Hora do
Conto

A Locomotiva

com Marc Parchow e Conceição Candeias

M

O Marc e a São vão contar histórias de um tempo em que as
locomotivas moviam máquinas e vagões, engenhos e
maquinações, pessoas de bem e de mal, crianças e
assombrações… e a reboque da conversa virão histórias breves e algumas
petas.

Quem
Crianças dos 8 aos 14 anos

Quantos
Entre 10 e 30 crianças

E antes que vá tudo pelos ares, vamos entrar a bordo de um poema
chamado «A Locomotiva», um dos mais conhecidos textos do escritor
polaco Julian Tuwim. Através das suas divertidas onomatopeias, vamos
deslizar por paisagens sugestivas e sonoridades bem cadenciadas.
Uma hora do conto dinâmica e bem-disposta, que enfatiza a importância
do som e do ritmo na construção das histórias, ao mesmo tempo que
procura estimular a atenção, a memória e a sensibilidade rítmica dos
participantes.

Tempo
1 hora

Material
necessário
Nada, Temos tudo.

Saiba mais

Condições
As sessões são facturadas em dinheiro ou em vendas do livro d’ A Locomotiva.
Por grupo: 120€ ou um mínimo de 15 livros vendidos
Duas sessões no mesmo dia: 200€ ou um mínimo de 25 livros vendidos
(Os preços não incluem IVA)
Preço por livro: 12€

Sobre o livro:
qualalbatroz.pt/loja/a-locomotiva

Palavras-chave
Expressão, Ritmo, Música, Poesia

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.

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.

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)
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Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

