
KIT E… SE 
PUDÉSSEMOS 
MERGULHAR NOS 
LIVROS?

Horário: de 3.ª a 6.ª, 
das 10 às 20.30 horas, 
e sábado, das 14.30 
às 20.30 horas

Quinta dos Franceses, Seixal
Contactos: 210 976 100; 
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt 
Encerra no mês de agosto

Largo do Rosinha, Amora
Contactos: 210 976 165; 
biblioteca.amora@cm-seixal.pt
Encerra ao sábado, alternadamente 
como Polo de Corroios, 
e durante o mês de julho

Rua 1.º de Maio, Corroios
Contactos: 210 976 180; 
biblioteca.corroios@cm-seixal.pt
Encerra ao sábado, alternadamente 
com o Polo de Amora, 
e durante o mês de setembro 

POLO CENTRAL



Livro: 
PERFEITO PARA DOIS

Autor: 
TRACEY CORDEROY E ROSALIND BEARDSHAW

Sinopse: 
O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para ti. 
Mas há coisas que são perfeitas para os dois! Ou, quem 
sabe, para mais?! 

Destinatários:
Famílias com crianças 
dos 12 meses aos 12 anos de idade.

MATERIAL qUE CONSTITUI O KIT:
 • Molde mala montável 
 • Retângulo de cartolina cartonada
 • Imagem Roleta de Perfeitas Brincadeiras
 • Cartolina colorida
 • Papel seda
 • Pena
 • Tacha de metal
 • Botão

MATERIAL ADICIONAL NECESSáRIO:
- Cola UHU
- Lápis 
- Tesoura 
- Cartão reciclado (embalagens de cereais ou outras)
- Tecido grande

RECURSO MULTIMÉDIA DE APOIO: 
Melhor que uma brincadeira perfeita para dois, poderá 
ser uma brincadeira perfeita para 3, 4 ou para uma família 
inteira! 
Descubram quais no vídeo disponível em: https://www.
youtube.com/channel/UCrsESBptNbeqicqPZU5cDXQ ou na 
página do projeto no site da Câmara Municipal do Seixal.
Este recurso permite ainda visualizar algumas sugestões de 
utilização dos materiais disponibilizados neste kit.

Nota: Todos os materiais disponibilizados foram devidamente higienizados e 
a sua utilização deve ser efetuada exclusivamente com orientação de um 
adulto.

ALGUMAS PROPOSTAS PARA ATIVIDADES EM FAMÍLIA

Atividade 1. Mala Perfeita para Todos
MATERIAIS:
 • Molde mala
 • Cartolina cartonada
 • Lápis e tesoura

PROPOSTA:
Após a construção da mala com recurso ao molde e à cartolina disponibilizadas, a atividade consiste em cada elemento 
da família nomear os tesouros, ou seja, aquilo que considera ser o mais importante para si.

Opção A:
Em pedacinhos de papel, cada um escreve ou desenha o seu tesouro e partilha-o com a família, antes de o colocar na 
mala. Anotam numa agenda o dia e, após 1 mês, voltam a abrir a mala e analisam se os tesouros continuam a ser os 
mesmos para cada um.

Opção B: 
Cada elemento da família pensa sobre o seu tesouro e representa-o por gestos aos restantes elementos, que deverão tentar 
adivinhar do que se trata. Após identificarem os tesouros uns dos outros, colocam simbolicamente cada um dentro da mala.

Opção C: 
A família dá início a uma verdadeira busca ao tesouro e cada um procurará pela casa, ou numa área à escolha, um objeto 
que seja o seu tesouro. Juntos, partilham o motivo de este ser tão importante para si. Em que é que ele te ajuda? O que 
sentes quando estás com ele? O que aconteceria se ele não existisse? Estas são algumas perguntas que poderão ser usadas 
para ajudar a explorar o significado que lhe é atribuído (esta opção pode ser direcionada para crianças mais novas).

Atividade 2. Roleta Mágica de Perfeitas Brincadeiras
MATERIAIS:
 • Cola UHU
 • Imagem da Roleta de Perfeitas Brincadeiras em papel
 • Pedaço de cartolina
 • Material que permita fazer o centro da roleta (tacha de metal ou outra opção)

PROPOSTA:
A imagem da roleta deve ser recortada e colada num pedaço de cartão reciclado para que se torne mais resistente. Após 
a construção da roleta, um elemento fá-la rodar e pergunta: «Com [nome de um objeto] na mão, que brincadeira me 
sugere o coração?».
De seguida, deverão dar ideia para uma brincadeira para partilharem em família.
Exemplos: 
 •  Com um botão na mão, que brincadeira me sugere o coração? (esconder o botão e brincar ao «quente e frio»  
  para descobrir onde está).
 •  Com uma pena na mão, que brincadeira me sugere o coração? (uma batalha de coceguinhas com a pena).

Atividade 3. Perfeito Céu Estrelado
MATERIAIS:
 • Papel seda 
 • Tecido grande (exemplos: lenço ou lençol)
 

PROPOSTA:
1.º momento: 
Recortar o papel seda em forma de estrelinhas ou bolinhas. Esticar o tecido no chão e devolver as estrelinhas e bolinhas ao 
céu como se estivessem juntos a criar um céu estrelado. 

2.º momento: 
Escolham uma canção que todos apreciem (mais uma oportunidade de descobrirem algo que é perfeito para a vossa 
família!). Os adultos colocam-se cada um num lado do tecido e elevam-no no ar ao ritmo da música escolhida e as 
crianças deitam-se no chão embaladas pelo som da melodia e pelo movimento sereno do tecido.


