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EM CADA LIVRO UMA AVENTURA
por Plano Nacional de Leitura

Neste verão, em que nada será igual, convidamos-te a fazer de
cada livro uma inesquecível aventura. O Plano Nacional de Leitura 2027 sabe que os leitores têm gostos e interesses diferentes,
por isso oferece-te diferentes sugestões. Faz a tua escolha!
Vêm aí dias de descanso, idas à praia ou ao campo, dias para
estar com a família, mas também para viver novas experiências,
conhecer novos amigos e… descobrir novos livros.
Porto Editora, 2019

Livros Horizonte, 2018

Orfeu Negro, 2017

Caminho, 2019

Gradiva, 2016

Gostas de animais? Está prometida uma visita ao Jardim Zoológico? Então, talvez gostes de Fala Bicho, um livro de poesia que
te vai mostrar como cada animal vive as suas alegrias e preocupações.
Ah! És um jovem leitor que não aprecia muito poesia, mas gostavas de saber mais sobre a linguagem dos animais e como comunicam entre si? Nesse caso, aconselhamos-te a ler Blá, blá, Quá,
Quá: como comunicam os animais e porquê.
Ainda não é este o livro que procuras? Gostavas de ler sobre ursos
polares do Ártico? Ou sobre os pandas na Ásia? Então terás de
ter por perto o livro Animais Selvagens do Norte. Com ele, ficarás
a conhecer factos divertidos e terás muita informação sobre os
animais do hemisfério Norte. Não te esqueças de observar com
atenção as magníficas ilustrações!
És um jovem que gosta de inventar… então, imagina uma girafa e
uma zebra que, por artes misteriosas, aprenderam a ler. Um dia,
através do título duma notícia de jornal, tomam conhecimento
de que uma selva de betão cresce a poucos quilómetros do mar.
Estranho? Nada de estranho a registar, pois no mundo dos livros
tudo é possível. Lê o livro Uma Girafa Reticulada, Uma Zebra
Bem Riscada e Uma Grande Caminhada para verificares que a
leitura e a imaginação transformam a nossa vida.
Está um calor infernal e o que a tua família quer é estar perto da
praia. Sabes quem também vai estar na praia? A Mimi e o Rogério! Ela adora banhos de água salgada, ao contrário do seu gato,
que tudo faz para não se molhar. Descobre todos os detalhes
desta aventura em Mimi E Rogério Vão À Praia.
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Estás na praia e a Polícia Marítima anda muito agitada. O que
se passará? Os teus novos amigos deste verão, Catarina, Chico
e Carlos, os irmãos curiosos que gostam de ciência, desafiam-te para acompanhares de perto esta aventura — segue tudo em
Alerta no Mar.

Booksmile, 2019

Depois desta aventura, estás na praia, estendido na toalha, e
descobres que há um homem capaz de nadar com as piranhas…
queres saber como isso é possível? Terás de encontrar o livro
O Rapaz Que Nadava Com as Piranhas para ficares a saber.
Mais um dia de férias, mais uma ida à praia. É de manhã. O Sol
acorda e, depois dele, o Mar, a Nuvem e outros amigos vão chegando para mais um dia. Quando finalmente chegam o Arco-íris
e o seu Reflexo, o cenário torna-se perfeito para a fotografia que
todos querem tirar para recordar momentos tão bons. Já fotografaste os teus amigos? A praia? O mar? Vais tirar uma selfie?
Enquanto descobres o enquadramento perfeito, lê Banana! e a
tua fotografia será espetacular!
Aproveita os dias quentes, junto ao oceano, para pensares na sua
importância e no problema da reciclagem e dos plásticos descartáveis. Para pensares mais e melhor, talvez seja bom leres os
conselhos de Ana Pêgo, bióloga marinha e autora do fantástico
livro Plasticus Maritimus, uma espécie invasora.
Os dias de praia estão a terminar, mas não as férias. Aproximam-se uns dias mais calmos, no campo, e aí poderás explorar a natureza. Talvez precises de um guia para jovens curiosos e aventureiros. Aqui fica: Fazer, Conhecer, Criar: Manual de Aventura.

Presença, 2014

Planeta Tangerina, 2019

Planeta Tangerina, 2019

Por falar em guias, também te sugerimos O Que Há Neste Lugar?:
é um guia de exploração da paisagem e uma leitura que incentiva
a explorar, pensar e compreender a paisagem. Queres saber pormenores? Sentir o não visível? Descobrir os sons e os cheiros em
cada paisagem? Então, vais aceitar esta sugestão!
Faz as tuas escolhas! Há livros fantásticos, diferentes e para todos
os gostos. Aqui só estão alguns dos muitos que existem. Se queres descobrir outros antes de fazeres as malas para as férias, pesquisa novos livros no catálogo da página web do Plano Nacional
de Leitura 2027. Podes adquiri-los na livraria mais perto da tua
casa ou ir lê-los na biblioteca mais próxima.

Livros Horizonte, 2017

Boas leituras! Boas férias!
Museu da Paisagem,
2019

