
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
COMO APANHAR UMA ESTRELA 

Autores
OLIVER JEFFERS

Sinopse 
Vamos conhecer a missão de um rapaz que adorava 
estrelas e queria muito ter uma com quem pudesse brincar, 
e com ela construir uma amizade especial. Uma aventura 
mágica, divertida e muito criativa. Mas afinal como é que 
se apanham estrelas?

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

MATERIAL QUE CONSTITUI O KIT
•  Estrelas sensoriais (recortes em EVA)
•  Mapa de estrelas
•  Caderno «A minha família sabe como apanhar estrelas»
•  Envelope «Ferramentas para apanhar estrelas»
•  Ficha Foguetão «Apanhar e oferecer estrelas»

MATERIAL ADICIONAL NECESSÁRIO
•  Fita-cola ou massa adesiva para colar
•  2 taças médias
•  Pinça de madeira ou plástico (pequena)
•  Massas grandes cruas
•  Cesto ou caixa
•  Tesouras
•  Cola em stick
•  Lápis de cor ou canetas de feltro ou lápis de cera
•  Lápis de carvão
•  Borracha 

RECURSO MULTIMÉDIA DE APOIO
Existem muitas histórias. Umas fazem-nos rir, outras 
emocionar. Outras que se enrolam na língua, como que 
a querer brincar. O importante é descobrirmos juntos a sua 
magia. Vamos a isso? 
Descubram mais na página do projeto no site da Câmara 
Municipal do Seixal. 

ALGUMAS PROPOSTAS PARA 
ATIVIDADES EM FAMÍLIA

ATIVIDADE 1 (PARA BEBÉS).  
À PROCURA DE ESTRELAS  
MATERIAIS
•  Estrelas sensoriais (recortes em EVA) 
•  Fita-cola ou massa adesiva para colar
•  2 taças médias
•  Pinça de madeira ou plástico (pequena)
•  Massas grandes cruas

PROPOSTA
Para bebés que ainda não andam 
Espalhar as estrelas sensoriais no chão e estimular o bebé 
a gatinhar até às estrelas, pegar nelas e dá-las ao adulto. 
À medida que for repetida a atividade, colocar as estrelas 
mais afastadas umas das outras.

Para bebés que já andam
1.º desafio: Colar as estrelas sensoriais numa parede ou 
porta, distribuindo-as em diferentes alturas, e convidar o 
bebé a apanhar uma estrela de cada vez e entregá-la 
ao adulto. Incentivar a esticar os braços, a colocar-se nas 
pontas dos bebés e a procurar estratégias para chegar às 
estrelas mais distantes. 

2.º desafio: Colocar as estrelas sensoriais numa taça e 
estender uma pinça ao bebé, pedindo-lhe que pegue 
em cada estrela com a pinça e a coloque dentro de 
outra taça (vazia). Repetir a atividade misturando massas 
grandes junto das estrelas, aumentando gradualmente o 
nível de exigência na manipulação da pinça e na tentativa 
de alcance de cada estrela.

ATIVIDADE 2. BRINCAR ÀS 
ESCONDIDAS COM AS ESTRELAS
MATERIAIS
Mapa de estrelas (para recortar ou servir de molde para 
cortar estrelas com outros materiais como jornal, cartão, 
entre outros)
•  Tesouras
•  Cesto ou caixa.

PROPOSTA
1.º momento
No início, a vossa família deve posicionar-se toda junta na 
zona de entrada da casa (Ex.: hall de entrada), e colocar 
ao pé da porta um pequeno cesto ou caixa.
Retirem dentro do kit o Mapa de estrelas e recortem uma 
estrela para cada elemento da família ou, se preferirem, 
podem utilizar uma estrela como molde para construir 
estrelas com outros materiais. Também podem utilizar as 
estrelas sensoriais (recortes em EVA incluídos no kit), caso 
não tenham usado nas atividades para bebés ou que 
ainda estejam em boas condições para serem reutilizadas.

2.º momento
É entregue uma estrela a cada elemento da família.
Começa o elemento mais velho, que vai esconder a estrela 
numa parte da casa e a seguir irá dar pistas aos outros 
elementos que têm de procurar a estrela. Quem encontrar 
a estrela grita: «Apanhei uma estrela!» e vai colocá-la no 
cesto ou caixa que se encontra na entrada da casa.

3.º momento 
A seguir, é o segundo elemento mais velho a esconder 
uma estrela, e o jogo segue as mesmas regras até todas 
as estrelas serem encontradas. Podem fazer duas rondas 
por cada jogo. A cada estrela encontrada é atribuído um 
ponto e o elemento que alcançar mais pontos é o primeiro 
a partilhar um desejo de Natal para a sua família. E a seguir 
vão partilhando os restantes elementos da família, pela 
ordem da pontuação conseguida. 

MATERIAIS
•  Caderno «A minha família sabe como apanhar estrelas»
•  Envelope «Ferramentas para apanhar estrelas»
•  Cola em stick
•  Lápis de cor ou canetas de feltro ou lápis de cera
•  Lápis de carvão
•  Borracha  

PROPOSTA:
1.º momento
Antes de começarem este desafio, caso ainda não 
conheçam, propomos que visualizem o vídeo da leitura 
da obra «Como apanhar uma estrela» de Oliver Jeffers, 
disponível na página do Município do Seixal. Vai inspirar-vos 
de uma forma especial para os desafios desta atividade.

2.º momento
Retirem dentro do kit o caderno «A minha família sabe 
como apanhar estrelas» e o envelope «Ferramentas para 
apanhar estrelas», e coloquem numa mesa onde a família 
estiver reunida.
Dentro do envelope retirem todos os objetos e em família 
escolham um, em seguida colem o respetivo objeto na 
primeira página de desafios do livro. Depois desenhem 
e/ou escrevam como é que a vossa família apanharia 
uma estrela com esse objeto, inventando e usando muita 
imaginação e fantasia.

3.º momento
Depois, podem voltar a escolher um objeto do envelope 
«Ferramentas para apanhar estrelas» e realizem o mesmo 
desafio no caderno «A minha família sabe como apanhar 
estrelas» (página 1 e 2 para o primeiro desafio), ou 
avancem para o segundo desafio do caderno (página 3  
e 4 para o segundo desafio).
No segundo desafio, devem inventar um objeto e 
desenharem-no ao pé da imagem do rapaz. Depois, 
escrevam ou ilustrem como é que a vossa família 
apanharia uma estrela com esse objeto.
 

ATIVIDADE 4. MISSÃO-FOGUETÃO: 
APANHAR E OFERECER ESTRELAS
MATERIAIS
Ficha Foguetão «Apanhar e Oferecer Estrelas»
•  Tesouras
•  Cola em stick
•  Lápis de cor ou canetas de feltro ou lápis de cera
•  Lápis de carvão
•  Borracha
 

PROPOSTA
1.º momento
Imaginem que a vossa família é escolhida para viajar num 
foguetão e cumprir uma missão muito importante: apanhar 
estrelas e oferecer às pessoas mais importantes da vossa 
vida.
Retirem do kit a Ficha Foguetão «Apanhar e Oferecer 
Estrelas» e em conjunto vão escrever o nome a quem 
a vossa família quer oferecer uma estrela (podem 
acrescentar mais estrelas além das que estão incluídas 
na ficha).

2.º momento
Após todas as estrelas estarem preenchidas, recortem 
cada uma e no verso da estrela escrevam uma frase curta 
que comece por «Apanhei esta estrela para ti porque...». 
Podem acrescentar pequenos desenhos com lápis ou 
canetas, e assim decorar as vossas estrelas.

3.º momento
Oferecer as estrelas às pessoas que a vossa família 
escolheu. Podem colar a estrela num presente, num postal 
ou pendurar na sua árvore de Natal quando a visitarem. O 
mais importante já se realizou: têm um poder especial para 
apanhar estrelas e partilhar a magia única da vossa família.

Um bonito e feliz Natal.
Divirtam-se e sejam felizes 
com histórias em família!


