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Conto: “O traje novo do Rei”
Oficina dos Encantos: Elaboração de trajes em miniatura
Há muitos anos vivia um rei que passava o tempo a estrear trajes e

Local de realização

Ano de Escolaridade:

Junho 2007 | Dias 05, 12, 19 e 26 | 10.30h às 12h

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

fatos, e assim gastava fortunas do país comprando os tecidos mais
caros (…). Um dia chegaram à cidade dois malandros, fazendo-se
passar por alfaiates de moda (…) diziam que podiam fazer um traje
mágico, um traje invisível…

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).

Título: O traje novo do Rei
Autor: Xosé Ballesteros (adaptação do texto de

Inscrições

H.C. Andersen)

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.

Edição: Kalandraka, 2003
ISBN: 972-8781-01-6
Colecção: Livros para sonhar
Cota: BMFC FI LE(LC) BALL-X.tra

(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal. Para mais informações pf. contactar pelo 256. 607. 177 (A/C Carlos Costa e/ou Sara Pereira)

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.

Obs.:

Destinatários

Cota: BMFC FI LE(LC) HOLZ-W tou

Não

Colecção: Livros para sonhar

Necessitam de transporte? Sim

ISBN: 972-8781-00-8

E-mail:

Autor: Werener Holzwarth e Wolf Elbruch
Edição: Kalandraka, 2002

Fax:

Título: A toupeira que queria saber quem lhe
fizera aquilo na cabeça

Tlf.:

Existe um crime, uma vítima, vários interrogatórios e dois detectives.
No fim… uma pequena e justa “vingança”.

Morada da Escola ou ATL:

Podia acontecer a qualquer um, mas naquele dia foi à toupeira…

Designação da Escola ou ATL:

Hora do Conto
e
Oficina dos Encantos

de 2007.*

Oficina dos Encantos: Construção de toupeiras com
material reutilizável

de

aquilo na cabeça”

Inscrição na Hora do Conto e Oficina de Encantos do dia

Conto: “A toupeira que queria saber quem lhe fizera

Professor ou Educador responsável:

Maio 2007 | Dias 08, 15, 22 e 29 | 10.30h às 12h

Hora do Conto e Oficina dos Encantos
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):
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