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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 26  

DISCIPLINA Hora da Leitura  
ANO(S) 1º ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

consciência linguística (fonológica, morfológica, lexical, sintática, semântica, 

textual-discursiva); 

educação literária;  

competência da leitura; 

competência da oralidade (compreensão e expressão) … 

 

 

 

Título/Tema do Bloco 

  Quem quer brincar comigo?        
 SID  
 Álvaro Saltarico  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

 

Entrevista    

   

1 - Quem é a Maria João Viegas e quem é a Maria cOntarolante ?  

Maria João Viegas sou eu       

Maria cOntarolante foi o nome que escolhi para o meu blog e que, entretanto, se foi misturando com 
a minha vida de contadora de histórias e mediadora de leitura. 

 

2 – Então vamos falar primeiro da Maria João Viegas. Fale-nos um bocadinho de si. 

Sou Alentejana, de Beja. Nasci e cresci lá. Vim para Lisboa quando entrei para a faculdade e por cá 

fiquei. Entretanto casei e tenho dois filhos, o Manuel e o Francisco. Estudei Física e Química na 
Faculdade de Ciências e sou professora de FQ. 

 

3 – Uma professora de Físico-Química que conta histórias! Porquê? 

Sempre li muito e gosto muito de livros. Gosto em especial de livros ilustrados e claro que grande 

parte deles são direcionados para as crianças. Com o meu primeiro ordenado comprei uma coleção 

de 30 livros infantis       

Quando estava grávida fiz um curso de contadora de histórias, sem imaginar onde isso me iria levar. 

Gostei e continuei a fazer formações e a apaixonar-me cada vez mais por este mundo. 
Um dia, surgiu a oportunidade de fazer uma sessão na turma do filho de uma amiga e agarrei-a. 

Adorei e nunca mais parei.  
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Sou muito feliz a contar histórias e por isso vou agora mesmo ler-vos uma história. Vou ler-vos uma 

história sobre uma coisa de que eu também, gosto muito, muito, muito e que sei que todos vocês 

também gostam: BRINCAR 
Livro: Quem quer brincar comigo?  +/- 6 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=q_mvsGzWBwI&list=PLK3PxbBxHAt1KcUH6SQrS2IUWsGP
Ulflb&index=11 

 

4 – Mas também é professora bibliotecária, não é? 

Sim. Entretanto fiz uma pós-graduação em livro infantil que me permitiu concorrer para professora 

bibliotecária. Continuo a dar FQ mas tenho só uma turma, o resto do tempo é passado na biblioteca 
ou de turma em turma, sempre mergulhada em histórias. 

 

5 – Faz sessões de histórias em escolas, livrarias e bibliotecas, não é? Como é que escolhe as 

histórias para cada sessão? 

Não há uma regra. Eu conto histórias que me fazem feliz. Histórias com as quais me sinto 
confortável. Há imensas histórias que eu adoro e que nunca contarei porque não encaixam em mim, 

na minha maneira de estar e contar. Há histórias que eu gosto imenso de ouvir da boca de outros 

contadores mas que não são para mim. São mais as histórias que escolhem os contadores do que o 
contrário. Parece cliché mas é mesmo assim. Então, o que eu tenho que fazer é ler e conhecer muitas 

e muitas histórias e depois ir experimentando contar as que me chamam. Conto primeiro só para 
mim, ás vezes em frente ao espelho, depois aos meus filhos e depois em sessões. 

E claro que conto histórias que têm a ver com coisas de que eu gosto e me fazem feliz.  Eu adoro 

cães, por exemplo, e por isso trouxe hoje uma história com um cão muito especial. Querem ouvir? 
 

Livro: Sid   +/-5 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=IwEGPXyOqdA 

 

5 - Maria cOntarolante é o nome do seu blog. Do que é que fala no blog? 

Sim. Chama-se Maria cOntarolante. Entretanto, porque o tempo não estica, está um bocadinho ao 

abandono. No primeiro confinamento, para conseguir chegar aos meninos do agrupamento de 
escolas onde trabalho como bibliotecária criei um canal no Youtube com o mesmo nome. Estão lá 

muitas histórias que podem ver.  

Aproveito para vos pedir para subscreverem o canal porque só faz sentido mantê-lo se houver quem 

me veja       

Para além das histórias estão também vídeos de opinião de livros para crescidos. Isto para incentivar 

também os crescidos a ler. Se os pais lerem é muito mais fácil por os pequeninos a ler. 
6 – E também escreve? 

Sim. Gosto muito de escrever. Tenho um livro publicado mas não é infantil. Escrevi em parceria com 
uma amiga. Chama-se O QUE QUERES SER? E é para adolescentes. 

Infantis ainda não tenho nenhum publicado mas 2022 será o ano       Vai acontecer. Entretanto tenho 

feito outras coisas.  

Trago-vos mais uma história que fui eu que adaptei para português. O original era espanhol. 
Vou ler. 

 
Livro: Álvaro Saltarico   +/- 4 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=bB3GWFBSCC0&list=PLK3PxbBxHAt1KcUH6SQrS2IUWsG

PUlflb&index=13 
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