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Quem pode participar?
Escolas, Bibliotecas, Juntas de Freguesia, Associações e Organizações, Instituições Particulares de Solidariedade Social
do Município de Oliveira de Azeméis. Os/As contadores/as podem ser bibliotecários/as, animadores/as,
professores/as, dirigentes associativos/as, idosos/as, crianças, jovens, adultos/as, atores e atrizes, todos/as os/as que
apresentem abertura para esta atividade e queiram participar.
Cada instituição participante deverá assegurar a dinamização de uma sessão de leitura dos contos nas suas
instalações, com o apoio da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (BMFC), escolhendo o próprio conto e utilizando
a forma de contar que considere ser a mais adequada – pode ser leitura em voz alta com livro em presença, narração
usando apenas como recurso o gesto e a voz, etc..
Como participar?
Para participar é necessário preencher a ficha de inscrição e enviá-la para a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
(BMFC) até ao dia 31 de março de 2014. Serão reunidas todas as inscrições, afixado o roteiro na BMFC e enviado por
email ou fax a todas as instituições participantes, pelo que é fundamental o envio destas duas informações na ficha
de inscrição.
Como funciona a estafeta de leituras?
A estafeta de leituras terá início no dia 01 de abril de 2014, pelas 10h na BMFC (que será a primeira instituição
agendada no itinerário), com a leitura de um conto destinado ao público infantil. O contador da BMFC irá para a
próxima instituição do itinerário, no dia e hora agendados, levando consigo o livro da estafeta que entregará ao
próximo contador e ao público que aí estiver para ouvir. Esta segunda instituição terá de encontrar, localmente ou
dentro da sua instituição, alguém que conte um conto (escolhido pela própria instituição) e que parta para o
participante seguinte, passando o testemunho – livro da estafeta.
O circuito termina com um Serão de Contos a ser realizado no dia 26 de abril de 2014, na Sala Polivalente da BMFC,
pelas 21h30m, dinamizado pelos/as contadores/as participantes nesta iniciativa que queiram vir partilhar contos e
aberto à comunidade em geral.
Para informações e inscrições pf. contactar:
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, Rua General Humberto Delgado, 3720-254 Oliveira de Azeméis
Tel: 256.607177 | Fax: 256.607178 | Email: bibliotecasa@cm-oaz.pt | www.bm-ferreiradecastro.com
(A/C Carlos Costa)

Ficha de Inscrição*
Instituição:
Morada:
Telf:

Fax:

E-mail:

Responsável Institucional:
Nome do/a contador/a:
Conto:
Data sugerida para a sessão de leitura:
Terça, 01 abril

Quarta, 02 abril

Quinta, 03 abril

Sexta, 04 abril

Sábado, 05 abril

Domingo, 06 abril

Segunda, 07 abril

Terça, 08 abril

Quarta, 09 abril

Quinta, 10 abril

Sexta, 11 abril

Sábado, 12 abril

Domingo, 13 abril

Segunda, 14 abril

Terça, 15 abril

Quarta, 16 abril

Quinta, 17 abril

Sexta, 18 abril

Sábado, 19 abril

Domingo, 20 abril

Segunda, 21 abril

Terça, 22 abril

Quarta, 23 abril

Quinta, 24 abril

Sexta, 25 abril

Sábado, 26 abril
Hora sugerida para a sessão de leitura: das _____h_____m às _____h_____m (aproximadamente)
Enviar inscrição para: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
Rua General Humberto Delgado – 3720-254 Oliveira de Azeméis
* Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal.
Para mais informações p.f. contactar pelo telefone 256 607 177 (A/C Carlos Costa)

