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Sobre o livro 

O que acontece quando juntamos pedacinhos de cada 

um de nós?! Surge uma manta de retalhos repleta de 

valores, alinhavada entre cheiros, sabores e memórias… 

Capaz de proteger da força da chuva e do uivo do 

vento, deixando em todos um sorriso arco-íris! 

É esta a premissa de Um Pedacinho de Nós, uma 

história comovente que envolve professores, alunos e 

respectivas famílias em torno de um projecto comum 

de beneficência. 

Embora dirigido às crianças o texto representa um 

modelo de educação que tem como destinatário final 

toda a comunidade educativa. 
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