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“A xacia Luviñas”
Anxo Moure

Ed. Sotelo Blanco
É a historia dunha mu-
ller peixe de río que
nos vai ensinar a non
pelexar, a cuidar os
ríos e a acariciar...

“O estrambótico 
Principiño”

Pinto & Chinto
Ed. Bululú

O estrambótico Princi-
piño é o rei, que un día
foi Principiño, quen nos
conta o que realmente
sucedeu.

“ Cuca e o abrigo
marrón”

Fina Casalderrey
Rodeira

Cuca é unha cadela de
pelo negro moi crecho.
Vive na rúa, libre coma
as bolboretas ou o
vento, pero tamén ba-
leira de agarimos...

Se lle dás a man a un libro...  Quen sabe onde te pode levar?

“Superhéroes”
Carmen Gil

Ed. Parramón
Sabes que tes un super-
heroe dentro?  Todos
os nenos e nenas o
teñen. Pero hai momen-
tos nos que os superpo-
deres desaparecen...

“Me llamo...
Nelson Mandela”
Isabel Muntané
Ed. Parramón

Nelson Mandela, o sím-
bolo das libertades e
dos dereitos dos negros,
revela duna forma
amena a súa vida e
obra...

“Números”
Leo Lionni
Kalandraka

Amizade, ledicia e
xogos.  Imos sumando
do 1 ao 10, iniciándo-
nos na poesía con li-
bros de cartón...

“Pequeño peatón”
Patricia Geis

Ed. Kalandraka
Aprende co Pequeno
Gato a ser un bo peón
e acompáñao a circu-
lar con seguridade...

“Estación Nadal”
Mamá Cabra
Ed. Galaxia

Estación Nadal é a máis
divertida do ano, por-
que é tempo de agasa-
llos, de cancións e de
vacacións...

“Abuelas”
Raquel Díaz Reguera

Lumen
Non hai conto de fadas
máis máxico co que
unha avoa pode contar-
che co archivo foto-
gráfico da súa vida...



Terceiro Ciclo O fogar de LeoRecomendacións
“El tesoro de Barra-

cuda”
Llanos Campos,

Ed. SM
Chispas, un grumete de
once anos, conta as
aventuras que vive a
bordo do navío do capi-
tán Barracuda en
busca dun tesouro...

“El libro de los enig-
mas del País de las

Maravillas”
R.W. Gallan

Ilustrados Grijalbo
140 Frabullosos Acer-
tijos Inspirados En
Las Aventuras De Ali-
cia...

“A viaxe de Gagarín”
Agustín Fdez Paz

Ed. Xerais
O doce de abril de
1961, o cosmonauta
Iuri Gagarin, a bordo
da nave Vostok 1, con-
vértese no primeiro
ser humano en viaxar
ao espazo exterior...

Recomendámosvos a adquisición destas
grandes obras, desexando que gocedes
con elas este Nadal...

Brinca vai
Paco Nogueiras
Ed. Kalandraka

“BRINCA VAI!” son
12 cancións para os
12 meses do ano.
Unha proposta
chea de amor e res-
pecto polo galego...

Bo
Nadal!

Boletín Nadal 2014

...o agasallo dun libro,
ademais dun obsequio,
é un delicado eloxio!!

Recomendacións de lectura aos alum-
nos e alumnas do CEIP Manuel Sueiro
para as vacacións de Nadal.

“El laberinto de los
números romanos”
Ortega de la Cruz
Nivola Libros Ed.

Lucía e Bruno intér-
nanse nunha vella casa.
Nos seus corredores
alguén escribiu pala-
bras e números...


