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(*) Inscrição e transporte sujeitos a confirmação pela Biblioteca Municipal

Para mais informações:
contactar pelo telefone 256 607 177 ou e-mail biblioteca@cm-oaz.pt (A/C Sara Pereira)

bibli(U)NESCO

No programa Contos com Obra, através da utilização de livros da coleção da
biblioteca municipal, o público escolar e juvenil do Município de Oliveira de
Azeméis trabalham o conto em grupo e de forma ativa, pois a uma hora do conto
segue-se uma oficina para realização de uma atividade. Com este programa,
pretende-se que os/as participantes descubram o livro, desenvolvendo o prazer
de ler.
DESTINATÁRIOS/AS
Público escolar e juvenil do Município de Oliveira de Azeméis (máximo de 25
participantes por sessão).
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Sala do Conto e Ateliê de Expressões da Secção Infantojuvenil da Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro.
CALENDARIZAÇÃO | HORÁRIO
Jardins-de-Infância / Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ateliês de Tempos
Livres: Semanalmente, das 14h às 15h15.
Agosto – Participantes inscritos no programa “Biblioteca em Férias”.
INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e obrigatórias. Devem ser efetuadas através do
número de telefone 256 607 177, a/c de Sara Pereira, com indicação dos dados
constantes na ficha de inscrição ou mediante entrega de ficha de inscrição no
Balcão de Atendimento e Empréstimo da BMFC.
As inscrições e o transporte estão sujeitos a confirmação pela BMFC, através de
correio eletrónico biblioteca@cm-oaz.pt.

Contos com Obra

janeiro | fevereiro | março | abril

2018

Janeiro | Multiculturalidade

Março | Ser menina

Porque é necessário promover, cada vez mais, uma educação multicultural para que se consiga um equilíbrio
entre a preocupação da integração e todo o seu enraizamento na cultura. Descobrir que nela se entrecruzam
e convergem formas de vida e de estar muito diversas.

Ainda muito pequenos já começamos a lidar com as expectativas que a sociedade deposita sobre cada um. Já
na infância, entramos em contato com uma lista de predileções, afazeres e tarefas específicas, construídas
socialmente como “coisa de meninos” ou “de meninas”. Deverá existir uma reflexão coletiva sobre a
importância a dar às meninas, desde a infância - a liberdade de serem o que elas quiserem.

Jardins-de-Infância | Dias: 23 e 30

EB1 e ATL | Dias: 24 e 31

Conto: As cores do Mateus
Oficina: Invenção de um menino às
cores
Sinopse: Mateus é negro como a noite e
escuro como um mistério. E é um
menino adotado. A sua mamã conta-lhe que ele
nasceu numa ilha muito distante... Porque é que é
tão difícil para os seus colegas da escola entender
isso?
Autor: LÓPEZ SORIA, Marisa
Publicação: Rio de Mouro : Everest , 2004
ISBN: 972-750-737-9
Cota: BMFC FI LE(LC) LOPE-M. cor

Conto: Não faz mal ser diferente
Oficina: Criação de retratos dos
colegas
Sinopse: Não faz mal ajudar um
esquilo a apanhar nozes. Não faz mal
ter diferentes tipos de amigos. Não faz mal pedir
um desejo. Não faz mal ser-se diferente. Tu és
Especial e Importante só por seres quem tu és.
Autor: PARR, Todd
Publicação: Vila Nova de Gaia : Gailivro , 2007
ISBN: 978-989-557-308-0
Cota: BMFC FI LE(PL) PARR-T. não

Jardins-de-Infância | Dias: 06, 13 e 20

EB1 e ATL | Dias: 07,14 e 21

Conto:
Histórias
da
menina
minhó-minhó
Oficina: Criação do espelho de sonhos
Sinopse: Nascido de um diálogo de
amizade entre um escritor e um pintor,
este livro renova, nesta 2.ª edição, uma parceria
entre a palavra e a imagem e demanda a voz de um
adulto que leia baixinho estas estórias de ninar, junto
à cabeceira da cama de uma criança na hora de
transpor o espelho dos sonhos…
Autor: BARBOSA, Pedro
Publicação: Porto : Afrontamento , 2008
ISBN: 978-972-36-0999-8
Cota: BMFC FI LP(LC) BARB-P. his

Conto: A Rosinha, o mar e os sonhos
Oficina: Conceção de uma chave de cobre
Sinopse: Quando uma chave de cobre vai
parar a seus pés, a Rosinha escuta uma voz
misteriosa que lhe fala de um Grande
Tesouro existente no alto mar. A Rosinha
aventura-se então a remar até esse lugar longínquo. Aí,
num castelo cheio de cores (o Castelo do Grande
Tesouro), a Sereia Íris revela-lhe um segredo sobre os
sonhos do Universo…
Autor: ARAÚJO, Rosário Alçada
Publicação: Vila Nova de Gaia : Gailivro , 2007
ISBN: 978-972-47-4622-7
Cota: BMFC FI LP(LC) ARAU-R. ros

Fevereiro | Saúde Infantil

Abril | Ser Diferente

Pretende-se alertar as crianças para a importância de hábitos de higiene evitando doenças futuras e sensibilizar
para uma melhor alimentação, discutindo-se as diferenças, nos diversos países, entre a obesidade e
subnutrição.

Hoje, nos nossos dias, há muitos conflitos causados pelas diferenças físicas, religiosas e sociais, mas o que
poucas pessoas sabem é o que realmente significa ser diferente. Aqui, cabe uma observação quanto a nos
conhecermos. Quanto mais nos conhecemos mais aprendemos a respeitar os outros e as suas diferenças.

Jardins-de-Infância | Dias: 06,20 e 27

EB1 e ATL | Dias: 07, 21 e 28

Conto: Onde meto o meu nariz?
Oficina: Elaboração de uma escova de
dentes mágica
Sinopse: Ensinar as crianças a gostar de
manter uma higiene e uma alimentação
saudáveis torna-se uma tarefa fácil e aliciante com
estas rimas, que os mais pequenos vão decorar ao
mesmo tempo que se divertem.
Autor: AREIAS, Conceição
Publicação: Lisboa : Livros Horizonte , 2003
ISBN: 972-24-1292-2
Cota: BMFC FI LP(P) AREI-C. ond

Conto: Amigo Peixe
Oficina: Invenção do peixe mágico em
plasticina
Sinopse: O casal Mopper vive numa
casa rodeada de flores, árvores,
felicidade e amor. Porém, quando o Senhor
Mopper se torna amigo de um peixe mágico e ele
lhe concede 3 desejos, a Senhora Mopper esquece
a simplicidade com que sempre viveu e dá largas à
ambição. Mas… continuará a ser feliz?
Autor: GOMES, Paulo J.
Publicação: Alfragide : Asa , 2011
ISBN: 978-989-23-1511-9
Cota: BMFC FI LP(LC) GOME-P. ami

Jardins-de-Infância | Dias: 10 e 17

EB1 e ATL | Dias: 11 e 18

Conto: Elmer e Alber
Oficina: Produção de um Autoretrato
Sinopse: Elmer, o elefante aos
quadrados coloridos, regressa para mais
uma divertida história. O Elmer gosta
muito de pregar partidas - mas o seu primo Alber não
lhe fica atrás.
Autor: MCKEE, David
Publicação: Lisboa : Caminho , imp. 2005
ISBN: 972-21-1448-4
Cota: BMFC FI LE(LC) MCKE-D. elm

Conto: : O Pavão do Abre-e-Fecha
Oficina: Ilustração do Pavão Real
Sinopse: Um pavão pavoneava-se na
beira do lago, orgulhoso da sua
plumagem. Mas quando olhava para
as patas, logo encolhia as penas e, cabisbaixo,
escondia-se envergonhado. Achava-as feias e
pensava que o resto do mundo achava o mesmo.
Autor: MACHADO, Ana Maria
Publicação: Rio de Mouro : Everest , imp. 2002
ISBN: 972-750-857-X
Cota: BMFC FI LE(LC) MACH-A. Pavros

Contos com Obra

maio | junho | julho | agosto

2018

Maio | Sol

Julho | Amizade

O Sol tem papel fundamental na existência de todos os seres vivos, não apenas por ser fonte de luz e calor,
mas por diversos outros motivos. É importante para o movimento dos oceanos, a formação dos ventos e o
ciclo da água, sendo responsável também pelas chuvas.

A amizade dentro de uma perspetiva científica é compreendida como uma importante fonte de felicidade e
bem-estar. Proporciona apoio social, o compartilhamento de experiências, interesses, memórias,
pensamentos, sentimentos e emoções.

Jardins-de-Infância | Dias: 08, 15, 22, 29

EB1 e ATL | Dias: 02, 09, 16, 23 e 30

Jardins-de-Infância | Dias: 03 e 10

EB1 e ATL | Dias: 04 e 11

Conto: Pelo sistema solar vamos todos
viajar
Oficina: Ilustração da história
Sinopse: Regina Gouveia foi vencedora
do 1º prémio do XV Concurso de Poesia
Agostinho Gomes. “Regina Gouveia,
através da sua escrita, onde a ciência é
introduzida subtilmente, mas de forma rigorosa e
adequada a públicos mais jovens, conseguiu mais
uma vez que a Ciência e a Poesia dessem as mãos.”
Autor: GOUVEIA, Regina
Publicação: Lisboa : Ana Paula Faria , 2010
ISBN: 978-972-8920-76-0
Cota: BMFC FI LP(P) GOUV-R. pel

Conto: Mateus, a lua, o sol e a
senhora estrela polar
Oficina: Pintura do sistema solar
Sinopse: Mateus olhava o céu da sua
janela. Estava tão contente que não
conseguia dormir. No dia seguinte era a festa do
seu aniversário. Com a mão, disse adeus à Lua,
quando...
Autor: CIN, Luigi Dal
Publicação: Prior Velho : Paulinas , 2003
ISBN: 972-751-554-1
Cota: BMFC FI LE(LC) CIN-L. mat

Conto: A amizade e a escola de fadas
Oficina: Elaboração do fantoche da
Fada Carolina
Sinopse: Chegou a altura de a Carolina
deixar a Escola de Fadas. Todas as suas
amigas já sabem que espécie de fadas querem ser.
Mas a Carolina ainda está indecisa. Pensa que não
tem jeito para fazer nada. Contudo, as suas amigas
sabem onde se esconde o seu verdadeiro talento.
Autor: THOMSON, Emma
Publicação: Lisboa : Dinalivro , 2005
ISBN: 972-576-261-4
Cota: BMFC FI LE(LC) THOM-E. ami

Conto: O dragão rabugento
Oficina: Criação de um fantoche de
dedos
Sinopse: Um livro sobre a amizade
para todos aqueles que ainda não a
conheçam. Nos dias que correm
esquecemo-nos constantemente do valor da
amizade, de fazer novos amigos, de sermos felizes.
Esta história fala-nos da mudança de
comportamentos que todos nós podemos ter em
relação aos outros.
Autor: SOEIRO, Cristina
Publicação: Loures : Crerital , 2003
ISBN: 972-730-142-8
Cota: BMFC FI 1 dra

Junho | Ambiente

Agosto | Irmãos

A sociedade não se sustenta sem um ambiente saudável, sem água potável, sem ar puro, sem solo fértil, sem
um clima ameno. No entanto, o ser humano tem vindo a descurar cada vez mais o ambiente em prol de um
consumismo cada vez maior, já que o egocentrismo assola os tempos atuais.

Ter irmãos é, “por si”, uma riqueza emocional, mas estes poderão ter muito mais importância na formação da
nossa personalidade do que imaginamos. A presença de um irmão ou de uma irmã tem quase mais influência
no desenvolvimento da personalidade e da atitude mental do que a presença dos pais.

Jardins-de-Infância | Dias: 05 e 19

EB1 e ATL | Dias: 06 e 20

Biblioteca em Férias | Dias 22 e 29

Conto: Surpresas na Selva
Oficina: Construção de um Leão com
materiais recicláveis
Sinopse: Histórias divertidas onde os
animais da selva são os heróis. Com
texto e ilustrações originais e nacionais. Contém
páginas interativas, que ao abrirem revelam
pormenores escondidos da narrativa.
Autor: WATSON, Patrick
Publicação: Porto : Porto Editora , 2004
ISBN: 972-0-70681-3
Cota: BMFC FI LE(LC) WARS-P. sur

Conto: A história da árvore Elvira
Oficina: Construção de baloiço em
miniatura
Sinopse: A Elvira é uma árvore muito
gira! É a mais esperta e divertida de que há
memória. Ela tinha o sonho de ser visitada por
muitas crianças e brincar com elas. Será que vai
conseguir?
Autor: ZACARIAS
Publicação: 4.ª Edição, Rio de Mouro: Everest,
imp. 2004
ISBN: 972-750-850-2
Cota: BMFC FI LP(LC) ZACA his

Conto: Vou ter um irmão
Oficina: Criação de uma estrela
brilhante para o quarto iluminar
Sinopse: A notícia de que a criança vai
ter um irmão mais novo pode não ser
muito bem recebida. Quando assim é, esta história
pode ajudar a criança a perceber que não tem de
recear ficar sem o que é seu. Nos primeiros anos de
vida, a par do desenvolvimento cognitivo, motor e
percetivo do eu, dão-se mudanças em todos os
aspetos…
Autor: PIUMINI, Roberto
Publicação: [S.l.] : Chicco , 2011
ISBN: 978-989-23-1480-8
Cota: BMFC FI LE(PL) PIUM-R. vou

Conto: Camila tem um irmão
Oficina: Elaboração de um boneco
bebé
Sinopse: A Camila acha os pais um
pouco estranhos: andam sempre aos
segredinhos, trocam sorrisos às escondidas… Até
que por fim recebe a grande notícia e tudo se torna
claro: a mamã da Camila vai ter um bebé!
Autor: PÉTIGNY, Aline de
Publicação: Alfragide : Asa , 2009
ISBN: 978-989-23-0370-3
Cota: BMFC FI LE(LC) PETI-A. Cam

