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 a uma hora 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.

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 Expressões 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 10h 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 10h às 11h15
(com interrupção nos meses de janeiro, abril, julho, agosto e setembro).

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).

PROGRAMA

Jardins de Infânica
EB1 e ATL
FEVEREIRO » JUNHO 2015

Contos com Obra
PROGRAMA JARDINS-DE-INFÂNCIA

fevereiro | março | maio | junho | 2015
PROGRAMA ESCOLAS EB1 E ATL

05, 12, 19 e 26 fevereiro 2015 | 10h » 11h15

03, 10 e 24 fevereiro 2015 | 10h » 11h15

Conto: A menina dos cabelos de ouro | Oficina: Criação de linda cabeleira de “ouro” | Tema: Contos às Avessas
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: Pimpona: a galinha tonta | Oficina: Invenção de galináceo | Tema: Contos às Avessas
Pimpona era uma galinha branca, grande, bonita, boa poedeira, mas tinha um grande defeito: era muito, muito
vaidosa. Sonhava ver-se cheia de penas brilhantes e coloridas! Chegou a enfeitar-se com rendas, fitas e laços de
cores garridas e até mesmo a pintar-se inteirinha com as tintas que encontrou na arrecadação. Mas o resultado
era sempre o mesmo: todos faziam troça da sua exagerada vaidade. Até que um dia Pimpona desapareceu...
Conto: Pimpona: a galinha tonta
Autora: M. Carolina Pereira Rosa
Ilustradora: Patrícia Espírito Santo
Publicação: Maia: Nova Gaia, 2004
ISBN: 972-712-358-9
Cota: BMFC FI LP(LC) ROSA-M. pim

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, 12, 19 e 26 março 2015 | 10h » 11h15
Conto: Mala Diabo! | Oficina: Produção de fantoches de dedo | Tema: Contos do Diabo
Era uma vez um homem simples, bom e singular. Falava com os animais, tinha medo dos trovões…um dia
pediram-lhe para guardar uma mala que tinha dentro umas…
Conto: Mala Diabo!
Autor: José Vaz
Ilustrações: Helena Magalhães
Publicação: Canelas: Gailivro, 2003
ISBN: 9789728769857
Cota: BMFC FI LP(LC) VAZ-J. mal

07, 14, 21 e 28 maio 2015 | 10h » 11h15
Conto: O Traseiro do Rei | Oficina: Conceção de trono de rei | Tema: Contos de Rir
Como todas as manhãs, o rei ia tomar o pequeno-almoço, no grande salão; e, ao sentar-se no trono…
espetou-se-lhe um alfinete no rabo!
- Ai! Ai! Ai! - Queixava-se, suplicando ajuda. Mas ninguém se atrevia a tocar o traseiro do rei.
Conto: O Traseiro do Rei
Tradutora: Dora Isabel Batalim
Publicação: Pontevedra: OQO, 2008
ISBN: 9788498710458
Cota: BMFC FI LE(LC) SAIZ-R. tra

04, 11, 18 e 25 junho 2015 | 10h » 11h15
Conto: A princesa espertalhona | Oficina: Elaboração de sapo | Tema: Contos de Reinos
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

03, 10 e 17 março 2015 | 10h » 11h15
Conto: O Diabo e o Labrador | Oficina: Criação de pequeno demónio | Tema: Contos do Diabo
Na altura em que o Diabo andava pela Terra, entretinha-se a enganar e a assustar as pessoas, e como não poderia
deixar de ser, a tentar ganhar cada vez mais almas. Certo dia, ao passar numa quinta, viu um batatal muito viçoso
e decidiu enganar o Lavrador…
Conto: O Diabo e o Lavrador
Adaptadora: Fátima Sobral
Ilustradora: Maria João Lopes
Publicação: 4.ª Edição, Sintra: Impala, 2014
ISBN: 972-766-667-1
Cota: BMFC FI LP(ET) dia

05, 12, 19 e 26 maio 2015 | 10h » 11h15
Conto: O burro pateta | Oficina: Elaboração de burrito | Tema: Contos de Rir
Era uma vez um burro que queria muito ser um cavalo. Nas páginas deste livro vamos descobrir todas as
tentativas deste burro para conseguir mudar aquilo que os outros conseguem ver nele.
Conto: O burro pateta
Autora: Ana Meireles
Ilustradora: Marta Pereira
Publicação: Torres Vedras: Livrododia, 2006
ISBN: 972-8979-01-0
Cota: BMFC FI LP(LC) MEIR-A. bur

02, 09, 16 e 23 junho 2015 | 10h » 11h15
Conto: O Segredo do Rei Curro | Oficina: Produção de orelhas de burro | Tema: Contos de Reinos
Era uma vez um rei que tinha um segredo escondido, mas não o tinha num cofre, nem por detrás de um quadro,
nem por cima de um armário. Um segredo tão bem escondido que ninguém sabia o que era… até que numa
tarde um jovem deu de caras com o segredo do rei…
Conto: O Segredo do Rei Curro
Ilustrador: Sérgio Moura
Tradução Portuguesa: Dora Isabel Batalim
Edição: OQO Editora, 2006
ISBN: 84.96573.34.6
Cota: BMFC FI LE(LC) PATA. seg

