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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 (aprox. 25 alunos/as).

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” e ATL).

INSCRIÇÕES 
As inscrições são gratuitas e 

obrigatórias. Devem ser efetuadas 

através de email 

biblioteca@cm-oaz.pt ou no Balcão 

de Atendimento e Empréstimo da 

BMFC. 

As inscrições, assim como o 

transporte, estão sujeitas a 

confirmação pela BMFC.

bibli(U)NESCO
Terças-feiras e Quartas-feiras | 14h00 às 15h15

bibli(U)NESCO

www.bm-ferreiradecastro.com
/BibliotecaFerreiradeCastro

bibliunesco.bm-ferreiradecastro.com

Julho | População
Jardins-de-Infância | Dia: 02

Atividade: Realização da capa de um livro 
Conto: Meninos de todas as cores de Luísa 
Ducla Soares
Sinopse: As coisas não passam de coisas? 
Ou são coisas e alguma coisa mais? Cada 
coisa tem sua causa. E, por vezes, uma voz. 
Com queixas, alegrias, pensamentos ou 
histórias para contar…
Cota: BMFC FI LP(LC) SOAR-L. men

EB1 e ATL | Dia: 03
Atividade: Desenho do retrato do ladrão
Conto: Um ladrão debaixo da cama de Alice 
Vieira
Sinopse: Era uma vez uma velha que, 
segundo muitos, “sabia a cura para todas 
as doenças e que bastava beber um dos 
seus chás para que um quase-morto ficasse 
mais corado que uma romã”. E sempre que 
tinha de sair deixava um aviso: “– Cuidado, 
muito cuidado! Até eu voltar, rei ou 
mendigo, não deixarás entrar!” 
Cota: BMFC FI LP(ET) VIEI-A.sop

Agosto | Igualdade Feminina
Jardins-de-Infância | Dias: 20 e 27

Atividade: Construção de um cesto de 
basquetebol
Conto: Madalena descobre o Basquetebol 
de Francisco Fernandes
Sinopse: Tap- tap-tap… Todas as manhãs 
era assim! Madalena acordava com este 
ruido estranho junto à sua janela. Até que 
um dia, curiosa, resolveu levantar-se mais 
cedo para descobrir o que se passava. Qual 
não foi o seu espanto quando viu surgir na 
esquina do prédio…
Cota: BMFC FI LP(LC) FERN-F.mad

EB1 e ATL | Dias: 21 e 28
Atividade: As nossas diferenças 
Conto: As Mulheres e os Homens de Equipo 
Plantel 
Sinopse: Mulheres e homens têm os 
mesmos direitos. No entanto, olhamos em 
volta e percebemos que nem sempre as 
mulheres desfrutam dos mesmos privilégios 
que os homens. Algumas governam países 
mas são poucas as que hoje ocupam os 
lugares de maior responsabilidade.
Cota: BMFC FI 3 EQUI mul

Setembro | Paz
Jardins-de-Infância | Dias: 17 e 24

Atividade: Criação de Fantoches de dedo 
Conto: O baile dos três porquinhos de 
Laurence Bourguignon
Sinopse: Os três porquinhos são famosos 
na floresta. Conta-se que um dia, 
conseguiram apanhar um lobo e 
cozinhá-lo. O Lobo Grande não acredita 
nem numa única palavra! Estes porquinhos 
não são mais espertos do que os outros.
Cota: BMFC FI LE(LC) BOUR-L. bai

EB1 e ATL | Dias: 18 e 25
Atividade: A caricatura da raiva
Conto: Era uma vez uma raiva de Blandina 
Franco 
Sinopse: Era Uma Vez uma Raiva conta a 
história de uma raiva que começa 
pequenina e acaba por tomar proporções 
dramáticas. A raiva e as birras são 
destrutivas e sem sentido e que, no fim, o 
sofrimento é maior se não controlarmos as 
emoções negativas.
Cota: BMFC FI LE(LC) FRAN-B. era

Outubro | Pobreza 
Jardins-de-Infância | Dias: 01, 08, 15 e 22

Atividade: Construção de uma casa em 
origami
Conto: O Urso e a Casa dos Livros de Poppy 
Bishop 
Sinopse: O Coelho adora histórias de 
aventuras. O Ouriço adora finais felizes. O 
Rato e a Raposa adoram ler juntos. Ou seja, 
todos adoram livros! Eles vivem felizes 
juntos, no entanto têm apenas UM livro, 
que estimam e partilham desde 
pequeninos.
Cota: BMFC BI FI LE(LC) BISH-P.urs

EB1 e ATL | Dias: 02, 09, 16 e 23
Atividade: Construção de um frigorífico 
Conto: O Frigorífico da Magui de Lois Brandt
Sinopse: A Sofia e a Magui vivem no mesmo 
bairro, brincam no mesmo parque e andam 
na mesma escola. Mas, enquanto o 
frigorífico da casa da Sofia está cheio, o da 
casa da Magui está vazio — 
completamente vazio.
Cota: EB1/JI-OA1 FI 3 BRAN-L. sri

Novembro | Tolerância 
Jardins-de-Infância | Dias: 05, 12, 19 e 26 

Atividade: Produção de um caracol em 
argila
Conto: Onde estás, caracol? de Susanna 
Isern  
Sinopse: Há-os em todos os países, nas 
terras altas e nas planícies longínquas, nas 
urbes populosas e nas aldeias esquecidas. 
Podem encontrar-se em qualquer lugar, 
apesar de não serem fáceis de conseguir …
Cota: BMFC FILE(LC) ISER-S.ond

EB1 e ATL | Dias: 06, 13, 20 e 27 
Atividade: Invenção da boneca da Sofia
Conto: Não faças isso, Rita Salpico! Cressida 
Cowell 
Sinopse: A mãe da Rita passava os dias a 
gritar: "Não faças isso, Rita Salpico!" E um 
dia a Rita fartou-se: Porque é que não te 
vais embora para eu poder fazer TUDO o 
que me apetece?!" E então a mãe foi 
embora, e a Rita pôde fazer tudo o que 
queria. Mas com que resultados!
Cota: BMFC FI LE(LC) COWE-C. não 

Dezembro | Solidariedade
Jardins-de-Infância | Dias: 03 e 10

Atividade: Criação de uma árvore de papel
Conto: A Árvore da Escola de Antonio 
Sandoval 
Sinopse: No pátio da escola havia uma 
árvore. Só uma. O Pedro gostava de correr 
perto daquela árvore durante o recreio. 
Quando passava ao seu lado olhava-a de 
soslaio, para não chocar com ela.
Cota: BMFC FI LE(LC) SAND-A. arv

EB1 e ATL | Dias: 04 e 11
Atividade: Elaboração da caixinha de 
fósforos
Conto: A menina dos fósforos de Hans 
Christian Andersen 
Sinopse: É véspera de Ano Novo e uma 
pobre menina vagueia sozinha pelas ruas. A 
noite está a aproximar-se e está muito frio. 
Enquanto as pessoas estão 
confortavelmente instaladas no conforto 
das suas casas, a menina anda a vender 
fósforos.
Cota: BMFC FI LE(LC) ANDE-H. men


