, haverá muitas outras sugestões de leitura. Afinal, é agora que temos
tempo para devorar livros!

Boas leituras :)
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