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PROGRAMA

Jardins de Infânica
EB1 e ATL

OUTUBRO » DEZEMBRO 2016

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. 

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-INFÂNCIA

06, 13, 20, 27 outubro 2016 | 10h00
Conto: Visita ao Médico  | Oficina: decoração de espátula

Ir ao Dentista pela primeira vez pode ser assustador. Mas não se receberes uma escova em forma de foguetão, 
como o vítor! A ida ao Dentista pode ser bem divertida.
 
 Conto: Visita ao Médico
 Autora: Eve Marleau e Michael Garton
 Publicação: Girassol, D.L. 2009
 ISBN: 9789896332976
 Cota: BMFC FI LE(LC) MARL-E. min

03, 10, 17, 24 novembro 2016 | 10h00
Conto: O livro mágico  | Oficina: construção de uma varinha mágica  

Gostas de contos de fadas? E de livros mágicos? Então esta é o conto certo para ti! Mas tem cuidado este livro 
deve ser fechado antes de se dormir, senão muitas coisas estranhas poderão acontecer.
 
 Conto: O livro mágico
 Autor: Monia Margheriti
 Publicação: Nova Gaia, 2003
 ISBN: 9727122825
 Cota: BMFC FI LE(LC) MARG-M. liv

15 dezembro 2016 | 10h00
Conto: Sabes, Maria, o Pai Natal não Existe  | Oficina: elaboração de decoração de Natal  

Como muitos meninos crescidos, o Frederico não acredita que o Pai Natal exista. Tentar convencer a Maria do 
mesmo é que não vai ser tarefa fácil - e se o Pai Natal deixar de acreditar no Frederico?
 
 Conto: Sabes, Maria, o Pai Natal não Existe
 Autorias: Luís Henriques e Rita Taborda Duarte
 Edição: Lisboa: Caminho, 2008
 ISBN: 9789722120074
 Cota: BMFC FI LP(LC) DUAR-R. sab
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PROGRAMA ESCOLAS EB1 E ATL

04, 11, 18 e 25 outubro 2016 | 10h00
Conto: O que eu quero ser…  | Oficina: jogo das profissões 

Eu cá quero ser tudo, futebolista e arquiteto, ator de cinema mudo, é preciso é que dê certo. No fundo o que 
eu quero é ser grande e bem depressa, porque isto de crescer não pode ser só conversa. 
 
 Conto: O que eu quero ser…
 Autor: LETRIA, José Jorge
 Ilustradora: QUENTAL, Joana  
 Edição: 3.ª, Porto, Âmbar, 2003 
 ISBN: 972-43-0355-1
 Cota: BMFC FI LP (P) LETR-J.que

08, 15, 22 e 29 novembro 2016 | 10h00
Conto: Totó 2 vezes Totó  | Oficina: elaboração de tropelias em BD 

Totó é um personagem tontinho, que faz asneiras a seu modo. Com muita ternura, ele procura levar a vida da 
melhor maneira. Mas a sorte parece que não lhe quer bate à porta…
 
 Conto: Totó 2 vezes Totó
 Autora: Márcia Trabulo 
 Ilustrador: Abigail Ascenso
 Publicação: 4.ª edição, Vila Nova de Gaia: 7 Dias 6 Noites, 2008
 Coleção: O gato preto (Volume 2)
 Cota: BMFC FI LP(P) TRAB-M. tot
 ISBN: 978-989-8048-29-5

06 e 13 dezembro 2016 | 10h00
Conto: A Prenda de Natal do Henrique Semprespera | Oficina: criação de rena com rolos de papel de cozinha 

Numa véspera de Natal, após o árduo serão a entregar presentes, o Pai Natal regressa a casa. Deita as suas 
renas e está ele próprio a ir para a cama também quando se apercebe – horror dos horrores! – de que há ainda 
uma prenda por entregar, esquecida no seu saco. É para o Henrique Semprespera. Será que o Pai Natal vai 
conseguir entregar a prenda a tempo?

 Conto: A Prenda de Natal do Henrique Semprespera 
 Autor: BURNINGHAM, John
 Ilustrador: BURNINGHAM, John
 Tradutor: Ana Saldanha 
 Edição: Porto: Campo das Letras, 1996
 ISBN: 972-814676-0
 Cota: BMFC FI LE (LC) BURN-J. pre


