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Lectura divertida para
practicar as estruturas e
vocabulario atopados no
programa de estudios de
Primaria en ingles. Material
adicional ao final do libro
para reforzar os contenidos.

O xardín secreto é unha
novela de Frances Hodgson
Burnett publicada por
primeira vez como libro en
1911, despois de ser
publicada na revista The
American Magazine entre
novembro de 1910 e agosto
de 1911.

Xeila, Heitor, Aldán e Noela
están traballando na aula de
apoio da súa escola cando
algo raro acontece. Oen un
estrondo e a profe Xoana,
que vai comprobar que
pasou, desaparece. Onde
estará? ...........

Pasamos un terzo das
nosas vidas estudando
na escola e na
universidade para ser
grandes profesionais,
pero ninguén nos ensina
a facer o traballo máis
importante da nosa vida,
a ser pais. 

@bibliobencho

Siguenos en redes:
@BiblioBencho Pereiro

@bibliobencho

Cando Amaia Salazar tiña
doce anos, estivo perdida
no bosque durante
dezaseis horas. Foi de
madrugada cando a
atoparon a vinte
quilómetros ao norte do
lugar onde perdera o
rastro do camiño.
Desapareceu coa forte
choiva, a roupa
ennegrecido......

 

https://www.instagram.com/bibliobencho/
https://www.facebook.com/ceipbenchoshey.pereiro.9
https://twitter.com/bibliobencho?lang=es


RECOMENDACIÓNS LECTORAS RECOMENDACIÓNS LECTORAS RECOMENDACIÓNS LECTORAS
PRELECTORES PRIMEIROS LECTORES LECTORES AUTÓNOMOS

Matilda é unha lectora
empedernida con só

cinco anos. Sensibles e
intelixentes, todos a

admiren agás os seus
pais mediocres que a
consideran inútil. Qué

máis.

Unha organización malvada,
unha familia en constante

fuxida, un ENORME segredo,
ENORME! ...

ANUNCIO IMPORTANTE! A
información deste libro é
altamente confidencial e
clasificouse como TOP SECRET.

O osiño choraba
desconsolado porque
perdera o seu soño. A xirafa
entón estirou o seu longo
pescozo e buscou no ceo; o
cabalo viaxeiro percorreu a
terra e a ra mergullouse no
fondo do río… s que lle
trouxeron, conseguiron que
deixase de chorar… 

A pequena princesa
quere todo agora, ou
ben ... comeza a chorar!
Pero que pasa cando
quere o seu propio
dragón? Todo será un río
de bágoas! 

 

 
 

MARCOPOLA, antes de que
Marcopola se deitara, era un
vello que non estaba no
medio do océano e aburríase.
Todo cambiou esa mañá na
que apareceu un estraño
obxecto na súa praia. Que
sería iso raro? 

O pequeno Rex non pode
ser un dinosauro feroz, é
demasiado delicado
cando morde e case non
o escoitas berrar ...
sacará unha boa nota na
escola de dinosauros? 

 

A guerra cambiou para
sempre a vida de Anneliese
e o seu irmán pequeno
Peter. Un día, mentres
vagaban polas rúas en
ruínas, atopáronse cunha
exposición. Unha enorme
sala chea de libros.
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practicar as estruturas e
vocabulario atopados no
programa de estudios de
Primaria en ingles. Material
adicional ao final do libro
para reforzar os
contenidos.
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