“BIBLIOTECA DE IDEIAS” COMEÇA 2ªFEIRA COM ENCONTRO COM ESCRITORA

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar e neste âmbito a Biblioteca Municipal de
Cuba e a Biblioteca Escolar, do agrupamento de escolas do concelho de Cuba, vão levar a
cabo uma série de iniciativas destinadas aos alunos deste estabelecimento de ensino. No
arranque do programa, que se desenrola entre 20 e 31 do corrente mês, a Biblioteca da Escola
recebe a escritora Ana Paula Figueira, autora do livro “Será que amanhã ainda me amas?”. A
obra descreve a forma como uma criança reage face à suspeita (incómoda) de estar perante a
possibilidade de divórcio dos pais. A sessão acontece na próxima segunda-feira, pelas 14h00.

Sinopse: Este é o primeiro livro de uma coleção de quatro, Coleção IPSUM, dirigidos
especialmente ao segmento 7-9/10 anos. Cada um dos livros aborda um tema diferente - o
divórcio, a violência doméstica, o luto, a vivência com pais com doenças mentais desenvolvido na ótica da criança, e considerado atualmente de enorme importância por
variadas organizações com responsabilidade ao nível do crescimento, educação e proteção
das crianças. É objetivo desta coleção familiarizar a criança com o potencial problema,
relatando-o mas procurando desdramatizá-lo e, especialmente, mostrar-lhe o caminho da
solução, por forma a evitar o mais possível as perturbações inerentes. No fundo é valorizar a
vertente pedagógica, em prol da inclusão, da coesão social e do desenvolvimento da criança.
Por isso, ganhou a chancela da Fundação Prodignitate - Fundação de Direitos Humanos, cuja
presidente é a Sra. Dra. Maria de Jesus Barroso Soares que assina a apresentação de cada
um dos livros da coleção. O divórcio ou a separação dos pais costuma gerar nas crianças um
sentimento de angústia, sendo poucas as situações em que prevalece o alívio. Este primeiro
livro - "Será que amanhã ainda me amas?" descreve a forma como uma criança reage face à
suspeita - incómoda - de estar perante a possibilidade de divórcio dos pais.
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