
SINOPSE
Camelote é um camelo solitário que vagueia pelo deserto em busca de oásis para descansar e, sobretudo, de com-
panhia para partilhar as suas aventuras.
Desde pequeno que se aconchega nas dunas para dormir, longe do calor de uma cáfila, sem pertencer a sítio ne-
nhum. Sempre que parece ter encontrado um grupo que o aceita, acorda sozinho… será azar? Certo dia, num oásis 
ocupado por uma família muito peculiar, renova-se-lhe a esperança de que melhores dias estarão para chegar.

– Olá! Ssou a Camélia. E tu?
– Camelote (mas não conseguiu dizer mais nada, ela era linda e a sua pronúncia meio ciciada em sopinha de mas-
sa arrasou o nosso camelo).
– Estáss aqui há diasss e ainda não falassste connossco. Não gosstass de nósss?
– Nada disso!!! Estou mais habituado a estar sozinho. Mas a vossa cáfila é muito interessante e animada!
– Vem, vou apressentar-te a todoss!
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SESSÕES DE MEDIAÇÃO DELEITURA COM OS AUTORES. 
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AUTORES
Ágata Pereira dedica-se aos pequenos leitores desde a sua primeira palavra, ensaiando voos através da magia da leitu-
ra. É professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico e mestre em Didáctica da Língua Portuguesa. Acredita que o importante 
é ter histórias para contar, já que são as histórias, alegres ou tristes, singulares ou plurais, que que nos levam onde 
queremos chegar. Publicou os livros infantis Adelaide (2016) e Melissa, vidas de invertebrados (2018).

João Pereira Carlos é aluno do 5.º ano. Bons hábitos de leitura e um espírito crítico apurado fizeram-no lançar a ideia 
para a construção do conto Camelote, agora concretizado em co autoria e cumplicidade.

Com apenas 18 anos, Martim Pinho Santos frequenta o 2.º ano do desafiante e divertido curso de Design na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Talvez porque sempre tenha gostado de desenhar e de rabiscar as bordas 
dos cadernos diários, o jogador de basquetebol no CF “Os Belenenses” estreia-se com esta obra na ilustração.
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