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Encantar - Encantar, do latim “in cantare”, está ligado ao encanto de quem conta, ao embalo da mãe que canta, ao feitiço... 

Tecendo fios invisíveis entre as palavras e as imagens vamos viajar pela literatura para a infância certos de que Sherazade 

devia visitar mais vezes as escolas, não para sustentar a disciplina, tão pouco para preencher possíveis vazios pedagógicos, 

mas sobretudo para provocar, sistematicamente, o contacto significativo com os livros e com a leitura. 

 

De pequenino… - Ana Meireles 

De como a criança, ao relacionar-se com o coaxo e o arrulho das palavras, e depois com um texto ficcional, através da sua 

leitura ou contação, se envolve, implicitamente, com um passado coletivo de valores e ideias, organizando o seu presente 

através das informações, experiências e identificações que as histórias lhe propõem, numa espécie de chuva íntima. E depois, 

inevitavelmente, vamos perceber como aprendem a projetar futuros através da própria fantasia e imaginação que só as 

histórias fazem acordar…    

 

Lanchando com o Senhor Verde - Helena Martinho 

O livro “O lanche do senhor verde” de Javier Saéz Cástan, foi o mote para uma aventura vivida no ano de 2011/12 no Jardim 

de Infância do Vimeiro. O ambiente do livro, a cor, o enigma, as claras referências ao realismo poético de Magritte, as 

irresistíveis figuras masculinas de fato e chapéu de coco, alguns símbolos de Alice no País das Maravilhas… fizeram nascer um 

projeto que culminou numa animação multimédia, envolvendo projeção das ilustrações, música, teatro e sombras. Seis pais 

assumiram personagens do livro e foi uma festa inesquecível. 

Ainda hoje ecoam misteriosas palavras inscritas em latim numa porta: “Aviso aos senhores-cor: Atrever-se-ão a descobrir a 

cor das coisas? Cruzem esta porta e descobri-lo-ão. Mas lembrem-se: Trata-se de uma viagem sem retorno!”   

  

Uma casa para fazer livros - Yara Kono 

A leitura de palavras e a experiência estética das ilustrações e do design gráfico encontram-se entre os exercícios mais 

radicais de liberdade. No entanto, e tendo em conta, muitas vezes, as estratégias económicas de grandes grupos editoriais, a 

qualidade literária do livro, no seu todo, passa para um assunto de segundo plano. Que plano editorial ou de que estratégias 

pode uma editora socorrer-se para cumprir bem o seu papel: “uma casa para fazer livros, ou melhor, uma casa para fazer 

BONS livros”. 

 

As Histórias que Somos - Elsa Serra  

De como a escrita criativa nos ensina a caminhar na arte de criar, com liberdade. Espelhando o que vamos sendo, escrevendo, 

aprendendo e crescendo. Estimulando a inteligência de cada um, e ao mesmo tempo dando a segurança intelectual necessária 

para uma melhor aprendizagem, e que nos cabe oferecer enquanto educadores e professores. 

 

O mapa do herói – Joaninha Duarte 

O herói dos contos enfrenta mil e um perigos, ao cruzar-se com as personagens do maravilhoso popular: dragões, gigantes, 

fadas… Este caminho do herói entrelaça-se com a trajetória do educador e professor, ao explorar caminhos do fantástico, do 

estranho, do maravilhoso, do imaginado, com mapas ideográficos e paradigmáticos do seu contexto escolar. Deixo o convite 

para seremos protagonistas em demanda de uma identidade própria e original.  

 

Ulisses – espetáculo dos Alunos e Professores do Externato de Penafirme  

Ora penteando ora desarrumando um clássico da Literatura Universal “Ulisses”, os alunos do 5º e do 7º anos do Externato de 

Penafirme executam a representação desta Epopeia com letra e música originais, resultado de um trabalho interdisciplinar 

desenvolvido nas aulas de Português, a partir do texto de Maria Alberta Menéres, nas aulas de Educação Musical e nas aulas 

de Educação Tecnológica onde foi construído o cenário dinâmico desta representação. 
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Aliciar - Aliciar do latim “allicio- ere” significa atrair, seduzir, levar a … Neste segundo dia de trabalhos é Alice que nos leva 

pela mão até ao livro em que é a personagem central. No caminho que percorremos com ela vai certamente formar-se um 

rasto capaz de fixar as transformações efetuadas pelo movimento dos seus pequenos pés no chão dos livros, pois foi a partir 

dessa obra, que se tornou um clássico da literatura para a infância, que tudo mudou.  

 

Carroll, um escritor sem prazo de validade - Ana Meireles 

Não são muitas as obras que podemos afirmar viverem para além do momento em que se fecha a sua última página, deixando 

nos leitores uma marca forte, ainda que volátil, quase impercetível se bem que obstinada. Alice no País das Maravilhas é uma 

dessas obras, de tal forma o mito de Alice está subordinado ao mito da sua própria génese, merecendo a sua invenção 

infinitas conjeturas e comentários. Personagem que encarna a liberdade criadora, situada entre a tensão erótica e o sonho, ela 

é, sobretudo, a obra a partir da qual se modificou, para sempre, o estatuto literário da criança.    

 

Palavras encenadas de sombras nascidas - Ana Cláudio 

Os alunos do Clube dos Contadores de Histórias da Escola Padre Vítor Melícias agarram o desafio da Fábrica das Histórias, 

ano após ano, refilando “Isso é para crianças!” mas quando chegam as formas meio indistintas, as palavras nascem, agarrando 

sentidos e sentires dos jovens que já não são crianças. À imagem junta-se a palavra, à palavra o movimento e a história vai em 

crescendo, encenando-se, musicando-se, pintando-se… É o desafio da criação e do teatro que é voz da vida. 

 

Dar cor às palavras - Teresa Lima 

Ilustrar é trazer para a luz um livro e, a partir do século XX, tornou-se um poderoso veículo de significados que estão muito 

para lá das palavras com que se conta uma história. De facto, ilustrar é hoje muito mais do que seguir por um caminho 

paralelo ao que o texto percorre. Mas como conseguir aproximar visualmente as imagens das palavras originais do escritor 

propondo, mesmo assim, e em simultâneo, uma outra imagética?  

Cruzámos linhas, fizemos caminhos, volteámos na busca das melhores soluções, avançámos, recuámos e voltámos a avançar. 

Agora aqui estamos, parados para refletir. 

 

A música das palavras - Gisela Canelhas 

Relato de uma experiência levada a cabo com crianças do 1º ciclo em que o livro “Alice no País das Maravilhas” de Lewis 

Carroll, foi musicado e transformado numa história cantada. 

 

 Outras maneiras de contar uma história – Olga Neves 

 Relato de um trabalho artístico/escultura a partir do livro “Alice no País das Maravilhas” 

 

A Voz nos Livros – Joana Rodrigues 

Relato de uma experiência levada a cabo com crianças do 1º ciclo que, na emoção e sensibilidade, no jogo e na luta, criaram 

um coro de leituras fazendo com que excertos de histórias de infância, recolhidos junto de seniores, adquirissem corpo e 

qualidade narrativa e tivessem oportunidade de, soltos das páginas, ganharem uma nova vida. 

 

Histórias com pernas para andar – Patrícia Bastos 

Relato de um projeto em animação, que ao longo dos últimos 4 anos tem mantido um vínculo colaborativo muito estreito com 

a literatura para a infância, a ilustração, a escrita criativa, sendo um maravilhoso recurso a poder ser usado na animação de 

leitura.  

 

A Branca de Neve e os Sete Pães - espetáculo de José Ramalho 

O universo da farinha e sua relação com o alimento mais antigo, com mais de 6000 anos de presença na vida dos seres 

humanos, são o desafio para um espetáculo onde a diversidade dos Pães e a sua plasticidade, resultante da criatividade de 

cada criador panificador, recriam personagens que, direta ou indiretamente, habitam o imaginário coletivo. “Branca de Neve 

e os Sete Pães” parte do conto dos irmãos Grimm e acompanha o imaginário dos moinhos de Quixote e Sancho Pança, as 

lendas da “Padeira de Aljubarrota” e de “Deu La Deu.” Espetáculo provocador do imaginário coletivo a partir dos mitos da 

tradição popular e sua releitura na Arte contemporânea. 

 


