
Hora do Conto 

A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

A história da Pirá

M
O Marc, o seu kamishibai e a sua guitarra contam a história 

da Pirá, uma piranhita que nota que as crianças que a 

visitam no fluviário estão a perder os dentes e fica com 

medo desta misteriosa doença. Depois de contar a divertida história 

sobre dentes, amizade e sustos, o Marc canta e ensina a cantar a 

música da Pirá. Por fim, mostra como se desenha uma terrível piranha, 

responde a perguntas e dá autógrafos.

Esta animada actividade pode ter lugar tanto num sítio ao ar livre, 

como numa sala de aula. É especialmente adequada às aulas de 

Português do 1.º e do 2.º ciclos, pois desenvolve o gosto pela leitura e 

por ouvir histórias em voz alta. A parte musical e gráfica da oficina 

são particularmente importantes para estimular o sentido artístico e a 

sensibilidade estética dos mais pequenos.

com Marc Parchow

As sessões são facturadas em dinheiro ou em vendas do livro «Pirá».

Por grupo: 80€ ou um mínimo de 10 livros vendidos
Duas sessões no mesmo dia: 140€ ou um mínimo de 18 livros vendidos
(Os preços não incluem IVA)
Preço por livro: 10€

Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos de
deslocação e uma refeição. É possível fazer ajustes ao programa, de
acordo com as necessidades e possibilidades do requerente.

Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

Saiba mais

Crianças dos 6 aos 12 anos

1 hora

Opcional: um quadro de 

giz ou um quadro branco.

Material 
necessário

Entre 10 e 30 crianças

Quem

Quantos

Tempo

Sobre o livro:

qualalbatroz.pt/loja/o-livro-da-pira

O que é um kamishibai:

pt.wikipedia.org/wiki/Kamishibai

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)

Condições
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Dentes, Expressões, Música, 

Amizade

Palavras-chave


