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“LER PARA DRAMATIZAR” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS 

 

Decorre amanhã, dia 29 de abril de 2017, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal de Vagos, a sessão do 
projeto Ler para Ser, desta vez na área temática “Ler para Dramatizar”. 

A história, para esta sessão, intitula-se "A mata da avó Luísa", de Maria Sousa.	  Esta história será dinami-
zada pelo grupo de teatro Fantástico. 

“A	  mata	  da	  avó	  Luísa	  é	  um	  lugar	  muito	  especial,	  limpo	  e	  cuidado,	  porém	  selvagem,	  com	  seres	  
vivos	  interessantes.	  Rafael	  é	  um	  menino	  de	  5	  anos,	  que	  se	  diverte	  a	  observar	  os	  bichinhos	  que	  
aí	  vivem	  com	  os	  seus	  afazeres	  do	  dia	  a	  dia	  e	  fica	  muito	  entusiasmado	  ao	  conhecer	  Tareco,	  um	  
gato	  esperto	  e	  super	  rápido.	  Este	  menino	  curioso	  descobre	  que	  Tareco	   já	   tem	  uma	  família	  e	  
que	  precisa	  de	  um	  abrigo	  para	  ela.	  Ao	  tentar	  ajudá-‐los,	  Rafael	  vê-‐se	  envolto	  num	  grande	  sari-‐
lho.	   A	   avó	   Luísa,	   não	   sabendo	   onde	   se	   encontra	   o	   seu	   neto,	   fica	   desesperada	   e	   procura-‐o.	  	  
Será	  que	  Rafael	  conseguirá	  livrar-‐se	  do	  problema	  em	  que	  se	  vê	  envolto	  e	  aprender	  uma	  lição	  
de	  vida?”	  	  

O projeto Ler para Ser é um projeto integrado no Serviço de Promoção do Livro e da Leitura que toma 
como ponto de partida o livro na promoção do desenvolvimento global da criança. 

O Ler para Dramatizar é uma das 5 áreas temáticas deste projeto, onde as crianças a partir dos 3 anos 
podem participar de forma gratuita com as suas famílias. 

O Ler para os Sentidos, Ler para os Afetos, Ler para Aprender e Ler para o Ambiente são as restantes 
áreas que, também, irão decorrer na Biblioteca Municipal de Vagos em datas e horas a agendar. 

 

  

 


