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E-mail:

de 2007.*

Obs.:

(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal. Para mais informações pf. contactar pelo 256. 688. 367 (A/C Carlos Costa e/ou Sara Pereira)

As inscrições podem ser efectuadas através do email bibliotecasa@cm-oaz.pt, ou enviando o
cupão que se anexa para: Biblioteca Municipal
de Oliveira de Azeméis, Rua dos Bombeiros
Voluntários, 3720-216 Oliveira de Azeméis.

Não

Inscrições

Necessitam de transporte? Sim

Título: O Fato do Tanto-Faz-Como-Fazia
Autora: Sylvia Plath
Edição: Relógio D'Água Editores, Novembro 1999
Colecção: Universos Mágicos

Calendarização | Horário
Semanalmente às terças, das 10.30h às 12h, de
Janeiro a Dezembro de 2007 (com interrupção
nos meses de Abril, Julho e Agosto).

Fax:

O Max vivia com a Mãe e o Pai Nix e os seis irmãos numa pequena
aldeia chamada Winkelburg, a meio de uma montanha íngreme. O
Max gostava do sítio onde vivia. O Max era feliz, à excepção de uma
única coisa. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, o Max Nix
queria um fato só para si…

Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis
(junto à Igreja Matriz).

Tlf.:

Março 2007 | Dias 06, 13, 20 e 27 | 10.30h às 12h
Conto: “O Fato do Tanto-Faz-Como-Fazia”
Oficina dos Encantos: Elaboração de brinquedos ópticos

Local de realização

Morada da Escola ou ATL:

Título: Onde perdeu a Lua o riso?
Autores: SÁNCHEZ, Miriam; FERNÁNDEZ, Federico
Edição: Kalandraka Editora, Fevereiro 2003
Colecção: Livros para sonhar
Cota: BMFC FI LE (LC) SANC-M.ond

Destinatários
Crianças das Escolas EB 1 e Ateliers de Tempos
Livres (ATL) do Concelho de Oliveira de Azeméis
(máximo de 25 crianças por sessão), com idades
compreendidas entre os 5 e os 10 anos.

de

A Lua não sorria e ninguém sabia porquê. O irmão e a mãe da Lua não
sabiam o porquê desta não sorrir. Até que o irmão da Lua lhe
prometeu ir buscar o seu riso, vestiu um abafo e partiu à procura do
riso da Lua…

Inscrição na Hora do Conto e Oficina de Encantos do dia

Fevereiro 2007 | Dias 06, 13 e 27 | 10.30h às 12h
Conto: “Onde perdeu a Lua o riso?”
Oficina dos Encantos: Concepção de Luas | Trabalhos de
colagem e pintura.

Professor ou Educador responsável:

Título: Zás-Trás-Pás, eis os contos que o livro traz
Autor: Conto Tradicional Português
Edição: Assoc. de Municípios das Terras de Santa Maria, Abril 2006
Colecção: Velhas Palavras Novas Leituras, vol. I
Cota: BMFC FI (ET) zas

Ano de Escolaridade:

Era uma vez um sapateiro que tinha uma mulher muito estranha. Essa
mulher desaparecia como o fumo a meio da noite. O sapateiro queria
muito descobrir o que se passava. Preparou então um plano e
descobriu algo de que não estava nada à espera…

Conscientes de que a leitura e o contacto com os
livros nos primeiros anos de vida são de extrema
importância para o crescimento do ser humano,
nomeadamente no que concerne ao
desenvolvimento das capacidades imaginativa,
criativa e de gosto pela leitura, a Biblioteca
Municipal de Oliveira de Azeméis realiza a
actividade Hora do Conto e Oficina de Encantos
num formato em que se pretende que as
crianças assumam um papel de protagonistas,
intervindo e assumindo elas próprias o comando
de cada sessão.
A Hora do Conto acompanhada da Oficina de
Encantos são as estratégias indicadas para o
desenvolvimento de experiências de estimulação
para a leitura, onde as histórias transportam as
crianças para outra dimensão, cheia de locais
encantados.

N.º de Alunos (máx. 25):

Janeiro 2007 | Dias 09, 16, 23 e 30 | 10.30h às 12h
Conto: “Avoa, avoa por cima de toda a folha”
Oficina dos Encantos: Criação e manipulação de marionetas de
2 dimensões.

Hora do Conto e Oficina de Encantos

Designação da Escola ou ATL:
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