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bibli(U)NESCO

Terças-feiras e Quartas-feiras | 14h às 15h15

No programa Contos com Obra e,
mediante a utilização de obras da
coleção da biblioteca, pretende-se
que o público infantil do Município
de Oliveira de Azeméis explore o
conto, de uma forma lúdica e
pedagógica, a partir do livro e da
realização de uma atividade,
promovendo, desde modo, o prazer
da leitura.
Em cada sessão será abordada uma
temática
relacionada
com
efemérides definidas pela Unesco,
no âmbito do projeto Bibli(U)NESCO.

DESTINATÁRIOS/AS
Público infantil do Município de
Oliveira de Azeméis, que frequente
os estabelecimentos de ensino,
públicos e privados, de Jardim de
Infância, 1º Ciclo do Ensino Básico e
Ateliês de Tempos Livres.
Participação máxima de uma turma
por sessão (aprx. 25 alunos).

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Sala do Conto e Ateliê de Expressões
da Secção Infantojuvenil da
Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro.

CALENDARIZAÇÃO | HORÁRIO
Mensalmente, às 3ª e 4ª feiras, das
14h00 às 15h15, exceto em agosto
(sessões
exclusivas
para
os
participantes no projeto “Na
biblioteca em férias”).

INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e
obrigatórias. Devem ser efetuadas
através de email:
- biblioteca@cm-oaz.pt
- sara.pereira@cm-oaz.pt
- ana.sa@cm-oaz.pt
com a respetiva ficha de inscrição
devidamente preenchida em anexo,
ou mediante entrega do respetivo
documento
no
Balcão
de
Atendimento e Empréstimo da
BMFC.
As inscrições, assim como o
transporte, estão sujeitas a
confirmação pela BMFC.

Janeiro | Línguas Indígenas

Abril | Saúde
Jardins-de-Infância | Dias: 02, 30
Atividade: Elaboração boletim médico
Conto: O Nuno vai ao hospital, de Christian
Lamblin
Sinopse: O Nuno vai ao Hospital depois de
um acidente. Em todos os momentos em
que se encontra internado descobre coisas
que jamais pensaria. E a sua forma de
encarar o hospital muda completamente.
Cota: BMFC FI LE(LC) LAMB-C. nun

Jardins-de-Infância | Dias: 22, 29
Atividade: Criação de coroa
Conto: Hoje sou uma Índia, de Patricia Geis
Sinopse: O Simão e a Beatriz são os
pequenos heróis desta divertida série. São
muito corajosos e possuem uma grande
imaginação, a qual os ajuda a ultrapassar
todos os perigos.
Cota: BMFC FI LE(LC) GEIS-P. hoj

EB1 e ATL | Dias: 23, 30

EB1 e ATL | Dias: 03
Atividade: Através de sopa de letras sobre
os perigos do Sol vão criar barcos de papel
Conto: Quando o sol está a brilhar, de José
Fanha
Sinopse: A Joana e o João adoram ir à
praia, mergulhar nas ondas do mare
estender-se na toalha a apanhar sol e ficar
com um belo bronzeado. Mas atenção! O
calor no corpo é bom, mas não se pode
abusar…
Cota: BMFC-BI FI LP(P) FANH-J. qua

Atividade: Realização de sopa de letras
Conto: Lili e o jardim da India, de Jeremy
Smith
Sinopse: A mãe da Lili viajou pelo mundo
inteiro e plantou um jardim mágico para a
filha, repleto de flores belas e exóticas. Na
sua primeira aventura, Lili visita o jardim
indiano, cujas plantas e flores lhe contam
histórias da sua terra natal.
Cota: BMFC FI LE(LC) SMIT-J. lil

Fevereiro | Justiça

Maio | Dia da Europa

Jardins-de-Infância | Dias: 12, 19, 26

Jardins-de-Infância | Dias: 07, 14, 21
Atividade: Elaboração de uma galinha
Conto: A galinha medrosa/ Conto
Tradicional Português, de António Mota
Sinopse: Era uma vez uma galinha
medrosa, tão medrosa que até a própria
sombra a assustava. Um dia, pôs-se a
esgaravatar no chão a ver se conseguia
apanhar uma minhoca para meter no papo.
Quando um bocadinho de cal lhe cai na
cabeça…
Cota: BMFC FI LP(LC) MOTA-A. Gal

Atividade: Construção do Gato Gatão e o
seu bigodão
Conto: É tão injusto!, de Pat Thomson
Sinopse: Pás! – bate a porta… Vrrás! – uma
vassourada… E o gato é corrido da casa da
quinta pela Dona Floripes, Que está furiosa.
É tão Injusto!
Cota: BMFC FI LE(LC) THOM-P. eta

EB1 e ATL | Dias: 06, 13, 20, 27
Atividade: Elaboração do sapo em origami
Conto: Só um golinho rã!, de Piet Grobler
Sinopse: Só um golinho rã! - é o imposto à
rã. E porquê? Porque com tanta sede que
tinha bebeu a água da sua poça, do ribeiro,
do poço e também do rio. Nascentes,
lagoas e o grande lago azul também
desapareceram. E todos os outros animais?
Cota: BMFC FI LE(LC) GROB-P. sou

EB1 e ATL | Dias: 08, 15, 22
Atividade: Realização de um Leão
Conto: Bernardino/ Contos de Portugal, de
Manuela Bacelar
Sinopse: "Era uma vez uma linda ilha onde
viviam uns simpáticos animais chamados
de Ursos Cabeludos". Foi assim que o
grande Urso Polar começou a contar a
história dos seus primos distantes aos dois
pequenos irmãos esquimós que o visitaram
naquele dia.
Cota: BMFC FI LP(LC) BACE-M. ber

Março | Água
Jardins-de-Infância | Dias: 12, 19, 26
Atividade: Produção de um fantoche de
dedo
Conto: Texugo e a grande viagem, de
Suzanne Chiew
Sinopse: Oh não, o verão está muito quente
e o riacho secou!
O Texugo tem um plano para encontrar
água, mas a viagem será longa, difícil e
encalorada…
Cota: BMFC-BI FI LE(LC) CHIE-S. tex

Junho | Oceanos
Jardins-de-Infância | Dias: 04, 18
Atividade: Criação de uma Estrela-do-mar a
3D
Conto: Stella: estrela do mar, de
Marie-Louise Gay
Sinopse: Estela e seu irmãozinho estão
passando o dia na praia. Estela já esteve lá
antes e conhece todos os segredos do mar,
mas Marcos tem muitas perguntas a fazer:
"O peixe-gato mia? O cavalo-marinho
galopa?" Estela tem resposta para tudo.
Cota: BMFC FI LE(LC) GAY-M. ste

EB1 e ATL | Dias: 13, 20, 27
Atividade: Elaboração de um recipiente para
aproveitamento de água
Conto: Gombby: A seca na Ilha, de Pedro
Matias Maria
Sinopse: Está muito calor e o Professor
anda preocupado com o baixo nível da
água do rio, tanto mais que se apercebe
que há muito desperdício de água na Ilha
Verde! Um dia, as suas preocupações
concretizam-se e falta a água em toda a
Ilha.
Cota: BMFC FI LP(LC) MARI-P. gom

EB1 e ATL | Dias: 05, 19
Atividade: Realização de um postal Pop-up
Conto: A Mimi no fundo do mar, de Valerie
Thomas
Sinopse: A Mimi adora mergulhar no mar…
Mas o Rogério não tem tanta certeza e, por
isso, a Mimi resolve transformar-se a si e ao
seu grande gato preto em criaturas das
profundezas. Mas algo acontece no fundo
do mar…
Cota: BMFC FI LE(LC) THOM-V. mim
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