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Oficina “Contar e Ler para Respirar” 
com António Jorge Serafim 

na Biblioteca Municipal de Vagos 
 
A Biblioteca Municipal de Vagos recebe, no dia 19 de maio de 2018, das 9h30 às 
13h00, uma Oficina de Narração Oral e Promoção da Leitura “Contar e Ler para Respi-
rar”, com António Jorge Serafim. 
 
Esta oficina é dirigida a professores, educadores e público em geral interessados no 
tema. A participação é gratuita e requer de inscrição prévia que pode ser realizada na 
Biblioteca Municipal de Vagos ou através do e-mail: biblioteca@cm-vagos.pt. 
 
Ainda, durante a tarde, decorre uma “Sessão de Contos”, com António Jorge Serafim, 
para crianças e famílias. 
 
"Esta oficina, fundamenta-se num pressuposto essencial para a compreensão da nature-
za humana: contar histórias é um caminho individual onde se cruzam o conto popular, o 
conto de autor, os livros que nos tocam, as experiências de vida, a palavra plástica, a pa-
lavra escrita, a palavra interior. Ler, narrar e ouvir, cada vez mais, face ao universo da 
imagem, é despertar e reconhecer os sentidos e o corpo que temos como habitat da pala-
vra. Ao explorar as nossas possibilidades expressivas, afirmamos o que de mais impor-
tante nos carateriza, a compreensão do outro. Amadurecer, é um processo de crescimen-
to que passa pela compreensão e apreensão de diversas leituras." 
 
Conteúdos: 
- Despertar para os valores e os sentidos dos contos de tradição oral 
- Partilhar técnicas de narração, utilizando o corpo, a voz, o espaço e o contexto 
- O conto como elemento de criação e recriação 
- Reflexões sobre a mediação leitora 
- Realização de atividades práticas de compreensão e mediação leitora, usando o 
livro como suporte e ferramenta 
 
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vagos e encontra-se inserida 
na Programação Cultural em Rede CIRA, cofinanciada pelo programa Portugal 2020. 


