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LIVROS PARA MIMAR – ANA MOURATO 

1 ANO – DEZEMBRO 2020 
 
 

 
  
Sapinhos 

 
Este atelier pretende ser um momento de magia e sedução pela surpresa, pela 

palavra que se encaixa em cada descoberta. Será um momento onde os livros, 

as palavras, a música, a expressão corporal, o diálogo entre pares e adulto-bebé 

será uma constante. 

 

 Neste encontro vamos sentir como a tarefa de aprender a falar requer 

persistência e ajuda dos que nos rodeiam. Vamos ouvir várias histórias sobre 

sapos e sapinhos e descobrir como os sapos, ao crescer, aprendem a 

coaxar/falar com a ajuda da mãe e do caracol. 

 

 

   



Livros para Mimar na Casa da Árvore– Ana Mourato - www.anamourato.com 

 

 
 
Ollie 
 
Neste atelier vamos tentar convencer o Ollie a sair do ovo. Há muitas 

brincadeiras para fazer cá fora.. Porque será que não quer sair? O tempo para 

decidir se quer sair ou não do “ovo” é importante e varia de pessoa para pessoa. 

Falaremos de birras, de amuos, de momentos para ficar triste e para ficar bem 

outra vez. Todos os momentos são importantes até os de amuo e aborrecimento. 
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2 ANOS - DEZEMBRO 

 

A grande recolha 
 

O projeto a “A dois é melhor!” abraça uma série de pequenos contos da autora 

Isabelle Gilbert onde um conjunto de insetos - Lily, Tom, Zoé, Paul, Clara e Chloé 

- aprendem a cooperar na superação de etapas/momentos inerentes ao 

processo de maturação da vida. Deste modo, através do relaxamento e do conto 

mimetizado, pretende-se abrir o reino da literatura infantil e dar colo ao início 

desta etapa fundamental que é a primeira infância.  

 

Neste atelier - "A grande recolha" - a formiga Chloé viverá com ansiedade o momento 

de recolha de alimentos e de preparação para os dias frios do inverno. Será que vai 

conseguir? A frustração, a resiliência e a importância da interajuda são algumas das 

reflexões que irão emergir neste encontro 

 

 


