
Projeto Capuchinha – Hora do Conto em casa 

 

Funcionamento do projeto em formato webinar, com o objetivo de criar um espaço onde as 

crianças, pais e educadores possam assistir às histórias com um ritmo semanal, estando em 

contacto com a Capuchinha e podendo expor questões e debater temas e assuntos relevantes 

para a criança e família, no contexto educativo, no final de cada sessão. 

 

Continuidade Projeto Capuchinha: A hora do conto com a Capuchinha (em teatro de mesa) 

Quando: Segundas e quintas, mês de Junho, pelas 18h (hora a ajustar) 

Como: via Zoom  

Moderação: Urtelinda Ramos, Contadora de Histórias para o desenvolvimento infantil, 

Pedagogia Waldorf 

  

 A primeira sessão será uma PALESTRA-FORMAÇÃO "Os Contos no Desenvolvimento Infantil - 

Fazemos juntos" direcionada para os pais e educadores, onde a moderadora irá falar da 

importância dos contos no 1º seténio e formas simples e criativas de fazerem estes contos 

com as crianças de maneira apelativa e com cariz terapêutico. Nesta palestra será também 

para debater dificuldades ou constrangimentos em casa com as crianças. 

 Tema: "Os Contos no Desenvolvimento Infantil - Agora faço eu. Fazes comigo? Agora fazes 

tu?"  

Quando: sexta-feira, 5 de Junho, às 18.30h 

Como: via Zoom  

Moderação: Urtelinda Ramos, Contadora de Histórias para o desenvolvimento infantil, 

Pedagogia Waldorf 

Participação: gratuita, mas com inscrição prévia para email urtelindaramos@gmail.com.  

  

Mais informações:  

- É necessario enviarem email a confirmar a v/ participação, para vos ser disponibilizado um 

link de acesso. O link será enviado no dia anterior ao webinar.   

- É aconselhável, a todos os pais que queiram participar, assistirem à 1ª sessão. 

- Nesta 1ª sessão será ajustada a hora do conto.  

- As sessões de conto iniciarão nos dias referidos, após a 1ª sessão. 

- As sessões serão gravadas (quem quiser poderá ter a câmara desligada, mantendo apenas o 

áudio). 

mailto:urtelindaramos@gmail.com


-  Podem enviar desde já questões que queiram ver respondidas no webinar (basta enviar mail 

para o endereço indicado). 

-  A moderadora fará por abrir a sessão no Zoom 10/15 minutos antes de o webinar começar, 

para quem quiser conversar um pouco, solicitar esclarecimentos ou testar áudio, etc. 

  

Ao vosso dispor 

Urtelinda Ramos 


