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FICHA DE INSCRIÇÃO

Designação do Jardim de Infância, EB1 ou ATL:

N.º de crianças/alunos/as (máx. 25): 

Ano de escolaridade:

Professor/a ou Educador/a responsável:

Inscrição no Programa “Contos com Obra” do dia              /               / 2018* 

Morada do Jardim de Infância, EB1 ou ATL:

Telefone:

E-mail:

Necessitam de transporte: Sim                Não

(*) 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)

No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo de promoção 
institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de 
Oliveira de Azeméis. Para o exercício dos direitos no âmbito da proteção de dados poderá ser contactado o/a 
Encarregado/a de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt.



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 trabalha 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.

As obras literárias escolhidas, que são abordadas mensalmente em cada sessão, 

assinalam as datas e/ou efemérides da UNESCO, de acordo com o projeto 

bibli(U)NESCO.

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, às 3.ªs e 4.ªs feiras, das 14h às 15h15.

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.



Outubro | O Professor
5 de outubro | Dia Mundial do Professor 

Os/As professores/as são a força mais influente e poderosa para a equidade, acesso e 
qualidade na educação. São o pilar das comunidades educativas no âmbito de uma 
educação de qualidade para todos/as, em ambientes de cidadania e solidariedade.

Jardins-de-Infância | Dias: 02, 09, 16, 23, 30

Conto: Harry e os Dinossauros vão para a escola 
Oficina: Conceção de um dinossauro
Sinopse: É o primeiro dia de aulas para o Harry. Ele e os dinossauros estão entusiasmados e 
um pouco ansiosos. Quando os dinossauros ficam cá fora, Harry duvida de continuar a 
gostar daquela nova experiência. Mas há outro menino que se sente infeliz.

Título: Harry e os Dinossauros vão para a escola
Autor: LARANJEIRA, Rómina 
Publicação: Vila Nova de Gaia : Gailivro, 2007 
ISBN: 978-989-557-424-7
Cota: BMFC FI LE(LC) WHYB-I. har

EB1 e ATL | Dias: 03, 10, 17, 24, 31

Conto: Odeio a Escola!
Oficina: Interpretação e representação da Ana Rita
Sinopse: Era uma vez uma menina que não gostava de aprender. O seu nome era Ana 
Rita e queria ver a escola a arder… E porque não, se a professora é um sapo feio e a sala 
um buraco no chão?

Título: Odeio a Escola!
Autor: BRAGANÇA, LEONOR
Publicação: Lisboa : Livros Horizonte , 2003
ISBN: 972-24-1276-0
Cota: BMFC FI LE(LC) WILL-J. ode

Jardins-de-Infância | Dias: 11 e 18

Conto: A menina que só sabia contar até 3
Oficina: Desenho e pintura de 3 letras, 3 palavras 
Sinopse: Eli orgulhava-se de saber contar os números desde pequenina. Mas estes números 
iam só até 3, porque tudo na vida dela parecia só precisar de 3 letras, 3 números, 3 
palavras… Um dia a professora disse que iam contar até 10.

Título: A menina que só sabia contar até 3
Autor: WATSON, Patrick
Publicação: Lisboa : Plátano , 2011
ISBN: 978-972-770-815-4
Cota: BMFC FI LP(LC) MONT-A. Men

EB1 e ATL | Dias: 12 e 19

Conto: Os livros que gostam de contar histórias
Oficina: Produção de flores com histórias 
Sinopse: Os nossos heróis são os livros. São eles o personagem principal destas cinco 
narrativas escritas em diferentes tons, tamanhos e formatos, volumes e feitios: o livro de 
bolso, o livro de colecção, o livro de autor, o livro sabichão, o livro de tantas outras 
formas e anseios mais…

Título: Os livros que gostam de contar histórias
Autor: ÉFFE, Fátima
Publicação: Coimbra : Pé de Página , 2005
ISBN: 989-614-021-9
Cota: BMFC FI LP(LC) EFFE-F. liv

Contos com Obra setembro | outubro 2018

Setembro | Aprender a ler
08 de Setembro | Dia Internacional da Alfabetização 

O hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento do intelecto e 
também é o caminho mais curto para adquirir conhecimento. Estimula o bom 
funcionamento da memória, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar 
um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos.



Jardins-de-Infância | Dias: 04 e 11

Conto: Porque adoro a minha avó
Oficina: Criação do retrato da avó 
Sinopse: Este livro tem páginas especiais para escreveres e desenhares, para mostrares 
porque é que a tua avó é tão especial. As coisas fantásticas que cada avó tem para nos 
oferecer e para nos mostrar.

Título: Porque adoro a minha avó
Autor: REYNOLDS, Alison
Publicação: Porto : Porto Editora , 2012 
ISBN: 972-712-362-7
Cota: BMFC FI LE(PC) KEYN-A. Por

EB1 e ATL | Dias: 05 e 12

Conto: : Na cadeira mágica da avó 
Oficina: Recriação da caixa de baloiço em massa de modelar  
Sinopse: A cadeira de balouço da avó parecia que tinha magia. Sempre que o autor se 
sentava nela e começava a balouçar, o tempo recuava, recuava e transportava-o para o 
mundo da imaginação…

Título: Na cadeira mágica da avó
Autor: REIS, Armindo
Publicação: Lisboa : Plátano , 2006 
ISBN: 972-770-502-2
Cota: BMFC FI LP(LC) REIS-A. cad

Jardins-de-Infância | Dias: 06, 13, 20, 27

Conto: Hoje sou um cowboy 
Oficina: Elaboração de chapéus
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. São também muito sonhadores, pois a partir de situações tão normais…

Título: Hoje sou um cowboy 
Autor: GEIS, Patricia
Publicação: Lisboa : Minutos de Leitura , D.L. 2002
ISBN: 972793030-1
Cota: BMFC FI LE(LC) GEIS-P. hoj

EB1 e ATL | Dias: 07, 14, 21, 28

Conto: O universo todo dentro de mim?!!  
Oficina: Criação de um livro em miniatura  
Sinopse: O que acontecerá quando desfolhamos malmequeres, trocamos números por 
flores, sonhamos com cavalos livres e soltamos borboletas de interrogações no ar...? 
Sim, o que acontecerá quando descobrimos que trazemos TODO o universo dentro de 
nós? 

Título: O universo todo dentro de mim?!!
Autor: FFE, Fátima
Publicação: Coimbra : Pé de Página , 2005
ISBN: 989-614-010-3
Cota: BMFC FI LP(LC) EFFE-F. uni

Novembro | Criatividade
15 de novembro | Dia Mundial da Filosofia 

Para uma sociedade ser salva da estagnação e para o indivíduo atingir o seu pleno 
desenvolvimento, deve-se encorajar a criatividade. É conhecida a grande relevância das 
operações cognitivas no processo criativo e como o estímulo da criatividade leva ao bom 
nível de desenvolvimento intelectual.

Dezembro | Família
10 de dezembro | Dia Internacional dos Direitos Humanos 

A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano. Referência fundamental para 
qualquer criança, é na família que, independente de sua configuração, se aprende e 
incorpora valores éticos, e onde são vivenciadas experiências afetivas, representações, 
juízos e expectativas.

Contos com Obra novembro | dezembro 2018


