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        Biblioteca escolar 

        2019/2020 

 

"Quais as folhas que não crescem 

mas fazem crescer?" 

Solução: Folhas dos Livros 

 

"Sou um nobre muito rico 

Feito por sábio engenho. 

Dou-vos tudo quanto tenho, 

Com quanto tenho me fico." 

Solução: O livro 

 

“O que é que está cheio de colunas e voa 

com muita facilidade? 

Solução: O jornal 

 
A equipa da biblioteca escolar deseja a todos um 

excelente ano letivo. 
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Biblioteca escolar 

2019/2020 

 

 

Para reflexão: 

 

 

Bom livro, bom amigo. 

 

Os livros, são medicina do esquecimento. 

 

Não se pode julgar um livro pela capa. 

 

De livro fechado não sai letrado. 
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Poemas para ilustrar: 

O último andar 

No último andar é mais bonito: 

do último andar se vê o mar. 

É lá que eu quero morar. 

 

O último andar é mais longe: 

Custa-se muito a chegar. 

Mas é lá que eu quero morar. 

 

Todo o céu fica a noite inteira 

sobre o último andar. 

É lá que eu quero morar. 

 

Quando faz lua, no terraço 

fica tudo o luar. 

É lá que eu quero morar. 

 

Os passarinhos lá se escondem, 

para ninguém os maltratar, 

no último andar. 

 

De lá se avista o mundo inteiro: 

tudo parece perto, no ar. 

É lá que eu quero morar: 

no último andar.        Cecília Meireles 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRANCOSO 

                       Cód. 161561 
  www.aetrancoso.pt  

 

4 
 

 

A flor amarela 

 

 

Olha 

a janela 

da bela 

Arabela. 

 

 

Que flor 

é aquela 

que Arabela 

molha? 

 

É uma flor amarela. 

 

 

 

 

 

 

 

Cecília Meireles 
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OU ISTO OU AQUILO 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva!  

 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

Quem fica no chão não sobe nos ares. 

 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo em dois lugares! 

 

Ou guardo dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e não guardo o dinheiro. 

 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo.      

Cecília Meireles 
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Nasceu a 07 novembro 1901 

(Rio de Janeiro, Brasil) 

Morreu em 09 novembro 1964 

(Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil) 

Cecília Benevides de Carvalho Meireles foi uma poetisa, pintora, 

professora e jornalista brasileira. É considerada uma das vozes líricas 

mais importantes das literaturas de língua portuguesa 

In, https://www.escritas.org/pt/t/1725/ou-isto-ou-aquilo 

 

 

Ouvir no YouTube: 

Lena d'Água _ Ou isto ou aquilo 

Ou ver 

https://youtu.be/6dHe533baOI 

https://www.escritas.org/pt/t/1725/ou-isto-ou-aquilo
https://youtu.be/DvQLdN8pHwE
https://youtu.be/6dHe533baOI

