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EB1 de Sabugo e Vale de Lobos



Os livros são janelas…

... onde espreito, cheio de curiosidade. (João)

… para a sabedoria. (Guilherme Pinto)

… para o imaginário. (Rafael)

… para o mundo da fantasia. (Eva)

… para bonitas ilustrações. (Gonçalo Branco)

… que abrem horizontes. (Duarte Pires e Lourenço)

… de outro mundo. (Guilherme Martins)
Bruna



Os livros são portas…

… que abrem e fecham como o coração. (Tiago)

… abertas para a alegria. (Guilherme Martins) 

... para novas histórias. (Bruna)

… para a criatividade. (Marta)

… que nos levam a outros mundos. 

(Lourenço e Duarte Pedrosa) Duarte Pires

Guilherme 
Martins



As histórias são tapetes voadores …

Rafael

… para o encantamento. (Guilherme Martins)

… para voar nos sonhos. (Rafael e Gonçalo Rodrigues)

… porque nos fazem viajar na nossa imaginação. (Inês)

… onde viajamos pelo céu azul das histórias. (Eva)

… que me fazem ir para outras dimensões. (João)

… que nos levam para a terra da fantasia. (Marta)



Os livros são cobertores…
… de emoção. (Mariana)

… de conhecimento. (Duarte Pires)

… tão acolhedores! (Guilherme Pinto)

… que nos contam histórias. (Bruna)

… que aquecem a alma. (Lourenço)

… porque nos confortam e aconchegam. 

(Inês e Fábio)

… que me cobrem com as suas aventuras. (João)

Tiago Azenha



As histórias são faróis e espelhos…

… de Sol e felicidade. (Mariana)

… para nos vermos como personagens nas histórias. 

(Eva e Rodrigo)

... que iluminam a mente. (Bruna e Gonçalo Branco)

… que nos iluminam outras histórias. (Marta)

… que mostram a solução. (Rafael)

... e servem para ver a luz do encantamento. (Tiago)
Rodrigo



Os livros são degraus…

Rafael

Guilherme
Pinto

… que nos levam de história em história. (Fábio)

… para a sabedoria. (Rafael)

… para o desconhecido. (Lourenço)

… para saltar e viajar de história em história. (Gui Pinto e Inês)

… para saltarmos para sítios mágicos. (Eva)

… para o saber. (Fábio)

… de arco íris. (Mariana)

… de palavras. (Lourenço)

… de alegria. (Mariana)

... que subimos lentamente. (Maria)

e são trampolins…



Os  livros são abrigos e ancoradouros…

Victória

… aconchegantes. (Bruna)

… que me fazem sentir bem. (Gonçalo Branco)

… que nos fazem concentrar. (Fábio)

… que prendem a nossa atenção. (Duarte Pedrosa)

… que trazem a paz para dentro de nós. (Tiago)

… onde me posso esconder sempre que tenho medo. (João)

… que nos prendem à sua história. (Marta e Guilherme Pinto)

… porque quando começamos a ler não queremos parar. (Inês)

… para acalmar crianças e adultos. (Gonçalo Rodrigues)

… como retiros tranquilos para a fantasia. (Guilherme Martins)

… retiros que nos ajudam a relaxar. (Duarte Pedrosa e Maria)



Obrigada.

Vamos todos ter cuidado, ler e ficar bem.


