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LER PARA OS AFETOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS 

 

Decorre, no próximo sábado, dia 11 de março de 2017, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal de Vagos, 
a primeira sessão do projeto Ler para Ser, desta vez na área temática Ler para os Afetos. 

A história, para esta sessão, intitula-se “Pela Floresta”, do autor Anthony Browne. 

 “O protagonista desta história identifica-se implicitamente com o Capuchinho Vermelho: o seu pai 
não está em casa, a mãe pede-lhe para levar um bolo á avó que está doente e, tal como a menina do 
conto clássico, tem que escolher entre um caminho longo e outro curto para chegar ao seu destino. 
Uma história profundamente imaginativa para explorar a criatividade das crianças, os seus medos e as 
duas inquietações. Anthony Browne acompanha o leitor através de uma floresta plena de mistério 
onde nada é o que parece. “ 

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 os Afetos é uma das 5 áreas temáticas deste projeto, onde as crianças a partir dos 3 anos 
podem participar de forma gratuita. 

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

A próxima sessão do projeto está agendada para o dia 18 de março, no mesmo horário, na área temá-
tica Ler para os Sentidos, com o livro “O Som das Cores”. 

  

 


