2016

No programa de 2016 Contos com
Obra para famílias, crianças e
famílias do Município de Oliveira de
Azeméis trabalham o conto em
grupo e de forma ativa, pois após a
leitura do conto segue-se uma
oficina para realização de uma
atividade artística ou lúdica sobre a
obra.
Com
este
programa
pretende-se que a criança não leitora
– ou pouco leitora – descubra o livro,
desenvolvendo na criança o prazer
de ler, e ajudando-a a descobrir a
diversidade de livros.

PROGRAMA FAMÍLIAS

27 fevereiro 2016 | 15h30

17 setembro 2016 | 15h30

Era uma vez uma menina muito bonita que vivia num palácio,
rodeado de belos jardins. Um dia, no seu quarto, começou a ouvir
um canto maravilhoso. Era um pássaro grande e lindo. Tinha longas
penas como um pavão, mas não era um pavão. A menina correu
para a janela mas quando lá chegou o pássaro desapareceu. Como
vai conseguir ela apanhá-lo?

Certo dia ao regressar a casa, o Lobo Grande encontrou um
coelho. De imediato pensou em devorá-lo, mas este coelho não
era um coelho vulgar: ele era um especialista em truques e
magias. Será que ainda vão ser grandes amigos?

Título: A Princesinha Corajosa
Oficina: produção de pavão com restos de cartão

Conto: A Princesinha corajosa
Autor: CONTUMÉLIAS, Mário
Ilustrador: BRUM, Jorge
Colecção: Mário Contumélias (Volume 2)
Edição: Lisboa: Plátano, 2006
Cota: BMFC FI LP (LC) CONT-M. pri
ISBN: 972-770-454-9

Famílias do Município de Oliveira de
Azeméis

19 março 2016 | 15h30

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Bernardino era um leão diferente, não fazia nada daquilo que os
outros leões faziam e isso deixava o pai muito zangado. Então um
dia resolveu ir-se embora. Pelo caminho descobriu algo que
transformou a sua vida…

CALENDARIZAÇÃO | HORÁRIO

Título: Bernardino
Oficina: criação de leão e outros animais de grande porte

Conto: Bernardino
Autor: BACELAR, Manuela
Ilustrador: BACELAR, Manuela
Colecção: Triciclo voador (Volume 7)
Edição: Porto, Afrontamento, 2005
Cota: BMFC FI LP (LC) BACE-M. ber
ISBN: 972-36-0763-8

Mensalmente, ao sábado, das 15h30
às 17h (com interrupção nos meses de
janeiro, abril, julho e agosto)

21 maio 2016 | 15h30

Conto: O Rei Cota
Oficina: elaboração de rosa com papel crepe
INSCRIÇÕES

Este programa não necessita de
inscrição

Praticamente arruinado, o Rei vive num velho castelo com as suas
três filhas. Um dia, farto de comer as batatas com couves
plantadas pelas princesas, decide correr mundo a ver se consegue
mudar de vida. Cada uma das princesas pede-lhe um presente.
Sem dinheiro, percebe que só pode levar a rosa. Mas esta tarefa
não vai revelar-se nada simples.
Conto: O Rei Cota
Autora: Castel-Branco, Margarida
Ilustradora: Antunes, Carla
Publicação: Lisboa: Verbo, 2006
Coleção: Histórias Esbrenhuxas
Cota: BMFC FI LP(LC) CAST-m rei
ISBN: 972-22-2599-5

25 junho 2016 | 15h30

Conto: Segue aquele Urso!
Oficina: aprender a recolher pegadas de animais
"Quando um Urso fores caçar, muito cuidado terás de ter. É melhor
um amigo levar - que mais gordinho deverá ser". A Lebre adora
ursos. Ela queria muito encontrar um. Então ela compra um livro e
parte para uma grande e perigosa aventura...
Conto: Segue aquele Urso!
Autora: Freedman, Claire
Ilustradora: Edgson, Alison
Tradutor: Costa, Pedro
Publicação: Lisboa: Minutos de Leitura, 2007
Cota: BMFC FI LE(LC) FREE-C. seg
ISBN: 978-972-793-069-2

www.facebook.com/azemeisvida
www.bm-ferreiradecastro.com

Conto: O Lobo Mágico
Autora: Bourguignon, Laurence
Ilustrador: Derullieux, Michaël
Publicação: Canelas: Gailivro, 2000
Cota: BMFC FI LE(LC) BOUR-L. lob
ISBN: 972-8473-51-6

15 outubro 2016 | 15h30
Conto: A menina dos cabelos de ouro
Oficina: produção de boneca de lã

DESTINATÁRIOS/AS

Sala do Conto e Ateliê de Expressões
da Secção Infanto-Juvenil da
Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro

Conto: O Lobo Mágico
Oficina: vamos aprender truques de magia

Era uma vez uma menina como outra menina qualquer. Só que os
seus cabelos louros pareciam mesmo de ouro. Pareciam… Até que
o padrinho a levou...
Conto: A menina dos cabelos de ouro
Livro: Seis Histórias às Avessas
Autora: Luísa Ducla Soares
Publicação: Livraria Civilização, 2005
ISBN: 9789722616836
Cota: BMFC FI LP(LC) SOAR-L. sei

05 novembro 2016 | 15h30

Conto: A Princesa Espertalhona
Oficina: criação de princesa com plasticina e botões
A princesa espertalhona não quer casar-se, porque se sente feliz
na sua vida de solteira. Mas a rainha, sua mãe, pensa que ela
deve casar-se, com um príncipe, é claro. O grande problema de
tudo isto é que…
Conto: A Princesa Espertalhona
Tradutora: Ana Paula Faria
Publicação: Lisboa: Terramar, 2004
ISBN: 9789727103737
Cota: BMFC FI LE(LC) COLE-B. pri

17 dezembro 2016 | 15h30

Conto: Perto da Lua
Oficina: produção de estrelas e planetas imaginários com materiais
reutilizáveis
O Tobias sentia-se quase tão isolado como a sua própria casa no
meio daquelas grandes tílias. Numa das muitas longas conversas
com a Lua, numa perfeita noite de luar, o Tobias resolveu pedir-lhe
algo muito sério.
Conto: Perto da Lua
Autora: Conceição de Sousa Gomes
Ilustradora: Eunice Rosado
Publicação: Maia: Nova Gaia, 2007
Colecção: Letras nossas
Cota: BMFC FI LP(LC) GOME-C. per
ISBN: 978-972-712-524-1

