PROGRAMA DE LEITURA MUNICIPAL

Qui 6 e Qua 12
FILMES NAS FÉRIAS

Site www.bibliotecacamilocastelobranco.org

Filme | Cegonhas

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO

Segunda 17
WORKSHOP “ÁREA RESTRITA”
1.º momento: visita guiada às instalações da Biblioteca Muni-

Facebook www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/

Realização | Nicholas Stoller, Doug Sweetland

E-mail mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org

Classificação | M/6

Telefone 252 312 699

Duração | 87 min.

cipal, pelo Bibliotecário Municipal, com o intuito de dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público e, mais importante,
todas as áreas reservadas aos serviços técnicos.

Ano | EUA, 2016

2.º momento: oficina de formação sobre as diferentes tarefas

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

As cegonhas entregam bebés…ou pelo menos assim acontecia
antes. Hoje entregam encomendas para um gigante de vendas da

+LEITURA +CONHECIMENTO

internet. Júnior, a cegonha que detém o recorde de entregas da

Informação | atividades dirigidas às instituições e sujeitas a ins-

companhia, está prestes a ser promovida quando acidentalmente

crição e confirmação.

ativa a Máquina de Produção de Bebés, dando origem a uma

BIBLIOTECA NAS FÉRIAS

adorável, e completamente ilegal, recém-nascida. Desesperado
por se ver livre deste problema antes que o seu chefe descubra,

Terça 4
OFICINA CRIATIVA

Júnior e a sua amiga Tulip, a única humana na Montanha das

Oficina | O meu Zbiriguidófilo

bebé - e embarcam numa aventura louca e reveladora que pode

Cegonhas, apressam-se para fazer a sua primeira entrega de um

Esta oficina é baseada no livro “O Zbiriguidófilo e

fazer mais do que uma família feliz e restaurar a verdadeira mis-

outras histórias”, de Pitum Keil do Amaral.

são das cegonhas no mundo.

Como estás de férias, porque não, vires à Bibliote-

Horário |10h.15 e 14h.30

ca elaborar um divertido fantoche para ofereceres

Público – alvo | ATL’s e outras instituições

a alguém especial?
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Terça 11
HISTÓRIAS ANIMADAS

que compõem o circuito do livro, desde a sua receção na biblioteca até à sua disponibilização na prateleira da sala de leitura.
Horário | 14h.30
Público – alvo | 1º CEB (4º ano) e 2º CEB

Terça 18
PLANETA DE OFICINAS
Tendo como ponto de partida a poesia, estas oficinas darão às
crianças a oportunidade de explorar o mundo dos poemas, a
sua interpretação e riqueza cultural.

Livro | O alfabeto dos bichos, de José Jorge Letria
“Foca / Seja no mar ou na terra / É alegre e brincalhona / E quando adormece ao sol / Às vezes até
ressona / Não tem perdão quem a caça / Pois é espécie protegia / Come peixe, ama as ondas / E lá vai
à sua vida."
Horário | 10h.15 e 14h.30
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Conto | A galinha dos ovos de ouro
Quarta 5
HORA DO CONTO

“Ao verem o ovo, o casal ficou radiante mas, minu-

Livro | Sr. Pancas e os mal entendidos no Zoo

mos de esperar até amanhã para termos outro ovo

Texto | Kevin Waldron

tos depois, a mulher comentou: “Que chatice… terede ouro!”. Ao que o marido respondeu: “Pois é…

Ilustração | Kevin Waldron

que azar. Terão de passar muitas semanas até termos ovos sufici-

Editora | Livros Horizonte

entes para sermos os mais ricos da cidade.”

Cota | SI 82-3 WALD-K

Conto | O sapo apaixonado

De manhã, meio a dormir, o Sr. Pancas veste, por engano, o

Era uma vez um sapo que estava sentado à beira

casaco do seu filho Jimmy. Um pormenor sem importância?

do rio. Sentia-se esquisito. Não sabia se estava

Não! Uma situação geradora de peripécias muito engraçadas

contente ou se estava triste.

que vai deixar todos bem-dispostos até ao final da história.

Toda a semana tinha andado a sonhar. Que teria?

Horário |10h.15 e 14h.30

Horário |10h.15 e 14h.30

Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 19 e 26
CONTOS À QUARTA
Livro | As girafas não dançam
Texto | Giles Andreae
Ilustração | Guy Parker-Rees
Editora | Jacarandá Editora
Cota | SI 82-3 ANDR-G
O Geraldo não dançava lá muito bem.
Todos os anos ele temia o Baile da Selva.
Mas o que o Geraldo descobre, numa linda noite de luar, é que
quando somos diferentes, às vezes tudo o que precisamos é da
música certa para nos pôr a dançar...
Horário | 10h.15 e 14h.30
Público – alvo | pré-escolar e 1º CEB

Quinta 27
LETRINHAS PARA BEBÉS
Livro | Pequeno azul e pequeno amarelo, de Leo Lionni

Sábado 15 e 22
ACONTECE AOS SÁBADOS
Luzes, câmara, ação!

Um dia a Mamã Azul disse-lhe: “Tenho que sair.
Espera por mim em casa”. Mas o Pequeno Azul foi
procurar o Pequeno Amarelo na casa da frente. A
casa estava vazia. Onde estará o Pequeno Amarelo?
Procurou-o por aqui, por todos os lados... até que, de repente,
ao virar a esquina duma rua... encontrou o Pequeno Amarelo!
Muito contentes, deram um abraço...
Horário | 10h.15
Público – alvo | bebés e crianças até 2 anos

Personagens divertidas e filmes animados são a tua companhia
aos sábados de manhã. Aparece!!
Filme | Cegonhas, de Nicholas Stoller, Doug Sweetland
As cegonhas entregam bebés…ou pelo menos assim
acontecia antes...hoje entregam encomendas!
Júnior, a cegonha que detém o recorde de entregas da
companhia, está prestes a ser promovida quando acidentalmente ativa a Máquina de Produção de Bebés, dando origem a uma adorável, e completamente ilegal, recém-nascida...e
agora?
Horário |10h.15

“Aproximou-se a bela princesa temerosa e cheia de
curiosidade, por entre as ramagens de uma acácia parecida com as que davam sobra nos jardins do seu castelo, viu à luz dos seus olhos um belo galo.”
Horário | 10h.15 e 14h.30
Público – alvo | 1º CEB

FAMÍLIAS
+LEITURA +FAMÍLIA
Informação | atividades sujeitas a inscrição e confirmação

Sábado 8
ACONTECE AOS SÁBADOS
Oficina de poemas
Biblioteca rima com…vem ouvir uma história, em jeito de verso,
e descobre a magia da poesia.

Livro | O alfabeto dos bichos, de José Jorge Letria
“- Foca - / Seja no mar ou na terra / É alegre e brincalhona / E quando adormece ao sol / Às vezes até ressona / Não tem perdão quem a caça / Pois é espécie protegia / Come peixe, ama as ondas / E lá vai à sua vida."
Horário |10h.15

E

CULTURAL

Sábado 29
HOJE HÁ HISTÓRIAS NA CIDADE
Uma iniciativa organizada pela Associação Gerações em parceria
com o Município de Vila Nova de Famalicão.

UM BERÇO DE HISTÓRIAS (Formação para adultos)
Dirigido a pais de bebés (até aos 2 anos de idade) ou a profissionais da área, esta formação tem como principal objetivo ajudar
estes adultos a tornarem-se mais proativos e conscientes da importância da leitura na primeira infância, fornecendo, para o efeito, ferramentas que lhes permitam ter uma maior facilidade na
seleção de livros de literatura infantil, bem como, dar-lhes a conhecer estratégias de animação de leitura.
Horário |10h. às 11h.30
Local | Auditório da Biblioteca Municipal
Informação | atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação

LETRINHAS PARA BEBÉS NO PARQUE
Livro | Pequeno azul e pequeno amarelo, de Leo Lionni
Um dia a Mamã Azul disse-lhe: “Tenho que sair. Espera
por mim em casa”. Mas o Pequeno Azul foi procurar o
Pequeno Amarelo na casa da frente. A casa estava vazia. Onde estará o Pequeno Amarelo? Procurou-o por todo o lado... até que, de repente, ao virar a esquina duma rua... encontrou o Pequeno Amarelo! Muito contentes, deram um abraço...
Horário |10h.15
Local | Parque de Sinçães
Informação | atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação
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André Letria

Sexta 28
ANTENA DE INFORMAÇÃO EUROPEIA
Hora do conto
Livro | A lenda da Princesa Europa e do Galo Europeu

SERVIÇO EDUCATIVO

