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 Atelier de Expressões da Secção Infanto-Juvenil da Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro.
CALENDARIZAÇÃO | HORÁRIO

Contos com Obra

» 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).

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 2016

Contos com Obra
PROGRAMA JARDINS-DE-INFÂNCIA
04, 18 e 25 fevereiro 2016 | 10h00
Conto: Come a Sopa, Marta! | Oficina: criação do prato de sopa
Todas as noites a Marta se sentava para comer e todas as noites ouvia a mãe dizer: É para comer tudo até ao fim!
E ali ficava a olhar para toda aquela imensa papa verde, a tentar descobrir a melhor maneira de comer sem que
o cheiro lhe chegasse ao nariz.
Conto: Come a Sopa, Marta!
Autora:Marta Torrão
Publicação: O Bichinho de Conto, 2004
ISBN: 9789729559372
Cota: BMFC FI LP(LC) TORR-M. com

03, 10 e 17 março 2016 | 10h00
Conto: O Espelho Mágico | Oficina: Produção do nosso espelho
As histórias da Coleção Ver e Ler são importantes auxiliares de uma aprendizagem da leitura, em que a criança
descobrirá por si uma nova aptidão como se o livro falasse só para ela. Ver e Ler como o espelho do príncipe
ajudou a salvar a eleita do seu coração
Conto: O Espelho Mágico
Autor: António Torrado
Ilustrações: Tânia Climaco
Publicação: Soregra , D.L. 2010
ISBN: 9789898195234
Cota: BMFC FI LP(LC) TORR-A. esp

05, 12 e 19 maio 2016 | 10h00
Conto: : Donde vem a Pimenta? | Oficina: Vamos desenhar o que no livro encontrar
Mas, na verdade, de onde vem a pimenta? Por que é que os ursos hibernam? Por não serem capazes de arranjar
um casaco de Inverno que lhes sirva, e o Inverno é muito frio sem casacos? Não, claro que não! O caso é que os
ursos não conseguem encontrar comida suficiente durante o Inverno. É por isso que se fartam de comer.
Conto: Donde vem a Pimenta?
Tradutora: Ana Marques
Publicação: Ana Paula Faria , 2006
ISBN: 9789728920210
Cota: BMFC FI LE(LC) RAAB-B. do

02, 09, 16, 23 e 30 junho 2016 | 10h00
Conto: A galinha ruiva | Oficina: elaboração de uma galinha
As histórias da Coleção Ver e Ler são importantes auxiliares de uma aprendizagem da leitura, em que a criança
descobrirá por si uma nova aptidão como se o livro falasse só para ela. Ver e Ler como a galinha era trabalhadora
e os outros animais o que queriam era brincar…
Conto: A galinha ruiva
Ilustrações: Tânia Climaco
Publicação: Soregra , D.L. 2009
ISBN: 9789898195173
Cota: BMFC FI LP(LC) TORR-A. gal

fevereiro | março | maio | junho | 2016
PROGRAMA ESCOLAS EB1 E ATL
02, 16 e 23 fevereiro 2016 | 10h00
Conto: O incrível rapaz que comia livros | Oficina: Criação de livro com ilustrações de imagens de revistas
Tal como muitas crianças, o Henrique adora livros. Mas não exatamente como nós adoramos livros…Um dia, o
Henrique descobre este estranho apetite, que se transforma numa mania constante e deliciosa! E eis a melhor
parte: quanto mais livros devora, mais esperto fica. Até que um dia as coisas começaram a correr mal…
Conto: O incrível rapaz que comia livros
Tradutor: Lopes, Rui
Publicação: Lisboa: Orfeu Negro, 2008
Coleção: Orfeu mini
Cota: BMFC FI LE(LC) JEFF-O. inc
ISBN: 978-989-95565-4-6

01, 08 e 15 março 2016 | 10h00
Conto: O aprendiz de mago | Oficina: Conceção de materiais para realização de truques de magia
Era uma vez um mago, muito conhecido e respeitado entre os outros magos. Em sua casa morava um sobrinho
que lhe guardava a casa quando precisava de sair…
Conto: O aprendiz de mago
Livro: Contos Tradicionais – Livro 2
Revisor: Bernardo, Victor
Publicação: [S.l.]: Moderna Editorial Lavores, 2002
Cota: BMFC FI LE(ET) con
ISBN: 972-8470-51-7

03, 10, 17, 24 e 31 maio 2016 | 10h00
Conto: O Rapaz que Tinha Medo | Oficina: produção de personagens para teatro de sombras
O rapaz que tinha medo tinha medo de tudo – por exemplo, tinha medo de andar na rua com as suas calças às
flores (porque as pessoas poderiam troçar dele), e tinha medo de barulhos estranhos à noite (porque pensava que
devia haver um fantasma debaixo da sua cama). Para se livrar desses medos consegue descobrir a solução nas
“Páginas Amarelas”.
Conto: O Rapaz que Tinha Medo
Ilustrador: HOUT, Mies van
Tradutor: CALKER, Isabel M.ª van; CALKER, Peter van
Edição: Lisboa, Ana Paula Faria, 2006
Cota: BMFC FI LE (LC) STEI-M. rap
ISBN: 972-8920-37-7

07, 14, 21 e 28 junho 2016 | 10h00
Conto: O meu tetravô… era um guerreiro! | Oficina: criação de medalhão para proteção
Mário estava a lavar os dentes quando um guerreiro enorme lhe aparece no espelho. Trata-se do seu tetravô, que
veio fazer-lhe uma visita. – Queria saber se és parecido comigo – diz-lhe o tetravô. Mário acha que o seu
antepassado vai ficar muito desiludido, pois como podia um antigo guerreiro ter alguma coisa em comum com
ele?
Conto: O meu tetravô… era um guerreiro!
Autor: FRANCAVIGLIA, Riccardo
Ilustrador: SGARLATA, Margherita
Tradução: PESSOA, Manuela
Edição: Lisboa, Livros Horizonte, 2005
Cota: BMFC FI LE (LC) FRAN-R.meu
ISBN: 972-24-1313-9

