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Os números de 
«Miúdos a Votos»

23 201 alunos 
apresentaram os 
seus livros como 
candidatos a 
estas eleições

2 050 livros 
propostos como 
candidatos

192 
podcasts
recebidos

atenção», diz Matilde, que ficou 
com a tarefa das ilustrações, en-
quanto Maria tratou dos textos.
Mais tarde, surgiu a ideia de ter 
atividades, nos sites, que envolves-
sem os leitores. E criaram quiz-
zes, marcadores de livros que se 
podem descarregar e nuvens de 
comentários. «Vocês têm o po-
der, que nenhum professor tem, 
de convencer os outros», diz-lhes 
Manuela Balseiro. «É magia, 
como o Harry Potter!»

A Escola Básica da Sé, em Braga, 
tem cartazes da campanha de 
«Miúdos a Votos» por todo o lado. 
Aqui há apoiantes de quase to-
dos os livros que vão a votos no 
1º Ciclo, já que todas as turmas 
estão envolvidas. O entusiasmo é 

a escola esteve fechada, traba-
lhou-se na mesma. «Gravei um 
vídeo porque gosto dos mistérios 
de Gravity Falls», conta Carolina, 
do 3ºE. «As nossas mães filma-
ram-nos a ler lengalengas e depois 
a minha montou o vídeo», conta 
Tiago Antero, do 4ºH. Já San-
tiago Luzquinhos, do 4ºI, fez um 
pequeno filme com as persona-
gens de Gravity Falls, e tem usado 
o TikTok para a sua campanha. 

Ferramentas muito diferentes foram 
buscar Beatriz Bandeira, Andreia 
Leite, Mariana Queirós, Tatiana 
Valente e Maria Mesquita para 
falarem aos colegas de um livro 
que as tocou profundamente, A 
Culpa é das Estrelas. São alunas do 
11º ano e responderam «sim» ao 

tanto que se sente através da li-
gação online do telefone que vai 
percorrendo as salas na mão da 
professora bibliotecária. Quando 
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