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Mia, a história de uma
menina com diabetes
com Filipa Fortunato

M

A Filipa conta a história de Mia, uma menina que, aos sete anos,
descobre que é diabética. Esta história toma forma num teatro de
sombras onde o mistério do que se esconde «atrás do pano», as
personagens, a voz e a música despertam a curiosidade acerca desta
narrativa e de como funciona esta técnica. No ﬁnal da história, a Filipa
conversa com as crianças na primeira pessoa, falando sobre a diabetes e
sobre o teatro de sombras.
Esta oﬁcina pretende sensibilizar as crianças para o tema da diabetes,
explicando-a de forma muito natural, e mostrando que lidar com a diferença
e com as diﬁculdades da vida nos torna pessoas mais fortes. Com grande
singeleza e verdade, este livro fala-nos de aceitação, de amizade e do
poder regenerador do sonho.

Condições

Crianças dos 8 aos 14 anos

Quantos
Entre 10 e 30 crianças

Tempo
1 hora

Material
necessário
Nada. Temos tudo.

Saiba mais

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: 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.

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)

Sobre o livro:
qualalbatroz.pt/arquivo/mia/
Sobre a Filipa:
qualalbatroz.pt/ﬁlipafortunato/
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As sessões são facturadas em dinheiro ou em vendas do livro «Mia».

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.
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