
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
David Rodrigues recebeu prémio do Council for Exceptional Children (Enric Vives-Rubio, Público, 16/03/2017) 

 

Council for Exceptional Children distingue Professor David Rodrigues,  

presidente da Pin-ANDEE. 
 

A notícia chegou-nos no dia 14 de março! A organização norte-americana Council for Exceptional Children (CEC) 

atribui ao Professor David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação 

Especial, o prémio Distinguished International Leader Award 2017.   

Este prémio é atribuído “a profissionais que tenham demonstrado uma liderança internacional de relevo no 

campo da Educação Especial”.  “Foi uma boa surpresa e ainda não estou certo de que o mereça!”, confidenciou-

nos o nosso presidente, visivelmente emocionado, acrescentando que este tipo de reconhecimento “traz maior 

visibilidade ao trabalho desenvolvido, permite agregar mais pessoas e também mais recursos”. “É uma alavanca 

para irmos mais longe”. 

As emoções não sossegaram ali pois, a 17 de março, na Assembleia da República, e na sua presença, o plenário 

aprovou por unanimidade, um voto de congratulação pelo prémio recebido, terminando com uma 'standing 

ovation' que o Professor David Rodrigues agradeceu visivelmente emocionado.  

As mensagens de congratulação chegam à Associação, a cada minuto que passa. Amigos, Companheiros, Organi-

zações, Entidades, Individualidades, todos se juntam neste voto. De igual forma, o Ministério da Educação e a 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação emitiram notas de reconhecimento por este prémio, referindo 

que o CEC é “a mais prestigiada organização mundial de académicos e profissionais no campo da Educação Es-

pecial e Inclusiva”.  

O prémio Distinguished International Leader Award 2017 será entregue ao Professor David Rodrigues, em Bos-

ton a 21 de abril de 2017. 

Obrigado Professor! 

Edição Especial 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

Newsletter 
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XIV Ciclo de Sábados - Escola Superior de Educação de Santarém 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Leonor Brito 

 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xiv-ciclo-de-saacutebados-santareacutem.html   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

XV Ciclo de Sábados - Escola Básica de S. Vicente de Telheiras - Lisboa 
Coordenação/Formadores responsáveis: Joaquim Colôa, Nelson Santos, Helena Neves e Fátima Craveirinha 

 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xv-ciclo-de-saacutebados-lisboa.html  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

XVI Ciclo de Sábados -Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 
Coordenação/Formadora responsável: Maria teresa Baião e Marília Pelica 

 
Inscrições abertas em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja.html  
_______________________________________________________________________________________________________ 
Valores e forma de inscrição 
- Associados: GRATUITO* / - Não Associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Caso pretenda beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, 4 sessões. 
A validação da inscrição requer o respetivo pagamento e envio do comprovativo, devidamente identificado, para 
cfproandee@gmail.com. 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

8 de abril 
Rui Machado 

Movimento ‘Sim, Nós Fodemos’ 
Sexualidade e Afetos na Pessoa )criança, 
jovem e adulto) com Deficiência 

6 de maio 
Leonor Brito 

Agrupamento de Escolas de Almeirim – Santa-
rém 

Transição para a Vida Pós-Escolar em Con-
textos Inclusivos 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

25 de março 
Ana Zina & Ana Rosa Amorim 

CPCJ Cascais 
A Escola - Entidade com competência em matéria 
da infância e juventude 

29 de abril 

  
  

Irina Afonso – TF 
Patrícia Pinote e Paula Caniça – TO 
& Patrícia Sá – TSEER (APCL/CML) 

Medidas Educativas e como as Terapias podem 
relacionar-se com o Currićulo Escolar: 
- Terapia da Fala em Meio Aquático 
- Equitacã̧o Terapêutica: O cavalo e eu, juntos à 
descoberta 

27 de maio Associação Contramão 4 Pilares da Educação 

DATA - 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

25 de março Sofia Pereira & Jorge Guerreiro 

Parcerias e Inclusão 
Psicomotricidade/Terapia Ocupacional – O que as com-
plementa e o que as diferencia 

1 de abril Guadalupe Almeida 
Intervenção Precoce - Sinais de alerta em idades preco-
ces 

6 de maio Telma Rosa & Marília Pelica 
Medidas Educativas – Estratégias inclusivas na Unidade 
de Multideficiência 

3 de junho Liliana Reina & Marta Martins 12.º ano, e agora? Respostas para alunos com NEE 

http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xiv-ciclo-de-saacutebados-santareacutem.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xv-ciclo-de-saacutebados-lisboa.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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XVIII Ciclo de Sábados - Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte – Marinha Grande 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Manuela Prata 
 

 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsmarinhagrande.html  
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

XVII Ciclo de Sábados - Escola Secundária Dr. Bernardino Machado – Figueira da Foz 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Paula Anacleto 
 

 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfigueiradafoz.html  

 
 
Valores e forma de inscrição 
- Associados: GRATUITO* / - Não Associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Caso pretenda beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, 4 sessões. 
Para que a sua inscrição seja validada, deverá proceder ao respetivo pagamento e enviar o comprovativo, devidamente identi-
ficado, para cfproandee@gmail.com. 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

22 de abril 
Lília Marcelino 

Núcleo de Discalculia 

Medidas Educativas 

Discalculia: Avaliação e Intervenção 

13 de maio 

Graça Jacinto 
Conceição Fernandes 

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira - Leiria 

Modalidades Específicas de Educação 
Perturbação do Espectro do Autismo  

3 de junho 
João Adelino dos Santos 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva 

Transição para a Vida Pós-Escolar em 
Contextos Inclusivos 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

8 de abril 
David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão - ANDEE 
Parcerias e Inclusão 

22 de abril 
João Adelino dos Santos 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva 

Transição para a Vida Pós-Escolar em 
Contextos Inclusivos 

20 de maio 

Maria Manuela Alves 
Agrupamento de Escolas de Tondela -  

Cândido de Figueiredo 

Modalidades Específicas de Educação 

27 de maio 

Ana Rosa Trindade 
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa - 

Lisboa 

Medidas Educativas 

http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsmarinhagrande.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfigueiradafoz.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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                     CENTRO DE FORMAÇÃO 
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html 

Aprendizagem Ativa (na Educação Especial): agir, construir para aprender 

Curso: 25h (1 UC) 

Formadora: Ana Rosa Trindade 
Local:  Escola Básica Pedro de Santarém - Benfica 
Datas:  
20 e 29 março, 18 e 24 abril, 3 e 8 maio - 17h/20h30 | 15 maio - 17h/21h 
 
Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_aprendizagem_ativa__na_educação_especial-agir_construir_para_aprender-
_ana_rosa___luzia.pdf 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricoesaprendativa.html 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Construção de Recursos Educativos Inclusivos com o UDL:  
Novas Formas de Literacia Digital 
Oficina de formação: 25h presenciais + 25h trabalho autónomo (2 UC) 

Formadora: Maria Manuela Alves 
Local: Escola Secundária de Vila Nova de Paiva 
Datas:  
22 abril - 9h/13h30 - 14h30/18h30 | 13 maio - 9h30/13h30 - 14h30/18h30 | 3 junho - 9h30/13h30 -  
                                                                                                                                                                 14h30/19h 
Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_udl_manuela_alves.pdf 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-udl.html 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Educação Inclusiva: Introdução às Perturbações do Desenvolvimento 

Curso 25h/1 UC 

Formadores: Ana Isabel Raimundo & Vítor Cruz 
Local: Sede da Pró-Inclusão - Instituto Piaget - Almada 
Datas: 8, 15, 22 maio - 17h30/21h30 | 27 maio - 9h30/13h - 14h/17h30 | 29 maio - 17h30/21h30 
 

Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-ed-incl_pertdesenv.html 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Valores de inscrição e forma de pagamento* 
- Curso 25h/1 UC: 
Associados: 35,00€ / Não Associados: 60,00€ 
- Oficina de formação: 50h/2 UC: 
Associados: 60,00€ / Não Associados: 85,00€ 
*A validação da inscrição requer o respetivo pagamento para IBAN PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4 
e envio do comprovativo, devidamente identificado, para cfproandee@gmail.com. 

file:///C:/Users/Asus/Documents/Modelos Personalizados do Office
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_aprendizagem_ativa__na_educação_especial-agir_construir_para_aprender-_ana_rosa___luzia.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_aprendizagem_ativa__na_educação_especial-agir_construir_para_aprender-_ana_rosa___luzia.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_aprendizagem_ativa__na_educação_especial-agir_construir_para_aprender-_ana_rosa___luzia.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscricoesaprendativa.html
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_udl_manuela_alves.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_udl_manuela_alves.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-udl.html
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-ed-incl_pertdesenv.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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Caso seja atingida a lotação máxima do auditório, será transmitido em LiveStreaming na sala contígua ao Auditório. O link da 
transmissão em direto será indicado em data próxima à realização do Simpósio. 

Nota: Para (re)ver os anteriores Simpósios, esteja atent@ à publicação das respetivas gravações no canal YouTube do Institu-
to de Educação:  https://www.youtube.com/channel/UCOFefWBttD3aV3Yw2YT6Awg/videos?view=54&flow=grid  

SIMPÓSIOS Inclusão 2017 

Educação Inclusiva e Refugiados 
…………………………………………………………. 
19 de abril de 2017 | Auditório 2 | 17h30 - 19h00 

João Couvaneiro 

Mudar a escola para ser mais inclusiva 
……………………….……………..…………………………….. 
17 de maio de 2017 | Auditório 2 | 17h30 - 19h00 

Laborinho Lúcio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrições gratuitas/obrigatórias em http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html  

5 de abril 
A Escola como um espaço de inclusão: Porque é que o assistencialis-

mo pedagógico faliu?  
Palestrante: Rui Trindade - FPCEUP | Auditório 1 - 17h30/19h30 

3 de maio 
Palestrante: Manuel Sarmento - Instituto da Educação - Universidade 

do Minho) | Auditório 1 - 17h30/19h30 

7 de junho 
Palestrante: José Luís Fernandes – FPCEUP | Auditório 1 - 17h30/19h30  

28 de junho 
Palestrante: Isabel Menezes - FPCEUP 

& 
Desafios da Educação Inclusiva 

Palestrante: David Rodrigues - Presidente da Pro-Inclusão - ANDEE 
Auditório 1 - 17h30/19h30 

SIMPÓSIOS Inclusão 2017 

https://www.youtube.com/channel/UCOFefWBttD3aV3Yw2YT6Awg/videos?view=54&flow=grid
http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html
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Lisboa, 6, 7 e 8 de julho de 2017 

V Congresso Internacional 

EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS: 

1 - Organização da Escola e Recursos 

2 - Direitos Humanos e Cidadania 

3 - Inovação Educacional e Inclusão 

4 - A relevância das Lideranças 

5 - Políticas Educacionais, Inclusão e Inovação 

Para  mais informações sobre o Programa Geral, Submissão de Propostas de comunicação e 
Inscrições, aceda ao Website do V Congresso Internacional da Pró-Inclusão em: http://
vcongressopinandee.weebly.com/ 

 

Notícias da ANDEE 

Nova data limite para apresentação de resumos/
propostas de comunicação:  

8 de maio de 2017 

http://vcongressopinandee.weebly.com/
http://vcongressopinandee.weebly.com/


Página 7 N.º 107 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

Data e horário: 22 de março | 16h/18h30 

N.º máximo de participantes: 20  

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias em http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecarcavelos.html 

Mais informações sobre o Programa da Visita em http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica-ae-
carcavelos.html 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté - 

Charneca da Caparica 

Data e horário: 3 de maio | 16h/18h30 

N.º máximo de participantes: 20  

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias em http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecgargate.html 

Mais informações sobre o Programa da Visita em http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---ae-
carlos-gargateacute.html 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

HARPA - Associação Recriar para Aprender 

Data e horário: 24 de maio | 15h/17h30 

N.º máximo de participantes: 15  

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias em http://cfpinandee.weebly.com/visitaharpa.html 

Mais informações sobre o Programa da Visita em http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---
harpa.html 

 

Notícias da ANDEE 

http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecarcavelos.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica-ae-carcavelos.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica-ae-carcavelos.html
http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecgargate.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---ae-carlos-gargateacute.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---ae-carlos-gargateacute.html
http://cfpinandee.weebly.com/visitaharpa.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---harpa.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---harpa.html
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Notícias dos Outros 

SEMINÁRIO  
Responsabilidade Social da Universidade: Contextos e Práticas 

Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação  
da Universidade do Porto  

29 de março de 2017 
9h30 - 18h00 

 

Entrada aberta ao público, mas requer confirmação de participação, até 22 de março, em:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBwlG3CgGZotWvTRqxBCjF0hTbIcis9iOHnDJnM5r7fFrNQ/viewform 
 
Informações sobre o Programa em: https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=32177 

 

 
 

II Encontro em Investigação e  
Práticas em Educação (EIPE 2017) 

 
27 e 28 de abril 2017 | 9h30 - 19h00 

Auditório ESEC 

 
 

Encontro de reflexão e divulgação de projetos no âmbito da formação e investigação em 
contextos de Educação de Infância e Ensino de 1º e 2º CEB.  
Oportunidade para a partilha de trabalhos e projetos e dinamização de oficinas de forma-
ção.  
Espaço de diálogo entre investigadoras/es, educadoras/es e professoras/es, bem como en-
tre todas/os aquelas/es que desejem participar no Encontro. 
 

Registo e Inscrições em https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?
stage=registerhome&eventID=636 (até 28 de abril de 2017) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBwlG3CgGZotWvTRqxBCjF0hTbIcis9iOHnDJnM5r7fFrNQ/viewform
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=32177
https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=636
https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=636
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30 março, 27 abril e 25 maio 2017 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

18h00 | Auditório 2 

A AFIRSE Portugal e o Instituto de Educação promovem mais um ciclo da iniciativa “Conversas à 
Quinta” que terá lugar nas últimas quintas-feiras dos meses de março, abril e maio de 2017.  
Orientadas por um investigador e seus convidados, essas conversas decorrem à volta de temáticas 
atuais relevantes para a análise da realidade educativa nacional suportadas pela investigação. 

30 de março: Conversa sobre As Aprendizagens na Rede como Oportunidade de Transformação 

da Escola 
Informações em http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?
_pageid=406,1926852&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
 

 
 
 

Artes e Jogos em terapia. Aplicações pedagógicas e em prevenção primária 
Acesso a diploma de Pós-Graduação  
Formadora: Dr.ª Francisca Pires - Arte-psicoterapeuta, membro da SPAT e educadora 
Em colaboração com… 
Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) 
Mais informações sobre o Programa e Inscrições em: http://fa.ispa.pt/formacao/artes-e-jogos-em-
terapia-aplicacoes-pedagogicas-e-em-prevencao-primaria 
 

Avaliação e promoção de competências parentais 
Formadora: Rute Agulhas 
Mis informações sobre o Programa e Inscrições em: http://fa.ispa.pt/formacao/avaliacao-e-
promocao-de-competencias-parentais 

http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1926852&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1926852&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://fa.ispa.pt/formacao/artes-e-jogos-em-terapia-aplicacoes-pedagogicas-e-em-prevencao-primaria
http://fa.ispa.pt/formacao/artes-e-jogos-em-terapia-aplicacoes-pedagogicas-e-em-prevencao-primaria
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Educação para o Século 21 
“O que é educação de qualidade? Ainda que seja difícil definir exatamente o que é 
“qualidade”, não há como negar que “educação de qualidade” é aquela que prepara para a 
vida. Esse é, inclusive, o próprio significado da palavra educar.   
Mas o que significa estar preparado para a vida? Estar preparado para a vida hoje significa 
a mesma coisa que significava há 20, 50, 100 anos? Se não for o caso, o que significa estar 
preparado para a vida no século 21?“ 

In: eduLab21 / Instituto Ayrton Senna 

 
Educação para o Século 21, surgiu na sequência do eduLab21, uma iniciativa do Instituto 
Ayrton Senna, com o propósito de unir Ciências e Educação.  Os princípios norteadores des-
ta iniciativa são: Produzir; Sistematizar e Disseminar, conseguindo assim, uma educação in-
tegral. 
O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos, brasileira, que trabalha pa-
ra ampliar as oportunidades de crianças e jovens através da educação. 

No WebSite desta iniciativa (http://educacaosec21.org.br/) vale a pena visitar a Videoteca: 

A Série Educação.Doc é uma série de documentários, produzida pelos cineastas Luiz Bolognesi e Lais 
Bodanzky, sobre ensino de qualidade. 

No início do Documentário 5, o Neurocientista Sidarta Ribeiro, a propósito da Escola do Futuro e das 
novas funções da escola, diz “Se a gente não imagina onde quer chegar, para onde zarpar?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“As boas escolas sabem exatamente o que têm de fazer, sabem exatamente para onde que-
rem ir…” (Professor), “Se cada um fizer a sua parte, com certeza o todo iria melho-
rar!” (Aluna), (in ‘Escola do Futuro’ - Documentário 5). 

Ver todos os Documentários Educação.Doc em http://educacaosec21.org.br/biblioteca-3/videoteca/ 

http://educacaosec21.org.br/
http://educacaosec21.org.br/biblioteca-3/videoteca/
http://educacaosec21.org.br/biblioteca-3/videoteca/
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Grande Livro dos Medos do Pequeno Rato 

 

Texto - Emily Graveytt 

Edições - Livros Horizonte (2010) 

 

 

A ideia central deste livro é espiar os medos do pequeno 

personagem, obviamente numa identificação análoga à do 

“pequeno” leitor, os medos são evidenciados através dos 

seus termos científicos, a par de elementos visuais com sentido de humor que parodiam a carga de 

drama insolúvel que se manifesta em todos os animais.  

Num primeiro momento, imagina-se que a autora fez o registo de cada fobia no cabeçalho de cada 

página, convidando deste modo o leitor a preencher o espaço em branco, de acordo com a sua von-

tade e necessidade própria. 

No entanto, deparamo-nos com um livro já usado e preenchido por um anterior leitor: um rato. Es-

te, que desde o início se apresenta na capa, rasurando o nome da autora e colocando o seu, roendo 

um buraco no livro.  

É através desse buraco que o avistamos, na companhia do lápis que permanecerá com ele ao longo 

de todo a narrativa, pois é com esse utensílio que irá enumerar os seus medos e de certa forma, es-

pera-se, que os supere, como é referido na página de abertura. Lida-se com os medos através do 

rabiscar, o protagonista dá o mote com o lápis que sempre o acompanha. Lápis espiador dos medos, 

à semelhança do cobertor do Linus (personagem dos “Peanuts”). A mediação deste livro, permite, 

deste modo, abordar os medos, alargando a opções lúdicas.  

Diversas técnicas e materiais, como desenhos a carvão, colagens de jornais, postais, mapas, fotogra-

fias, pensos rápidos e outros elementos relacionados com quedas, azares e infortúnios diversifica-

dos, ilustram os medos do personagem, quiçá, a par, também dos receios do leitor.  

No final da narrativa o confronto entre o rato e a autora, conflito este que provoca a reflexão sobre 

o relativo e a subjetividade perante os receios individuais.  Nesta ténue conjugação dos elementos 

visuais que implica uma observação atenta e dedicada, encontra-se o fascínio deste livro. Todo ele 

numa delicada coerência, desde a qualidade do papel (textura), capa (dimensão e formato, com a 

particularidade de existir um buraco de onde se avista o rato protagonista da ação), até à dimensão 

da narrativa.  

A capa, antevendo, o conteúdo, manifesta-se original, no impacto visual que oferece. Revela-nos 

uma janela para a descoberta, dando já uma piscadela de olho aos medos, revelados posteriormen-

te. Assim como o adequado aproveitamento das guardas, na introdução ao tema (pensos rápidos, 

escadas, animais ferozes, facas afiadas...) anunciam, habilmente, uma narrativa terrífica.   
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Queremos lembrar-vos que não estamos sós e quanto mais nos reforçarmos como Associação 
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atividades, necessitamos da sua participação. 
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SUGESTÕES DE LEITURA  (cont.) 

Um ponto forte, deste livro, é sem dúvida, a relação assumida de complementaridade entre texto e 

imagem, onde ambos os elementos coabitam no mesmo espaço e se complementam. A narrativa é 

feita em diversas camadas, compreendida através da ilustração, de elementos textuais e paratextu-

ais.  

O tipo de letra, assumido como sendo feito à mão, convive com letra de imprensa de recortes, mas 

toda essa mistura é composta de forma cuidada, não deixando o leitor confuso. 

O pictórico das ilustrações e a legibilidade das mesmas, harmoniosamente colocadas com o escasso 

texto, remetem para uma facilidade na leitura, quer 

pela sua disposição organizada na página, quer pelo imaginário e humor que proporcionam. 

Um livro que se apresenta muito coerente no ritmo e na cadência que surpreendem em cada página, 

na cuidada ilustração e a previsibilidade do final que amainará todos os receios enumerados. 

Numa conjugação perfeita de simplicidade, sendo esta a experiência subjetiva e julgamento de um 

observador, o leitor é convidado, através de todo o aspeto gráfico, a estabelecer empatia com o en-

redo (temática) e a identificar-se com a riqueza simbólica da informação, possibilitando aceder a 

novas experiências de informação. 

A autora, cativa o seu público alvo e encanta os leitores adultos, na medida em que são perceptíveis 

informações paralelas, sendo neste sentido que se insere a complexa simplicidade deste livro e a 

capacidade para estimular a imaginação. 

Versando os medos, este livro, ecoa em todas as idades (para além da faixa etária recomendada pelo 

PNL), pelo facto de possibilitar não só os diferentes “modos de olhar e de ver” bem como pela trans-

versalidade temática cultural e histórica de cada individuo. Livro que, muito provavelmente, se ficará 

com algum receio de o perder! 

 

Elvira Cristina Silva 
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