
A N A  P I N T O  

  

 

SOBRE 
Maria Rouco nasceu em Nelas, há mais de meio século. 

No tempo em que as famílias se sentavam à roda da 

lareira, a ver a dança das chamas enquanto o fumo 

curava os enchidos, os serões povoavam-se de lendas 

ou peripécias cómicas, protagonizadas por parentes ou 

vizinhos há muito desaparecidos. Assim se foi fazendo a 

contadora, para a família e, durante trinta e cinco 

anos, para os alunos. 

Hoje tem outra vez tempo, para ouvir, aprender com 

quem sabe mais, rir dos seus erros e contar por aqui e 

acolá. A escolha do repertório, a formação, a reflexão, 

a partilha com outros narradores e a alegria, a emoção 

de contar enchem-lhe os dias. Tem uma frutuosa 

parceria com Randolfo Saint-Clair que desenha as suas 

estórias de imagens. 

REPERTÓRIO 
 

• Narração oral de contos tradicionais portugueses, 
africanos e de outras origens, contos de autor. 

• Mediação de leitura 
• Criação de narrativas a partir de livros de imagens 

de Randolfo Saint-Clair. 
 

 

A IMPORTÂNCIA DE CONTAR HISTÓRIAS 
 

“Ouvir contar histórias na infância leva à 
interiorização de um mundo de enredos, 

personagens, situações, problemas e 
soluções, que proporciona às crianças um 
enorme enriquecimento pessoal e contribui 
para a formação de estruturas mentais que 
lhes permitirão compreender melhor e mais 

rapidamente não só as histórias escritas 
como os acontecimentos do seu 

quotidiano.” 
 

In 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/

brochura_david.pdf 

 
Conversa sobre 
VOU CONTAR! 

3 de novembro de 2016, às 18h30min 
 

Destinado a pais e encarregados de 
educação das turmas do 2º Ano 

 

Inserido no Projeto “Ler com ARTE” 
desenvolvido com as turmas do 2º 

Ano. 
 

Visite o site: 
www.maria-rouco.pt 

2016/17 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.maria-rouco.pt/
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