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5

histórias
semanas
e uma n ite
Contam-se e escrevem-se histórias,
constroem-se marionetas, pintam-se
cenários, criam-se mundos imaginários…
os jovens leitores divertem-se.

O que te propomos?

Metodologia e Procedimentos

O projeto CINCO HISTÓRIAS, CINCO
SEMANAS E UMA NOITE, promove atividades
diversas em torno dos livros. Contam-se e
escrevem-se histórias, constroem-se
marionetas, pintam-se cenários, criam-se
mundos imaginários… os jovens leitores
divertem-se.

A partir de uma história previamente selecionada cada
semana funcionará autonomamente.
Assim serão propostas 5 histórias (uma por semana) a
partir das quais se desenvolvem diferentes ateliês /
oficinas:
• Contos
• Jogos
• Marionetas
• Pinturas
• Moldagem e dobragem
• Cortes e colagem
• Reciclagem

A quem se destina?
• Crianças dos 6 aos 10 anos.

Como funciona?
• As atividades realizam-se de 24 de julho a 26 de agosto,
na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes;
• As inscrições são abertas entre 4 a 8 de julho e terão de
ser realizadas presencialmente nas instalações da
Biblioteca Municipal em Portimão;
• Cada encarregado de educação inscreverá o seu
educando preenchendo uma ficha de inscrição própria.
Na ficha de inscrição é selecionada a semana ou semanas
preferenciais, sendo a participação limitada a duas
semanas;
• Para as inscrições é necessário apresentar documento
de identificação da criança e cartão de leitor da
biblioteca;

Atividades
1ª Semana

24 a 28 de julho | 10h00 - 12h30

“A velha e o seu porco”
de Joseph Jacobs
2ª Semana

31 de julho a 4 de agosto | 10h00 - 12h30
“A filha do Grufalão” de Julia Donaldson
3ª Semana

7 a 11 de agosto | 10h00 - 12h30
“A história de Ferdinando” de Munro Leaf
4ª Semana

14 a 18 de agosto | 10h00 - 12h30

“Estranhos & Bizarrocos” de José Eduardo

• No ato da inscrição será fornecida uma listagem de
materiais a utilizar;

Agualusa

• Uma semana antes do inicio das atividades será
comunicada a confirmação da inscrição;

21 a 25 de agosto

• O horário das atividades é das 10h00 às 12h30 e existirá
uma pausa nas atividades para lanche que deverão trazer
de casa.

5ª Semana

“Malala, a menina que queria ir à escola”
de Adriana Carranca
26 de agosto de 2017 | 21h00 - 00h00
Especial: Noite na Biblioteca

