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Guia de leitura  
 

Título 
A vida mágica da sementinha 
 
Autor 
Alves Redol 
 
Vale a pena ler este livro porque… é emocionante descobrir uma 
forma de vida diferente e, afinal, tão parecida contigo! 

 
 
Biografia 
 
ANTÓNIO ALVES REDOL (n. 1911-12-29 - f. 1969-11-29), foi um 
dos iniciadores do movimento neo-realista em Portugal e o 
primeiro a conseguir ampla aceitação. A sua obra, que alterna 
momentos de grande intensidade lírica com quadros de descrição 
precisa e minuciosa, evoluiu de uma análise social fortemente 
documental para uma fase mais pessoal e afastada dos preceitos 
da escola, a partir dos finais dos anos 50. Tomou como motivos 
centrais os dramas humanos vividos na sociedade ribatejana e, 
com o Ciclo Port Wine (1949-53), também na região duriense. Autor de uma vasta 
obra, para além dos textos das suas conferências e artigos para os jornais, escreveu 
romances, contos, peças de teatro e estudos de etnografia. 
 
IN 
 
http://html.editorial-caminho.pt/show_autor__q1area_--_3Dcatalogo__--_3D_obj_--
_3D31817__q236__q30__q41__q5.htm 
 
Sinopse (resumo da obra) 
Quando a noite chegou, a nossa amiga Sementinha procurou um torrãozinho de 
terra, deitando nele a cabeça para adormecer. E sonhou com o rouxinol vagabundo, 
a cantarolar para lhe trazer o sono, enquanto os dois chapins azuis a embalavam na 
teia doirada da aranha; depois vinham mais pássaros, todos os que vira no ensaio do 
bosque, e que traziam no bico o Amarelo de Barba Preta, o Serrano, o Rubião, o 
Mocho de Espiga Branca e os outros seus companheiros bagos de trigo. 
Acompanhando as aventuras da Sementinha, é a fascinante história do trigo que 
Alves Redol conta às crianças. 
 
In 
 
http://html.editorial-caminho.pt/show_produto__q1area_--_3Dcatalogo__--_3D_obj_--
_3D35453__q236__q30__q41__q5.htm 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Alves Redol (1911-1969) foi um dos nomes cimeiros do Neo-Realismo em Portugal e 
um dos grandes escritores portugueses do século XX. Este escritor, apresenta-nos 
nesta história – “A Vida Mágica da Sementinha” – as aventuras desta personagem 
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lírica e poética, numa linguagem fascinante, envolvida de um lirismo que encanta as 
crianças de todas as idades. 
 
In 
 
http://escola-francisco-
cabrita.org/index.php?Itemid=91&id=88&option=com_content&task=view 
 
Mais obras deste autor no centro de recursos 
 
Constantino : Guardador de Vacas e de Sonhos 
Gaibéus 
 
Ligações a propósito 
 
http://bibliodrruydandrade.no.sapo.pt/livromes/historia/5.htm 
 

http://www.prof2000.pt/users/insua/informa%C3%A7oes/sementinha.ppt#13  

Diapositivos em Powerpoint sobre a obra 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alves_Redol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


