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A carochinha e o joão rato luisa ducla soares pdf gratis para word para
Passou um gato e respondeu: – Quero eu! – Como te chamas? Domingo era o grande dia! A noiva foi a última a entrar na igreja e estava linda, de causar inveja. Com o dinheiro, foi comprar uns brincos, um colar e um anel, pôs-se à janela a perguntar: – Quem quer casar com a carochinha que é tão linda e engraçadinha? 9. BIOBIBLIOGRAFIA LUISA
DUCLA SOARES POR HENRIQUE LIMA 6ºANO, Turma B ESCOLA EB2,3 VILA FLOR, 20 DE JANEIRO DE 2013 2. Aí desenvolveu trabalhos de investigação bibliográfica com vista à organização de diversas exposições e catálogos sobre literatura para a infância. Participou na revista didáctica “Rua Sésamo” (1990-1995). Escreveu o guião dos vinte e
seis capítulos que constituem “Alhos e Bugalhos”, uma série televisiva sobre a língua portuguesa, transmitida durante as Comemorações do Ano Europeu das Línguas (2001). Correu para casa, porque se tinha esquecido das luvas, mas sentiu um cheirinho gostoso e, acabou por ir espreitar o caldeirão. Tem escrito guiões televisivos. Toda a sua vida
tem sido dedicada à literatura infanto-juvenil, não só como escritora mas também como estudiosa. – Tu sim, tens uma voz bonita, quero casar contigo. Conto tradicional português Conheça a Música da Carochinha e do João Ratão: Leitura do livro A Carochinha e o João Ratão de Luísa Ducla Soares Atividade sobre o conto A Carochinha - Ficha de
interpretação para os mais novos -O Senhor Pouca Sorte, prosa (Infanto- juvenil), 1985 -A Menina Boa, prosa (Infanto-juvenil), 1985 -A Menina Branca o Rapaz Preto, prosa (Infanto-juvenil), 1985 -6 Histórias de Encantar, prosa (Infanto- juvenil), 1985; 2003 -A Vassoura Mágica, prosa (Infanto-juvenil), 1986; 2001 -O Fantasma, prosa (Infanto-juvenil),
1987 -A Menina Verde, prosa (Infanto-juvenil), 1987 -Versos de Animais (Antologia de Literatura Tradicional), 1988 14. – Chamo-me João Ratão. Porto: Civilização,2007 -A Árvore das Patacas e Sementes de Macarrão. Desde cedo, começou a envolver-se no mundo dos mais novos, quando inventava histórias para o seu irmão, dez anos mais novo, que
detestava todos os livros que lhe davam. É sócia fundadora do Instituto de Apoio à Criança. Passou um rato e respondeu: – Quero eu! – Como te chamas? 4. Porto: Civilização, 2007 -A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas. 7. A carochinha voltou a perguntar: – Quem quer casar com a carochinha que é tão linda e engraçadinha? Recusou, por
motivos políticos, o Grande Prémio de Literatura para a Infância, “Maria Amália Vaz de Carvalho” que o Secretariado Nacional de Informação (SNI) pretendeu atribuir-lhe pelo livro “História de Papoila”. -Onde Está? introdução O presente trabalho trata da vida e obra de uma das mais relevantes escritoras do universo literário português para a
infância. BIOGRAFIA Luísa Ducla Soares (Maria Luísa Bliebernicht Ducla Soares de Sottomayor Cardia) nasceu a 20 de julho de 1939, na cidade de Lisboa. Participou a convite de João de Lemos, no suplemento infantil do Diário Popular (1972-1976) – em “O Doutor Sabichão” e depois, no “Sábado Popular”, Foi adjunta do gabinete do ministro da
educação entre 1976 e 1978. Lisboa: Livros Horizonte, 2008 -O Canto dos Bichos. Em 1996 foi-lhe atribuído o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto da sua obra. Os livros de Eça de Queirós e de Júlio Verne, estiveram na origem do seu gosto pela leitura e pela escrita. prosa (Infanto- juvenil),1996 -O Casamento da Gata, poesia (Infantojuvenil), 1997; 2001 -Vamos descobrir as bibliotecas, (Divulgação), 1998 -Vou Ali e Já Volto, prosa (Infanto-juvenil), 1999 -Arca de Noé, poesia (Infanto-juvenil), 1999 16. -Roteiro de José Rodrigues Miguéis: do Castelo ao Camões, (Divulgação), 2001 -A Flauta, prosa (Infanto-juvenil), 2001 -Uns óculos para a Rita, prosa (Infanto- juvenil), 2001 -Todos no
Sofá, poesia (Infanto-juvenil), 2001 -1, 2, 3, poesia (Infanto-juvenil), 2001;2003 -Alhos e Bugalhos, (Divulgação), 2001 -Meu bichinho, meu amor, prosa (Infanto- juvenil), 2002 -Cores, prosa (Infanto-juvenil),2002 -Gente Gira, prosa (Infanto-juvenil), 2002 -Tudo ao Contrário, prosa (Infanto- juvenil),2002 18. -O Dragão, prosa (Infanto-juvenil), 1982; 2002
-O Rapaz do Nariz Comprido, prosa (Infanto- juvenil), 1982; 1984 -O Sultão Solimão e o Criado Maldonado, (Poesia para a infância), 1982 -Poemas da Mentira...e da Verdade, (Poesia para a infância), 1983; 1999 -O Homem das Barbas, prosa (Infanto- juvenil), 1984 -O Senhor Forte, prosa (Infanto-juvenil), 1984 -A Princesa da Chuva, prosa (Infantojuvenil), 1984 -O Homem Alto, a Mulher Baixinha, prosa (Infanto-juvenil), 1984 -De Que São Feitos os Sonhos: A Antologia Diferente, prosa (Infanto-juvenil), 1985; 1994 13. -A festa de anos, prosa (Infanto-juvenil), 2004 -Contos para rir, prosa (Infanto-juvenil), 2004 -Abecedário Maluco, poesia (Infanto-juvenil), 2004 -Histórias de dedos, prosa (Infantojuvenil),2005 -A Cidade dos Cães e outras histórias, prosa (Infanto-juvenil), 2005 -Há sempre uma estrela no Natal, contos (Infanto-juvenil) Civilização, 2006 -Doutor Lauro e o dinossauro, prosa (Infanto- juvenil), 2ª ed, Livros Horizonte, 2007 -Mais lengalengas (recolhas), Livros Horizonte, 2007 -Desejos de Natal (Infanto-juvenil), Civilização, 2007 20.
Herdou de seu pai, que era médico, o gosto pelo riso e a ironia, uma vez que para este, estar bem disposto era uma obrigação moral. A Carochinha convidou-o a entrar, pois tinham muito que conversar e uma data de casamento para marcar. X a sua lista de desejos encontra-se vazia Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que deseja comprar
mais tarde, envie-a aos seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles o surpreendem! Seja informado sobre promoções destes produtos 1. Conclusão Luísa Ducla Soares, é uma das mais importantes escritoras do universo literário português para a infância. O João Ratão estava orgulhoso, mas também muito
nervoso. Enviaram os convites, compraram a roupa e prepararam a boda a rigor com o senhor prior. – Chamo-me im om, im om, im om. Fez a sua tese de licenciatura sobre o escritor irlandês James Joyce. Trocaram juras de amor eterno e, no fim, choveu porque era Inverno. Esteve ligada ao grupo da revista “poesia 61”, que pretendia fundar em
Portugal uma escola poética de cariz experimentalista, alternativa ao neo- realismo e ao surrealismo, então em voga. Lisboa: Terramar.2007 -A Menina do Capuchinho Vermelho no Século XXI. 5. -À Roda dos Livros: Literatura Infantil e Juvenil (Divulgação),1993 -Diário de Sofia & Cia aos Quinze Anos, (Infanto-juvenil),1994; 2001 -Os Ovos Misteriosos,
prosa (Infanto- juvenil),1994; 2002 -O Rapaz e o Robô, prosa (Infanto-juvenil), 1995; 2002 -S.O.S.: Animais em Perigo!... Foi diretora da revista de divulgação cultural “Vida” entre 1971 e 1972. Obras da Autora -Contrato (Poesia),1970 -A História da papoila, prosa (Infanto-juvenil), 1972; 1977 -Maria Papoila, prosa (Infanto-juvenil), 1973; 1977 -O Dr.
Lauro e o Dinossauro, prosa (Infanto- juvenil), 1973; 1988 -Urso e a Formiga, prosa (Infanto-juvenil), 1973; 2002 -O soldado João, prosa (Infanto-juvenil), 1973; 2002 -O Ratinho Marinheiro (Poesia para a infância), 1973; 2001 11. -O Gato e o Rato, prosa (Infanto-juvenil), 1973; 1977 -Oito Histórias Infantis, prosa (Infanto-juvenil), 1975 -O Meio Galo e
Outras Histórias, prosa (Infanto-juvenil), 1976; 2001 -AEIOU, Histórias das Cinco Vogais, (prosa) (Infanto-juvenil), 1980; 1999 -O Rapaz Magro, a Rapariga Gorda, prosa (Infanto-juvenil), 1980; 1984 -Histórias de Bichos, prosa (Infanto-juvenil), 1981 -O Menino e a Nuvem, prosa (Infanto-juvenil), 1981 -Três Histórias do Futuro, prosa (Infanto- juvenil,)
1982 12. – Miau, miau, miau. Do seu contacto com o público infantil diz, ”A escrita para crianças tem de ser, antes de mais, comunicação. 6. Tem elaborado o para Instituto português do livro e das bibliotecas, para o Ministério da Educação e para a Fundação Gulbenkian diversas publicações seletivas da literatura infantil nacional e internacional. Foi
nomeada (2004), para o Prémio Hans Christian Andersen do International Board on Books for Young People (IBBY). -Viagens de Gulliver, adaptação livre (Teatro para a infância), 2002 -O Rapaz que vivia na Televisão, prosa (Infanto-juvenil), 2002 -Contrários, poesia (Infanto-juvenil),2003 -Quem está aí?, prosa (Infanto-juvenil),2003 -A Cavalo no
Tempo, poesia (Infanto-juvenil), 2003 -Pai, Querido Pai! Como é o Teu?, prosa (Infanto-juvenil), 2003 -A Carochinha e o João Ratão, poesia (Infanto-juvenil), 2003 -Se os Bichos se vestissem como Gente, prosa (Infanto-juvenil), 2004 19. 3. Porto: Civilização, 2008 21. – Eu não gosto de ti porque tens uma voz muito fina. Word press.com 22. Licenciou-se
aos 25 anos de idade, em filologia germânica, pela faculdade de letras da universidade de Lisboa. Passou um cão e respondeu: – Quero eu! – Como te chamas? Editou o primeiro livro de poemas em 1970, “Contrato”. E a receção delas é essencial para que eu perceba se uma mensagem passa ou não.”(Soares, 2002,s.p.). – Eu não gosto de ti porque tens
uma voz muito feia. 8. Ganhou o Prémio Calouste Gulbenkian para o melhor livro de literatura para a infância do biénio 1984-1985 por “6 Histórias de Encantar”. -A Gata Tareca e Outros Poemas Levados de Breca, (Poesia para a infância), 1999; 2000 -ABC, poesia (Infanto-juvenil),1999; 2001 -25, (Poesia para a infância), 1999 -Seis Contos de Eça de
Queirós, (Contos), 2000; 2002 -Com Eça de Queirós nos Olivais no ano 2000, (Divulgação),2000 -Com Eça de Queirós à roda do Chiado, (Divulgação),2000 -Mãe, Querida Mãe! Como é a Tua?, prosa (Infanto-juvenil), 2000; 2003 -Lisboa de José Rodrigues Miguéis, (Divulgação), 2001 17. – Ão, ão, ão. Preparou diversos sites de internet nomeadamente os
da Presidência da República durante o mandato de Jorge Sampaio. Atualmente concebe e realiza a “Página dos Mais Novos”, do site da Presidência da Republica Portuguesa, na Internet. Desde 1979 exerce funções na biblioteca nacional, como assessora principal e responsável pela área de investigação bibliográfica. Iniciou a sua actividade
profissional como tradutora, consultora literária e jornalista. Foi então que o João Ratão se lembrou da viagem ao Japão. INDICE 1-Introdução 2-Biografia 3-Obras da autora 4-Conclusão 5-Bibliografia Era uma vez uma linda carochinha, que encontrou cinco réis enquanto varria a cozinha. – Eu não gosto de ti porque tens uma voz muito grossa.
Colaborou com diversos jornais e revistas. Pouco depois, a Carochinha achou melhor ir procurar o marido que estava a demorar. BIBLIOGRAFIA (WEB GRAFIA) -www.casa da leitura.org -wikipedia.org -www.wook.pt -www.slideshare.net -ler para crer. 10. Procurou, procurou quando chegou perto do caldeirão, quase desmaiou e gritou: Ai o meu João
Ratão, cozido e assado no caldeirão! E assim acaba a história da linda Carochinha, que ficou sem o João Ratão, pois era guloso e caiu no caldeirão. Passou um burro e respondeu: – Quero eu! – Como te chamas? -Destrava Línguas (Antologia de Literatura Tradicional), 1988; 1997 -Crime no Expresso do Tempo, prosa (Infanto-juvenil),1988;1999 Lengalengas (Antologia de Literatura Tradicional),1988;1997 -O Disco Voador, prosa (Infanto- juvenil),1989;1990 -Adivinha, Adivinha:150 adivinhas populares, (Antologia de Literatura Tradicional),1991;2001 -É Preciso Crescer, (Infanto-juvenil),1992 -A Nau Catrineta, prosa (Infanto-juvenil),1992 15. – João Ratão, encontraste as luvas?- chamou ela ao
entrar.
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