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Maria Contarolante

Dois livros deliciosos da editora
Pequena Fragmenta

Olá gente bonita

Vão-me desculpar pela a ausência. Não tenho feito sugestões de livros
ultimamente porque ando hiper entusiasmada e ocupada com o
lançamento e apresentação do meu livro, O QUE QUERES SER? de que vos
falei no último post. Tem sido uma aventura muito feliz 

Para compensar, hoje trago-vos dois livros absolutamente deliciosos.

Apaixonei-me recentemente pela editora Pequena Fragmenta, tem livros
lindíssimos, leves e profundos para os mais pequenos. Cá em casa ainda
só temos estes dois, mas mais virão certamente.

A ESCOLA DE HARU

Texto de Flavia Company e ilustrações de Luciano Lozano.

Haru é professora no dojo, uma escola oriental onde se desenvolvem as
capacidades físicas, intelectuais e espirituais.  Cada um dos seus quatro
alunos tem um carácter único. Ao longo dos nove pequenos capítulos,
Haru vai ajudando, com muita delicadeza, cada um deles a superar a
vaidade, o orguho, a timidez e a competitividade. Valores como a
paciência, a observação e o respeito pela natureza são a base para o
crescimento dos quatro pequenos.
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As ilustrações são lindíssimas, muito detalhadas e re�etem a arquitetura e
a estética japonesas. É um livro que me emociona só ao desfolhar.

Recomendo para maiores de 6 anos.

 

O SEXTO SENTIDO

Texto de Laia de Ahumada. Ilustrações de Mercè López.

 Este livro é um mergulho atento nos nossos cinco sentidos – visão, tacto,
olfacto, paladar e audição, mas vai bem mais longe. Convida-nos a
descobrir o nosso sexto sentido, que “é aquele que me faz ver o que não
se vê à primeira vista. É aquele que me ajuda a sentir com todo o
corpo o que tem lugar dentro de mim.”

É um livro delicado e muito poderoso. Gosto tanto, tanto!

Recomendo para maiores de 5 anos.
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← O QUE QUERES SER?

Compartilhe isso:

Twitter Facebook 11 Google

Publicado em 23 de fevereiro de 2018 por mariacontarolante. Esse post foi publicado em
Conta-me uma história, Estou a aprender a ler, Já sei ler, Para ler. Bookmark o link
permanente.
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Seja o primeiro a curtir este post.
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