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Hora do conto

O Livro "História do gato que queria ver o mar",
escrito por Maria do Céus Nogueira e ilustrado
por Ana Oliveira, fala sobre um gato que vivia
no interior do país, onde nascera e sempre
fora feliz. Chamava-se Tareco e era um gato
bonito, asseado e esperto, com muita
curiosidade sobre o mar.
(Para ouvir a história clika na Imagem) 

https://www.youtube.com/watch?v=h6nLKboJ4q0


Após o conto
A obra "A história do gato que queria
ver o Mar" leva-nos para o mundo da
imaginação, onde basta fechar os olhos
e sonhar com outros lugares…
 
Fecha os olhos e imagina um lugar que
gostarias de conhecer, desenha-o...



Leitura...
""O Voo do golfinho" é livro recomendado pelo Plano Nacional
de Leitura, escrito por Ondjaki e  Ilustrado por Danuta
Wojciechowska.
Conta a história de um golfinho que queria ser passarinho...
Ele cresceu no mar e gostava de brincar, de nadar, de sorrir…
Certo dia, quando o mar estava muito liso, deu um salto e viu-
se espelhado na água. O seu corpo estava diferente: o bico, o
tronco e até mesmo o olhar pareciam de pássaro. 
Voando pelos ares, ele descobriu que havia outros pássaros
incomuns como ele: o pássaro-canguru, o pássaro-
camaleão, o pássaro-gato e outros animais que também
tinham sonhado em um dia poder voar e agora aproveitavam
o vento, as nuven, as paisagens pequenas vistas lá de cima... 
É uma história sobre o desejo de liberdade presente em todos
aqueles que são capazes de sonhar - sejam eles plantas,
homens ou animais. 
(Para ver a história clica na imagem) 

http://cataflash.catalivros.org/m003/AV_0038_FOL_transicao_o_voo_do_golfinho.html


Após a Leitura...
 
 
A obra "O voo do Golfinho" encaminha-nos pelo
mundo do sonho e da imaginação...
Ao ler a história voamos pelo mundo da fantasia…!
E se tivéssemos asas? E se voar fosse possível?
Imagina e faz um desenho ou escreve um
pequeno texto, ondes contes o que farias....
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