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   CONTAMOS CO  

            BOSQUE 

 

 

 

CEIP EDUARDO PONDAL  
http://crocaiodesampaio.blogspot.com.es 

 

PRIMEIROS LECTORES 

 

 

LECTORES AUTÓNOMOS 

UN SEGREDO DO 

BOSQUE. OQO  

Esquío estaba 

namorada! O seu 

segredo percorreu 

todos os recunchos 

do bosque . …   

 

COMO CONSOLAR A UNA 

ARDILLA. SM. Rasi colouse 

na clase da pandilla do 

esquío  e descubriu  que 

pode ser o único esquío 

que queda na Terra . 

O SEGREDO DO AVÓ OSO. 

O protagonista é un avó 

oso que esperta do seu 

letargo invernal. Garda un 

segredo, pero non sabe nin 

en que consiste. Mamá 

corvo axúdao na súa 

búsqueda. 

AGORA NON BERNARDO 

Malia que Bernardo avisa 

aos seus pais de que hai 

un monstro 

 a piques de papalo, 

ningún lle fai caso 

CAZAR UN BOSQUE 

PESCAR UN MAR.Anaya 

 Premio de Literatura Infantil 

Ciudad de Málaga, 2018 

Un verán sin wifi nin 

cobertura parecía imposible. 

 

POEMAS PARA LEER A 

TROCHE Y MOCHE. ANAYA 

Poemas inspirados nas 

árbores, nos animais, nas 

cousas do corazón... 

Multitude de versos que 

son a chave da alma . 

VERMELLA. Baía.  

Cando Flor atopa unhas 

pingas de sangue no 

cuarto de baño 

comeza, xunto con Leo, a 

investigación de tan 

estraño suceso... Foi 

un accidente? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

PARA  FAMILIAS LECTORES EXPERTOS BANDA DESEÑADA 

 

LA VOZ DEL ÁRBOL. ANAYA . 

Muñoz Puelles. Un verán, 

Virginia descubre algo moi 

especial: unha cabaña nunha 

árbore na que van 

aparecendo libros de forma 

misteriosa.  

 

 

EL CLUB DE LOS RAROS. 

SM. Hugo é tatexo e 

Bernardo é disléxico. Os 2 

amigos deciden formar un 

club para defenderse dos  

que se ríen deles. Pouco a 

pouco, vanse uniendo máis 

compañeros ao Club. 

A GUERRA DOS BOTÓNS. 

XERA. Relata a rivalidade 

que enfronta os nenos e 

nenas de dúas vilas veciñas, 

que dá lugar a numerosas 

emboscadas e  batallas, 

entre un e outro bando.   

MÚSICA   para toda a familia                             

-PITUSA SEMIFUSA       Olga Brañas                                                                  

- COAS MIÑAS MANS:    Pablo Díaz                                             

-MARÍA  FUMAÇA:  Aire 

PEQUEÑOS GRANDES 

GESTOS POR EL PLANETA 

Historia de persoas que 

loitaron con accións 

sinxelas que  axudan a 

conservar o medio en 

beneficio das  xeracións 

presentes e futuras  

CURUXA  Conta a lenda de 

Curuxa, unha aprendiz de 

meiga, que privada da súa voz 

e polo tanto da súa maxia, terá 

unha misión, recuperar todas 

as voces. 

 

 

MARIETA. Dibbuks. Banda deseñada que conta cun 

total éxito entre os lectores máis novos. A vida do 

campo vista por una nena de cidade. 

FORMIGAS. XERAIS- Pere 

Tobaruela –  En Misión 

Camiño de Santiago os 

FORMIG4S investigan o 

estraño roubo dos restos do 

apóstolo Santiago. 

 

 

 

OS ECOS DO LUME. 

XERAIS.-Anxo Fariña-

Durante un terrible 

incendio , Noa perderá o 

seu irmán nunha mámoa, 

que é o acceso ao mundo 

Introterrestre. 


