Introdução
No programa Contos com Obra, através da utilização frequente de livros disponíveis na biblioteca
e materiais reutilizáveis e amigos do ambiente, as crianças do Município de Oliveira de Azeméis
trabalham o conto em grupo e de forma ativa, pois após o momento da leitura 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.

Destinatários/as
Crianças dos Jardins-de-Infância, Escolas EB1 e Ateliês de Tempos Livres (ATL) do Município de
Oliveira de Azeméis (máximo de 25 crianças por sessão), com idades compreendidas entre os 4 e
os 10 anos.

Local de realização
Sala do Conto e Ateliê de Expressão Artística da Secção Infanto-Juvenil da Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro.

Contos com Obra

Calendarização | Horário
» Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ateliês de Tempos Livres (7 aos 10 anos de idade) –

Semanalmente, das 10h00 às 11h15 (com interrupção nos meses de janeiro, abril, julho,
agosto e setembro);
» Jardins de Infância (dos 4 aos 6 anos de idade) – Semanalmente, das 10h00 às 11h15 (com

interrupção nos meses de janeiro, abril, julho, agosto e setembro).

Programa
Jardins-de-Infância
EB1 e ATL

Inscrições
As inscrições são gratuitas e obrigatórias. Devem ser efetuadas através do número de telefone
256.607.177 (A/C Carlos Costa ou Sara Pereira).

FEVEREIRO » JUNHO 2014

Contos com Obra

fevereiro | março | maio | junho | 2014

Programa Jardins-de-Infância
06, 13, 20 e 27 fevereiro 2014 | 10h00
Conto: “O menino que detestava escovas de dentes” | Oficina: Os dentes e a escova vão decorar
Tema: Contos de Saúde
O Martim, o protagonista desta história detesta escovas de dentes. Já experimentou todas as escovas possíveis e
imaginárias, a da mãe, do pai, às cores, com formas, mas continua sem escovar os dentes. Mas um dia, o Martim recebeu a
visita da fada dos dentes…
Conto: O menino que detestava escovas de dentes
Autora: Zehra Hicks
Publicação: Barcarena: Presença, 2011
ISBN: ISBN 978-972-23-4520-0
Cota: BMFC FI LE(LC) HICK-Z. men

06, 13, 20 e 27 março 2014 | 10h00
Conto: “Duarte faz tudo ao Contrário!” | Oficina: Fantoches de dedos vamos fazer e com eles nos
entreter
Tema: Contos às Avessas
Era uma vez um menino chamado Duarte que comia o refresco e bebia o chocolate lavava os dentes com o sabão e usava a
pasta prò pé e prà mão…
Conto: Duarte faz tudo ao Contrário!
Autor: Duarte Manuel Correia
Ilustrações: Kathy Silva
Publicação: Porto: Campo das Letras , 2001
ISBN: 9789726104278
Cota: BMFC FI LP(LC) CORR-D. dua

Programa EB1 e ATL
04, 11, 18 e 25 fevereiro 2014 | 10h00
Conto: “Flusí, o monstro das meias” | Oficina: Criação de monstro das meias (*)
(*) Cada participante deverá trazer uma meia velha

Tema: Contos de Saúde
Era uma vez uma menina chamada Magda. Certo dia começaram a desaparecer algumas meias e Magda pensou que seria
a máquina de lavar, qual não foi o seu espanto ao descobrir o monstro Flusi, que vivia na lavandaria.
Conto: Flusí, o monstro das meias
Autor: Bine Brändle
Tradutor: Helena Silva e Inês Mendes Moreira
Edição: Porto, ASA, 2005
ISBN: 972-41-4396-1
Cota: BMFC FI LE(LC) BRAN-B. flu

11, 18 e 25 março 2014 | 10h00
Conto: “A Galinha Medrosa” | Oficina: Recriação do conto às avessas e produção de animais
Tema: Contos às Avessas
"A Galinha Medrosa" é a história de uma galinha tão medrosa, tão medrosa, que até a própria sombra a assustava. Um dia,
pôs-se a esgravatar no chão a ver se conseguia apanhar uma minhoca para meter no papo. Quando um bocadinho de cal
lhe cai na cabeça, começa esta deliciosa história tradicional.
Conto: A Galinha Medrosa
Autor: António Mota
Ilustrador: Martinho Dias
Publicação: Vila Nova de Gaia: Gailivro, 2000
Coleção: Contos tradicionais (Volume 2)
ISBN: 972-8473-70-2
Cota: BMFC FI LP(LC) MOTA-A. gal

06, 13, 20 e 27 maio 2014 | 10h00
08, 15, 22 e 29 maio 2014 | 10h00
Conto: “O susto da toupeira marota ” | Oficina: Conceção de uma toupeira com massa de modelar
Tema: Contos de Animais
Ló é uma toupeira marota que desobedece aos pais e resolve ir brincar sozinha na neve, sem dizer nada a ninguém. Já
perdida e cheia de frio, ela cai num lago gelado, mas …
Conto: O susto da toupeira marota
Tradutora: Cristina Soeiro
Publicação: Loures: Crerital, 2003
ISBN: 5603486222383
Cota: BMFC FI 1 sus

05, 12, 19 e 26 junho 2014 | 10h00
Conto: “História dentro de uma garrafa” | Oficina: Conceção de um livro garrafa para estórias
Tema: Contos de livros
O Tiago anda sempre na lua. Em casa ou na escola, passa o tempo a sonhar com desertos e camelos e outras coisas
inventadas. Um dia, no sótão de uma casa velha, ele e a sua amiga Rita encontram uma garrafa mágica com um mundo
inteiro lá dentro…
Conto: História dentro de uma garrafa
Autor: Alexandre Honrado
Publicação: Lisboa: Gradiva, 2010
Coleção: Gradiva Júnior
ISBN: 9789726626596
Cota: BMFC-BI FI LP(RA) HONR-A. his

Conto: “Crocodilo e girafa: uma família igual às outras ” | Oficina: Construção de animais em
plasticina
Tema: Contos de Animais
A mamã girafa, o papá Crocodilo e os seus filhos, Krokira e Raffolo, ainda que um bocadinho diferentes e vivendo todos
numa casa especial, são uma família feliz e igual às outras. Entre os quatro, porém, a hora do pequeno-almoço pode de
repente transformar-se numa aventura inesquecível.
Conto: Crocodilo e girafa: uma família igual às outras
Autora: Daniela Kulot
Tradutora: Maria Hermínia Brandão
Publicação: Matosinhos: Kalandraka, 2011
Coleção: Livros para sonhar
ISBN: 978-989-8205-61-2
Cota: BMFC FI LE(LC) KULO-D. cro

03, 10, 17 e 24 junho 2014 | 10h00
Conto: “Lua do Mar – Os amigos são uma limpeza” | Oficina: Produção de cata-vento com páginas de
revistas
Tema: Contos de livros
“- Pai, os escritores limpam os livros quando acabam de escrever?
- Geralmente são eles que limpam as palavras, mas neste a Lua do Mar e os amigos também vão ter que limpar.”
Conto: Lua do Mar – Os amigos são uma limpeza
Autor: Nuno Garcia Lopes
Ilustradora: Mafalda Milhões
Edição: Tomar: O Contador de Histórias, D.L. 2004
Coleção: Lua do Mar
ISBN: 972.8333.14.5
Cota: BMFC FI LP(LC) LOPE-N. lua011

