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Programa Famílias
30 Janeiro » 15h00

Oficina dos Encantos
Concepção de um frade com rolos de papel higiénico

Ilustração: Rachel Caiano

Era uma vez um frade finório que caminhava de
aldeia em aldeia, e de casa em casa no seu
peditório para conseguir comida para a ceia, mas
como ninguém lhe dava nada ele teve uma ideia…

Para o senhor Valéry férias são os momentos em
que ninguém lhe pode exigir decisões. O difícil é
encontrar a casa ideal para descansar. O senhor
Valéry é um senhor que pensa muito. Pensa tanto
que chega aos limites do absurdo. Vejam bem o
tipo de casa que ele quer para as férias…

27 Fevereiro » 15h00
Conto
“Matilde: vai-te embora ó medo!!!”
Oficina dos Encantos
Produção de tartarugas com cascas de nozes

18 Setembro » 15h00
Conto
“Matilde: vai para a Escola!!!”
Oficina dos Encantos
Acrósticos sobre palavras relacionadas com a escola

A Matilde gosta muito de ouvir contar histórias.
Fica muito quieta a ouvir e muitas vezes uma só
história não lhe chega. A Matilde gosta de histórias
com príncipes e princesas, ratinhos do campo e
ursos fofinhos. Mas certo dia, no Jardim-deInfância, o Zé Maria, um dos meninos da sala da
Matilde, levou uma história sobre uma bruxa para
a Sara ler a todos os meninos.

Tema
Contos da Escola
Ilustração: Mary Katherine Martins e Silva

Ilustração: Mary Katherine Martins e Silva

Tema
Contos de Medos

Crianças e famílias do Município de
Oliveira de Azeméis.

A Matilde já tem seis anos. Este é o último ano que
está no jardim-de-infância. Como será o primeiro
dia de escola? O que se aprenderá na escola? Para
que serve a escola?

16 Outubro » 15h00
20 Março » 15h00
Conto
“Guia familiar para os monstros lá de casa”
Oficina dos Encantos
Criação de monstros com plasticina

Oficina dos Encantos
Criação de vitral da Bruxa Mimi
Tema
Contos de Bruxas

Quem são o Fungonius, o Instantanius, o Tagarelus
Falatorius e o Iratus Furibundus? São os monstros lá
de casa! São criaturas habitualmente invisíveis
(mas sempre presentes) que vivem nas nossas casas
e estão sempre a pregar-nos partidas, a guerrear
connosco, a inventar planos e estratégias para
tornarem a nossa vida mais complicada do que
seria desejável.

» Mensalmente ao sábado, das
15h às 16h30 (com interrupção
nos meses de Abril e Agosto).

A Bruxa Mimi e o seu gato Rogério estão fartos do
Inverno. O Jardim está coberto de neve, a fonte
congelou, das árvores pendem picos de gelo. Então
a Mimi lança um feitiço e transforma tudo em
Verão. Um grande erro…

13 Novembro » 15h00
Conto
“Aventuras nos Céus”

15 Maio » 15h00

Oficina dos Encantos
Decoupage de uma nuvem especial para pendurar na porta do quarto

Conto
“Tanto, Tanto!”
Oficina dos Encantos
Construção e manipulação de bebé-marioneta

Tema
Contos de aventuras
Ilustração: Rita Correia

Calendarização | Horário

Conto
“A Bruxa Mimi no Inverno”

Ilustração: Paul Korky

Tema
Contos de Monstros
Ilustração: Stanislav Marijanovic

Ilustração: Helen Oxenbury

Tema
Contos da Família
Todos querem o bebé ao colo, todos o querem
abraçar e apertar contra o peito, todos lhe querem
dar tantos beijos e tantos mimos e tanta atenção,
todos o adoram, toda a família o ama... TANTO,
TANTO! Um livro divertido e cheio de amor, sobre
uma família que se reúne para fazer uma festa
surpresa!

Esta é a história de uma cidade perto do tecto do
mundo onde todos desenvolvem a imaginação
através das nuvens, excepto um senhor, um ás da
matemática, que irá aprender que a vida é mais do
que estar sempre a olhar para os papéis…

11 Dezembro » 15h00
Conto
“Sabes, Maria, o Pai Natal não existe”

5 Junho » 15h00

Oficina dos Encantos
Criação do Pai Natal com pauzinhos de gelado

Conto
“O que eu quero ser…”

Tema
Contos de Inverno

Oficina dos Encantos
Pesquisa pela biblioteca e partilha de livros sobre profissões

Ilustração: Joana Quental

Tema
Contos de Desejos
Eu cá quero ser tudo, futebolista e arquitecto,
actor de cinema mudo, é preciso é que dê certo. No
fundo o que eu quero é ser grande e bem depressa,
porque isto de crescer não pode ser só conversa.

Ilustração: Luís Henriques

Sala do Conto e Atelier de
Expressões da Secção InfantoJuvenil da Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro.

Oficina dos Encantos
Criação de casa sem paredes com restos de cartão
Tema
Contos das Férias

Tema
Contos de Portugal

Destinatários

Local de realização

10 Julho » 15h00
Conto
“A Casa de Férias: Histórias do Senhor Valéry”

Conto
“O Caldo de Pedra”

Ilustração: José Miguel Ribeiro

Conscientes de que a leitura e o
contacto com os livros nos primeiros
anos de vida são de extrema
importância para o crescimento do
ser humano, nomeadamente no
que concerne ao desenvolvimento
das capacidades imaginativa,
criativa e de gosto pela leitura, a
Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro realiza a actividade Hora do
Conto e Oficina dos Encantos num
formato em que se pretende que as
crianças e respectivas famílias
assumam um papel de
protagonistas, intervindo e
assumindo elas próprias, sempre
que possível, o comando de cada
sessão. São utilizados livros
recomendados pelo Plano Nacional
de Leitura e materiais reutilizáveis
e amigos do ambiente.

Como muitos meninos crescidos, o Frederico não
acredita que o Pai Natal exista. Tentar convencer a
Maria do mesmo é que não vai ser tarefa fácil – e se
o Pai Natal deixar de acreditar no Frederico?

