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  Título  
      A malta do 2º C 
      
      Autor 
     Catarina Fonseca 
      
     Vale a pena ler este livro porque… nos revela diversas facetas da escola. 
 
  
Biografia   
 
                                            
CATARINA FONSECA nasceu em Lisboa em 1969. É licenciada pela 
Faculdade de Letras de Lisboa e mestre em Literatura Inglesa. 
Ainda muito jovem publicou A Malta do 2º C que lhe valeu o 
Prémio Inasset Inéditos de Literatura Infantil 1988. Mais tarde 
publicou A Herança, obra merecedora do Prémio Revelação APE 
1987 e Adeus, Al Capone. Inicia a sua escrita para adultos com 
Boi Vermelho. 
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http://html.editorial-caminho.pt/show_autor 
 
 
 
Sinopse (resumo da obra) 
A escola não é só testes, horários, professores, delegados de turma. A escola é 
também um esqueleto chamado Magalhães, uma antepassada fugida aos franceses, 
um estraterrestre abandonado no pátio, a Dó-do-Senhor espreitando pelas grades,  
a Filipa, o Birinhas, a Mão-do-Diabo.  
A escola é também o fantasma do reitor Simões, aparecido para assombrar as 
couves do quintal. A escola é o que a malta do 2.º C foi descobrindo ao longo do ano. 
À mistura com o sintagma nominal, a Batalha de São Mamede e a regra de três. 
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http://html.editorial-caminho.pt/show_produto__q1obj_--_3D34623__--_3D_area_--
_3Dcatalogo__q236__q30__q41__q5.htm 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Catarina da Fonseca, em " A Malta do 2º C" dá a conhecer as vivências normais de 
uma turma , em que os alunos que se encontrem numa faixa etária próxima da dos 
personagens desta história, se podem reencontrar. 
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Foca as relações entre pares e o modo como os alunos apreciam ou depreciam os 
professores, os rotulam e com eles se relacionam; dá a conhecer, através de 
discurso implícito ou explícito, o que os levam a criar modelos individuais e/ou 
colectivos de percepção da realidade que a vida escolar constitui. 
E, por fim, com a visita dos alunos à "Outra", deixa patente a relação afectiva, que 
se estabelece entre alunos e professores. 
Este livro valeu à autora o PRÉMIO INASSET. 
Ao leitor jovem, aquele que passa muitas e muitas horas na Escola, poderá ajudá-lo 
a compreender, um pouco melhor , situações frequentemente vividas na turma. 
Àqueles que vivem mais afastados do ambiente escolar, o livro proporciona uma 
interessante abordagem a esse mundo - ora maravilhoso, ora nem tanto - do qual as 
nossas crianças todos os dias levam para casa um retalho, às vezes astuciosamente 
escondido no fundo da mochila. 
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http://nossocantinhodaleitura.blogspot.com/2008/01/malta-do-2-c.html 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
  
A Herança 
 
Ligações a propósito 
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Resumo pormenorizado da obra 

http://belimadefreitas.blogspot.com/2007/11/malta-do-2-c.html  

Apresentação da obra 

 

 

 

 

 


