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Conscientes de que a leitura e o contacto com o livro nos primeiros anos de vida são de 

importantes para o crescimento do ser humano, nomeadamente no que concerne ao 

desenvolvimento da capacidade imaginativa, criativa e do gosto pela leitura, a Biblioteca 

Municipal de Oliveira de Azeméis realiza a actividade Hora do Conto e Oficina de Encantos 

para as famílias num formato em que as crianças e pais assumem um papel de protagonistas, 

intervindo e assumindo elas próprias o comando de cada sessão. A Hora do Conto 

acompanhada da Oficina de Encantos são as estratégias indicadas para o desenvolvimento 

de experiências de estimulação para a leitura, onde as histórias transportam os leitores para 

outra dimensão, cheia de locais encantados. 

 

Conto:  Um segredo bem guardado  

Oficina de Encantos:  Decoração de ovos da Páscoa com materiais reutilizá veis  

Pompeu, um coelho brincalhão, vai passar alguns dias a casa dos avôs para os ajudar no que 

for necessário, mas quando tenta ajudar a avó a pendurar os lençóis, assim que ela se 

ausenta por uns minutos um lençol solta-se pela força do vento e os problemas aparecem. O 

Pompeu e o avô terão de guardar um segredo sobre o que se passou entretanto… 

Destinatários: Famílias e crianças 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro – Sala do Conto e Atelier de Expressão  

 

Livro: Aventuras em casa do avô 

Conto:  UM SEGREDO BEM GUARDADO 

Autora: KINCAID, Lucy 

Ilustrador: KINCAID, Eric  

Tradutora: COSTA, Ana Mafalda  

Edição: 3.ª ed., Porto: Asa, 2004   

ISBN:  972-41-2244-1 

Cota: BMFC FI LE(LC) KINC-L. ave 
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