Ficha de Inscrição

Setembro

Programa Mensal | Setembro de 2006

As inscrições podem ser efectuadas através do
e-mail 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.

Para mais informações pf. contactar através do 256 688 367 (Carlos Costa)

Inscrições:

Observações:

O conto será o ponto de partida para uma
manhã cheia de criatividade. Mas o que
acontecerá a seguir? Ganhará o conto nova
vida através das criações expressivas infantis?

Contactos da Escola:

Expressão Plástica
[26 de Setembro de 2006]

de Julho de 2006.

Professor responsável:

Partindo da escuta atenta de uma história a
biblioteca transformar-se-á nos bastidores de
um grande teatro, onde todos se ocupam em
preparar da melhor forma o seu papel.
Estarão todos à altura de tão audaz desafio?

Inscrição na hora do conto do dia

Calendarização / Horário
Semanalmente às terças-feiras, das 10h às 11.30h, nos meses
de Julho a Dezembro de 2006 (com interrupção em Agosto).

Teatro Improviso
[19 de Setembro de 2006]

Ano de Escolaridade:

Local de realização
Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis.

Tempos, espaços e materiais para as crianças
terem oportunidade de brincarem ao faz-deconta sem a preocupação de exibição para
eventuais observadores externos. O conto
surgirá como resultado do jogo dramático.

N.º de Alunos:

Destinatários
Crianças das escolas EB1 do Concelho de Oliveira de Azeméis
(máximo de 25 crianças por sessão).

Jogo Dramático
[05 e 12 de Setembro de 2006]

Designação da Escola:

Conscientes de que a leitura e o contacto com o livro nos
primeiros anos de vida são de extrema importância para o
crescimento do ser humano, nomeadamente no que concerne
ao desenvolvimento da capacidade imaginativa, criativa e do
gosto pela leitura, a Biblioteca Municipal de Oliveira de
Azeméis propõe o projecto Hora do Conto num formato em
que as crianças assumem um papel de protagonistas,
intervindo e assumindo elas próprias o comando de cada
sessão.
A Hora do Conto é a estratégia indicada para o
desenvolvimento de experiências de estimulação para a
leitura, onde os animadores transportam as crianças para
outra dimensão, para um local encantado. Desta forma as
crianças desenvolvem as suas capacidades e as suas
habilidades sócio-educativas.

