
Como convidar as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
para encontros com alunos nas escolas.

Feira do livro nas escolas.

É desejável que os convites sejam feitos com antecedência a fim de agendar a 
data mais conveniente.

-             Os convites podem ser feitos para a Caminho – Leya, através do e-mail 
encontrosdeautor@leya.com ou do telefone 707231231.

-              Diretamente às autoras através dos telefones pessoais solicitados 
aos serviços da Caminho, Leya.

-               Através dos promotores do grupo Leya que habitualmente visitam as escolas.

As autoras realizam encontros em escolas sem cobrar qualquer quantia.
A Leya apoia as deslocações pelo que a escola não tem de prever despesas.

O PNL e a Rede de Bibliotecas Escolares 
recomendam a realização de feiras
do livro na escola. 
A Leya apoia a organização de feiras de livro 
gerais e de feiras de livro 
de autor por ocasião da visita à escola.

As condições no essencial são as seguintes:   

- Os livros são enviados à consignação.
 - A encomenda deve ser feita com 15 dias 

de antecedência.

- Todos os livros têm descontos especiais.

Livros para todos os anos de escolaridade.
Recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para:

      Leitura orientada na sala de aula
      Leitura autónoma
      Pesquisa e Projetos
      Natal e semana da leitura

Ana Maria Magalhães 
e

 Isabel Alçada

Coleção 5 livros Coleção 5 livros

Promover a leitura com:

Coleção 54 livros Coleção 16 livros Coleção 4 livros

Fichas de trabalho sobre todos os livros das autoras para apoiar 
a leitura e a escrita na escola e em casa no site:

www.uma-aventura.pt
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o - Livros de Ana Maria Magalhães

e Isabel Alçada  para todos os anos
de escolaridade recomendados 
pelo Plano Nacional de Leitura.5 LIVROS

Histórias divertidas e formativas
para a iniciação à leitura.

4 LIVROS
Histórias sugestivas

para avançar na
leitura por capítulos. 

1 LIVRO
Duas histórias 
emocionantes 
destinadas a 
sensibilizar 

para a 
proteção

da floresta. 
Informações 

sobre plantas
e animais da 

floresta 
portuguesa.

54 LIVROS
Histórias que 

envolvem o leitor
e despertam
a curiosidade 

intelectual 
por lugares
que existem
na realidade

e questões do 
mundo atual.

Conhecer 
dezasseis épocas 
de história e as 

personagens
de referência

de cada época.

16 LIVROS

10 LIVROS
História de 

Portugal
para todos 

apresentada 
com rigor e 

clareza.

1 LIVRO
Doze 

biografias de 
piratas reais
e a história 
cómica de
um pirata 
imaginário

A coleção

chave NA

promoção

da leitura!

4 LIVROS

Histórias, 
lendas, 

curiosidades
do nosso país
e de países de
3 continentes.

4 LIVROS
Histórias 

tradicionais
de várias 

partes
do mundo.

www.uma-aventura.pt
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