
 
A ARAÑA E MÁIS EU 

Un album de gran beleza 
artística e literaria que fai 
un achegamento visual e 
poético ao corpo humano. 

De Fran Alonso. Ed Xerais 

Para  t odos . . .  

BIBLIOTECA CEIP DE CERVO 

http://bibliocervo.blogspot.com 
 

MILU 

Un libro que relata 
as vivencias dunha 
nena que non pode 
gozar do dereito a 
vivir en familia. 

Manuel Rivas. Ed 
Kalandraka 

ILDA, O LOBO, O CORZO 
E O XABARÍN 

O poeta Uxío Novoneyra 
deixounos  esta fermosa his-
toria do Courel con  aires de 
lenda, reflexo das xuventu-
des illadas pola emigración 
e que, a súa vez, emigraron 
por ese illamento. Un regalo 
para namorados de todas as 
idades. 

Uxío Novoneyra Ed. Tam-
bre 

Para os amantes da música... 

Magín  Blanco Ed. OQO 

Pablo Díaz.Ed.Kalandraka 

D I SFRUTADE 
DAS  VACA -
CIÓNS CON 
BOAS LECTU-
RAS! 

ATA SETEM-
BRO! 

 

VERÁN 2010 



UN FURACÁN 
CHAMADO OTILIA 

Se che gusta a ciencia  tes  
nova colección “ Club da 
ciencia”, con seis títulos 
para explorar o universo, 
a atmosfera, o corpo 
humano, o mundo das 
plantas, o mundo animal 
e as paisaxes. 

 CAMA E CONTO 
Estas eran as pala-

bras que máis lle gus-
tan oír a Malva de súa 
nai porque disfrutaba 
oíndo  un conto na ca-
ma. Pero cando apren-
deu a ler as cousas 
cambiaron… 

Un fermoso libro de 
Gonzalo Moure, na 

Ed. Xerais AS ESPIÑAS DO PORCO 
ESPIÑO 

Conto popular dos indios 
chipewa, do Canadá, prota-
gonizado por un porco espiño 
sen espiñas, un oso, un lobo, 
un reno, unha curuxa, un 
raposo e un esquío.  

Do ilustrador Abraham Ba-
rreiro, na Ed A Nosa Terra 

C Ó M O 
CURÉ A PAPÁ DE SU MIEDO 
A LOS EXTRAÑOS 

Un papá amable, divertido e 
traballador tiña medo aos ex-
traños, sobre todo si eran de 
cor. A  filla invita ao seu cum-
ple a súa amiga africana para 
que venza os prejuicios. 

Ole Könonecke.Da Ed. R que R 

 

Para os máis pequeniños... 
Para os máis grandiños... 

E TI QUE FARÍAS 
POR MIN? 
 

Os protagonistas son 

Malta e Marqués, 

dous cans que viven 

na rúa e pasan 

moita fame. Mentras 

buscan comida no 

lixo, Marqués faille 

promesas a Malta: 

Se fose bolboreta 

regalaríache… 

 Fina Casalderrey . 

Ed Xerais 

A PRINCESA DO 
CAUREL 
 

"Esta é a pega que 
roubou o anel da 
p r i n c e s a  d o 
Caurel". Así comeza 
este conto que vai 
a c u m u l a n d o 
elementos clásicos 
como o gato, o can, 
o  pau, o lume, a 
auga… 

Unha versión moderna dun conto clásico, hai a 
canción en “ Cantos en contos”, da Ed. OQO 

O autor é Patacrúa. Ed. OQO 

 

A CASA  MÁIS GRAN-
DE DO MUNDO 

Un padre caracol cón-
talle ao seu fillo unha 
fábula para que saiba o 
que lle pasou a un ca-
racol que quixo ter a 
casa máis grande do 
mundo. 

Leo Leoni. Ed. Kalan-
draka 


