Colégio do Amor de Deus - Cascais
CIRCULAR Nº. 17/ 3 º 10 / 1 / 2017

Assunto – Momento do conto : “O Tamanho do Infinito” - uma história de Paulo Condessa
Aos Encarregados de Educação dos alunos: 1º Ciclo
Ex.mos Senhores:
- Vamos ouvir e sentir! Vamos pensar e respirar! Vamos falar e filosofar!
Vamos imaginar se o infinito é gigante ou pequeno!
O escritor Paulo Condessa vem ao colégio, às turmas do 1ºciclo, animar a
história “O Tamanho do Infinito” nos dias 17 e 18 de janeiro.
Esta história germinou em 2004, mas viveu 10 anos na gaveta do Paulo
Condessa. Em 2014, o Paulo refez a história e completou-a a pensar no
tema “Luz”, tema da nossa escola em 2014/15. Na festa do colégio em 2015,
os alunos do 1ºciclo representaram a história “O Tamanho do Infinito”. Foi
uma experiência maravilhosa e deu origem ao livro que o escritor irá apresentar.
“O Tamanho do Infinito” é um livro diferente dos que estamos habituados, até no formato é
diferente. Um livro cujas palavras, cores e desenhos fogem ao convencional e apelam à
imaginação. Um livro que proporciona bons e divertidos momentos de leitura. Segundo o Paulo
Condessa:
- Quando editei “ o tamanho do infinito” decidi criar livros já preparados para ler em
partilha, sem os travões de postura habituais, que deixam o corpo e as mãos
livres para acompanha a voz e o radar do coração. Tem uma estante (mini) que
facilita a ponte entre as letras de quem fala e os olhos de quem ouve. As
ilustrações estão no verso do texto, para que se possam mostrar enquanto se lê
ou quando se muda de página.
Os alunos que quiserem poderão comprar o livro que custa 12 € e será autografado
pelo escritor.
O custo da atividade é de 2€ (dois euros) e deverá ser entregue à respetiva professora até
dia 16 de janeiro.
Se pretender comprar o livro também deverá entregar à professora os 12€.
Objetivo: Promover o gosto pela leitura e de ouvir histórias.
A Coordenadora
Ir. Conceição Gaudêncio

