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Pequena lúa
Elzbieta

Ed. Kalandraka
Este tenro libro, Pe-
quena Lúa, é un conto
que nos aproxima ao
mundo da nenez, das
primeiras palabras, ...

O tren
Silvia Santisori

Ed. OQO 
Un libro que nos achega
á perda dun ser querido,
tan querido como unha
nai para unha nena..

“Milu”
Manuel Rivas

Ed. Kalandraka
A mellor amiga de
Milu era unha te-
levisión, porque
pasaba moito
tempo soa na casa

“Mi vocabulario”
Felicity Brooks

Ed. Usborne
Libro que estimula o
aprendizaxe de novo
vocabulario de xeito
divertido.

Se lle das a man a un libro...  ¿Quen sabe onde pode levarte?

Maxia!!
CharoPita
Ed. OQO

Cóntanos como un
neno pequeno queda a
cargo dun bebé que
seica ten fame pero
ao que non sabe como
alimentar...

O corazón do xastre  
Ed. OQO

Cóntanos a historia
deste xastre que sente
un baleiro inmenso den-
tro do peito. E como a
vida regalada de palacio
non llo enche, un día
foxe da súa gaiola dou-
rada... 

“Se vende mamá”
Care Santos

Ed. SM
Care Santos, a través de
Oscar, un neno de 8 anos,
cóntanos de modo diver-
tido os conflictos e
dudas que pode ter un
neno acerca da súa nai...

Os Bolechas
Pepe Carreiro
A Nosa terra

Calquera dos máis de
100 títulos que recollen
as aventuras dos Bole-
chas vos farán pasar
unha aventura diver-
tida...

“El Príncipe feliz,
y otros cuentos” 

Oscar Wilde.
Ed. Anaya

Colección de nove contos
de Wilde feitos de modo
tradicional.
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“Lazarillo de Tormes”
Adap de Perera Sar-

miento.
Ed. Témpora

O protagonista é Lá-
zaro de Tormes e os
seus diferentes amos.

A Esmorga
Ed. Blanco Amor

Ed. Galaxia.
Narración na que se con-
tan as aventuras que
viven tres compañeiros,
mozos de pobo, duns 24
ou 25 anos, durante vin-
tecatro horas...

“Las aventuras 
de Tom Sawyer”

Mark Twain
Ed. Blume

Narra as increíbles aven-
turas de Tom sawyer e o
seu amigo huckleberry
Finn. 

Recomendámosvos a lectura destes clási-
cos da literatura, desexando que gocedes
con eles nas lecturas deste verán...

Memorias 
dun neno labrego

Neira Vilas
Ed. galaxia

Un dos best sellers
da literatura galega
que nos conta a his-
toria dun neno cha-
mado Balbino...

Boas
vacacións !!

Boletín verán 2011

Para viaxar lonxe...
...non hai mellor obxecto...

cun libro!!

Recomendacións de lectura para os
alumnos e alumnas do CEIP Nosa se-
ñora de Xuvencos

“Hasta (casi) 
100 bichos”. 

Daniel Nesquens
Ed. Anaya 

Un libro cheo de inxenio,
xogos de palabras e gui-
ños ao lector, que ase-
gura una divertida e
agradable lectura


