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).

OUTUBRO » DEZEMBRO 2014

Contos com Obra

outubro | novembro | dezembro | 2014

Programa Jardins-de-Infância

Programa EB1 e ATL

02, 09, 16, 23 e 30 outubro 2014| 10h00

07, 14, 21 e 28 outubro 2014| 10h00

Conto: “A bruxa zanaga” | Oficina: Elaboração de coroas de princesa e de príncipe
Tema: Contos de Bruxas
Quando a Bruxa Zanaga passa finalmente no exame final, o Rei pede-lhe que arranje um príncipe para
se casar com a sua filha, a princesa Toleirona. A Bruxa Zanaga logo se apressa a satisfazer o pedido do
Rei, transformando um burro que por ali andava a pastar num belo Príncipe...

Conto: “A bruxa arreganhadentes” | Oficina: Criação da casa da bruxa arreganhadentes com caixas
de cereais (*)
(*) Cada participante deverá trazer uma caixa de cereais vazia.
Tema: Contos de Bruxas
Três irmãos, desatendendo às advertências da mãe, embrenham-se no bosque escuro e misterioso, onde
tudo pode acontecer. O mais pequeno, temeroso e consciente do perigo, procura avisar os dois mais
velhos, mas tem de tomar uma decisão e acaba por acompanhá-los. Como não sabiam o caminho de
volta, decidiram entrar na casa da bruxa, onde cheirava a comida...

Conto: A bruxa zanaga
Autora: Margarida Castel Branco
Publicação: Lisboa: Verbo, imp. 2004
ISBN: 9789722223188
Cota: BMFC FI LP(LC) CAST-M. bru

06, 13, 20 e 27 novembro 2014| 10h00
Conto: “O elefante que não era elefante” | Oficina: Elaboração de um elefante em cartão
Tema: Contos de Felicidade
Era uma vez um elefante que não queria ser elefante. Então o que queria ser? Queria ser torrão de
açúcar, abelha, lâmpada... ou pássaro, voando pelo fundo do mar.
Conto: O elefante que não era elefante
Autora: Marta Rivera Ferner
Publicação: Porto: Deriva, 2003
ISBN: 9789729250026
Cota: BMFC FI LE(LC) FERN-M. ele

04 e 11 dezembro 2014 | 10h00
Conto: “O pai natal preguiçoso e a rena rodolfa” | Oficina: Um pai natal vamos fazer para a árvore de
natal enfeitar
Tema: Contos de Natal
É Dezembro. Na Lapónia, andam todos muito atarefados. O carteiro entrega as cartas, a secretária do
Pai Natal, a rena Rodolfa, lê-as e procura as prendas pedidas nas prateleiras, as outras renas preparamse para a grande corrida de Dezembro. Só o Pai Natal parece não ter pressas…
Conto: O pai natal preguiçoso e a rena rodolfa
Autora: Ana Saldanha
Ilustradora: Alain Corbel
Edição: Lisboa: Caminho, 2004
ISBN: 9789722116534
Cota: BMFC FI LP(LC) SALD-A. Pai

Conto: A bruxa arreganhadentes
Autora: Tina Meroto
Ilustrador: Maurizio Quarello
Tradutora: Dora Isabel Batalim
Publicação: Pontevedra: OQO, 2007
ISBN: 978-84-96788-56-5
Cota: BMFC FI LE(LC) MERO-T. bru

04, 11, 18 e 25 novembro 2014| 10h00
Conto: “Viagem ao alto de um ramo” | Oficina: Elaboração de caixa para guardar o que nos faz felizes
Tema: Contos de Felicidade
Trepa e vai contente, assim feliz por trepar, que no cimo do raminho há muita coisa para ver, muito mais
para contar. Mil coisas para olhos curiosos.
Conto: Viagem ao alto de um ramo
Autor: Alexandre Honrado
Ilustrador: Simona Traina
Coleção: Lua de Papel
Edição: Porto, Âmbar, 2002
ISBN: 972-43-0509-0
Cota: BMFC FI LP (LC) HONR-A. via

02 e 09 dezembro 2014 | 10h00
Conto: “Certa noite, num estábulo…” | Oficina: Produção de estábulo com massa de modelar
Tema: Contos de Natal
Numa das colinas de Belém há um estábulo onde uma velha vaquinha espera ansiosa pelo seu dono.
Certa noite o vento sopra forte e a vaquinha decide abrigar todos os animais. Haverá ainda lugar no
pequeno estábulo para um burro carregado que também vem pedir abrigo?
Conto: Certa noite, num estábulo…
Autor: Guido Visconti
Ilustrador: Alessandra Cimatoribus
Tradutor: Manuela Pessoa
Edição: Lisboa: Livros Horizonte, 2003
ISBN: 972-24-1273-6
Cota: FI LE (LC) VISC-G. cer

