Oficina de Micro Contos
por Fernando Guerreiro

Programa de Formação
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Data: 15 junho 2019 (sábado) | 10h30 » 12h00
Destinatários/as: a partir dos 13 anos
Sinopse: Nesta oficina vamos abrir a caixa de ferramentas essenciais para
desempenar e acelerar a escrita de histórias.
A oficina é composta por exercícios que vão ajudar a desembaciar os vidros e permitir
ver que no horizonte há sempre histórias à espera de serem escritas, contadas e
partilhadas.
No final da formação, já com a caixa de ferramentas bem recheada, e com as ideias
bem arrumadas, todos terão à sua disposição um leque de utensílios que lhes
permitirá contar histórias de todos os tamanhos e feitios.
Objetivo da oficina:
• Abrir a caixa de ferramentas das letras;
• Desembaciar os vidros e ver as histórias que o horizonte nos oferece.
• Desenferrujar o Português;
• Afinar e lubrificar a criatividade para a escrita de histórias;
• Acelerar a leitura.

Saber fazer
Fazer saber
1º semestre 2019

Inscrições: gratuitas e limitadas a 20 participantes (mínimo 9) até 07 de junho na
BMFC ou através do email sara.pereira@cm-oaz.pt / biblioteca@cm-oaz.pt.
Sujeitas a confirmação até 08 junho.

/BibliotecaFerreiradeCastro
www.bm-ferreiradecastro.com

Workshop
“Técnicas de Aprendizagem para Pais
Como ajudar e motivar os filhos nos estudos”
com João Paulo Lima

Workshop “O fio do Conto – Dicas para contar histórias”
por Helena Burbuleta
Data: 25 maio 2019 (sábado) | 10h00 » 13h00
Destinatários/as: adultos/as, famílias e agentes educativos

Data: 18 maio 2019 (sábado) | 10h00 » 12h00
Destinatários/as: Pais/Mães e Encarregados/as de Educação
Sinopse: Workshop Técnicas de Aprendizagem para Pais é destinado a todos/as os/as
pais/mães que querem ajudar os/as filhos/as a terem um melhor desempenho escolar,
identificar problemas de aprendizagem e saber como motiva-los/as para os estudos.
Neste Workshop os pais/mães aprenderão técnicas cientificamente comprovadas de
neuroaprendizagem que proporcionarão um acompanhamento e monitorização mais
eficaz do percurso escolar dos/as filhos/as.
Metodologia: A metodologia de trabalho está centrada
demonstrativos e interrogativos dos conteúdos propostos.

nos

métodos

Inscrições: gratuitas e limitadas a 20 participantes (mínimo 10) até 10 de maio na
BMFC ou através do email sara.pereira@cm-oaz.pt / biblioteca@cm-oaz.pt.
Sujeitas a confirmação até 11 maio.

Sinopse: Desde tempos imemoriais as histórias têm o seu lugar no tempo e no
espaço. É através da figura do contador que elas vão percorrendo geração em
geração e perpetuando a força da palavra, das tradições e da língua. “A educação
das novas gerações tem nos contos e outras formas narrativas um dos seus principais
instrumentos. Não se pode imaginar uma prática educacional que não recorra ao uso
de narrativas. (…) as narrativas orais têm uma função educacional privilegiada: além
de proporcionarem o bom desenvolvimento das formas de expressão verbal – oral e
escrita -, facilitando a formação de estruturas de expressão, trazem para as crianças,
jovens e adultos preciosidades da herança humana. As narrativas possibilitam refletir
a respeito da vida e da morte, favorecem a formação moral e estética – fundamental
para a vida social-, estimulam a solidariedade e compaixão e outros sentimentos e
virtudes indispensáveis para a construção da tão desejada sociedade justa, onde
imperam amor e paz. Então quem é o contador contemporâneo? O que é que ele
conta? Para quem? Como conta? Existem técnicas?
Objetivo da oficina:
• Introduzir os participantes na arte de contar histórias;
• Descobrir o contador que existe dentro de cada um;
• Abordar e desenvolver capacidades expressivas através de exercícios;
• Destacar a importância de narrar histórias com efeito pedagógico e criativo;
• Aumentar o domínio do próprio corpo e da voz para desenvolver capacidades
expressivas.
Inscrições: gratuitas e limitadas a 16 participantes (mínimo 8) até 17 de maio na
BMFC ou através do email sara.pereira@cm-oaz.pt / biblioteca@cm-oaz.pt.
Sujeitas a confirmação até 18 maio.

