POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
Inscrições | contactar Teresa Torres, 252 981 620
E-mail | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
Informação | atividades dirigidas a instituições e sujeitas a inscrição
e confirmação

Ter 2, 9, 16, 23 e Qui 4, 11, 18, 25
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A manta
Texto | Isabel Minhós Martins
Ilustração | Yara Kono
Editora | Planeta Tangerina
Cota | SI 821.1-3 MART-I
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Nos livros aos quadradinhos, cada quadrado conta um pedaço
de uma história. Neste livro, que não é BD, cada quadradinho de
(tecido) tem também uma história para contar...o teu
quadradinho também terá uma história para contar.

Livro | Grávida no coração
Texto | Paula Pinto Silva
Ilustração | Gémeo Luís
Editora | Campo das Letras
Cota | SI 821.1-3 SILV-P
Público-alvo | 1º CEB
Livro com uma mensagem inspiradora e importante de que a
adoção é, antes de mais, um caminho de Amor e que não há
distinção em relação ao Amor por um filho, quer se trate de um
filho biológico ou adotado. Neste mês da mãe elabora connosco
um Telegrama dirigido à tua mãe.
Horário | 10h.15 e 14h.15

Quarta 10 e 24
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | A minha mãe, de Anthony Browne
A minha mãe podia ser bailarina ou astronauta. Podia
ser uma estrela de cinema ou uma grande empresária…
mas é a minha Mãe.
Horário | 10h.15
Público-alvo | berçários e creches

Quinta 18
SE EU FOSSE…
Tertúlia | Se eu fosse…voluntário
Estas tertúlias têm o intuito de sensibilizar, dar a conhecer
carreiras profissionais, experiências associativas e outras ligadas
ao mundo das profissões, fomentando nas crianças ideais
futuros. Neste mês receberemos Aurélio Costa, voluntário da
Quercus, projeto 100 000 árvores, H2AVE e IPSS‘s da região.
Horário | 14h.30
Público-alvo | 1º CEB

Sexta 19
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Tema | Consumo de drogas
A ação de sensibilização “Consumo de drogas” é
promovida pelo Cabo Ferreira da GNR e está inserida
no Projeto “Escola Segura”.
Horário | 14h.30
Público-alvo | Secundário

Sexta 26
LEITUR(A)RTES
Apresentação do livro “Conta”, de Cidália Fernandes
É a história de um neto e de um avô. Quando não tinha
mais histórias para contar, o avô foi procurá-las.
Infelizmente, não conseguiu encontrar ninguém que lhe
contasse uma história diferente. O que fazer? De regresso a casa,
percebeu que o amor que os unia podia transformá-los em
inventores de novas.
Horário | 10h.30
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

PÚBLICO GERAL
Informação | Entrada livre

26 de maio a 30 de junho
FONTES DE VIDA, PERDIDAS NO TEMPO
Mostra fotográfica de fontanários de Portugal da autoria de
Adelino Mota.
Fotografias de um património com história e outras histórias de
amores e desamores de quem por lá passava.
Público-alvo | geral
Informação | inauguração dia 26 de maio, pelas 21h.

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
Inscrições | contactar Pedro Lima, 252 494 107

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
Informação | atividades dirigidas a instituições e sujeitas a inscrição e confirmação

Ter 2 e Qui 11, 25
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A minha mãe
Texto | Anthony Browne
Ilustração | Anthony Browne
Editora | Editorial Caminho
Cota | SI 82-3 BROW-A
Um livro cheio de ternura ideal para filhos, filhas… e especialmente mães.
“A minha mãe podia ser bailarina ou astronauta, podia ser uma
estrela de cinema ou uma grande empresária. Mas é a Minha
mãe, que há de gostar sempre de mim.”
Horário | 10h. e 14h.30 (dia 11 só às 10h.)
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Quarta 10
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Gosto muito de ti, mamã!, de Catherine Vase
Um livro irresistível, com uma história sobre as mães
(e uma história sobre os pais). Com ilustrações apelativas e textos simples, mães, pais e crianças vão
adorar a experiência de partilha deste livro.
Horário | 10h.
Público-alvo | berçários e creches

Quarta 24
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Tema | Prevenção rodoviária
A ação de sensibilização “Consumo de drogas” é promovida pelo
Cabo Ferreira da GNR e está inserida no Projeto “Escola Segura”.
Horário | 10h.
Público-alvo | 1º CEB

POLO DA BIBLIOTECA DE JOANE

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO

Inscrições | contactar Aida Mota, 252 993 757

Inscrições | contactar Teresa Costa, 252 492 983

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

Informação | atividades dirigidas a instituições e sujeitas a inscrição e confirmação

Informação | atividades dirigidas a instituições e sujeitas a inscrição
e confirmação

Quinta 4 e 18
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Árvore mãe

Ter 2, 9, 16, 23 e Qui 4, 11, 18, 25
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Oh, não! Adotei um elefante!

Texto | Florbela Castro
Ilustração | Catarina Torres
Editora | Mercado Azul
Cota | SI 821.1-3 CAST-F
A história do livro é verdadeira, aconteceu entre uma mãe e
uma filha que a partilharam com a escritora e agora a escritora
partilha com todos.
É uma história muito bonita, repleta de encanto, carinho e ternura. A história é digna de ser lida e apreciada por todos.
Horário | 10h. e 14h. (dia 18 só às 14h.)
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Texto | David Walliams
Ilustração | Tony Ross
Editora | Porto Editora
Cota | SI 82-3 WALL-D
Público – alvo | pré-escolar
“Como o elefante era muito grande, a água do banho inundou o
chão da casa de banho. Além disso, gastou o sabonete todo e
usou todas as toalhas. No fim, em vez de pendurar as toalhas, deixou-as espalhadas pelo chão.”

Quarta 10
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | O artista que pintou um cavalo azul, de Eric Carle
Esta história fala nos de um cavalo azul, uma vaca
amarela, um leão verde… os animais vestem-se de
cores vivas e diferentes numa homenagem ao pintor
expressionista alemão Franz Marc.
Horário | 10h.
Público-alvo | creches

Quinta 18
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Tema | STOP Ciberbullying
A ação de sensibilização “STOP Ciberbullying” é promovida pelo
Cabo Ferreira da GNR e está inserida no Projeto “Escola Segura”.
Horário | 14h.30
Público-alvo | 3º CEB e Secundário

SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

PROGRAMA DE LEITURA MUNICIPAL
+LEITURA + CONHECIMENTO

POLOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Livro | A árvore que paria meninos
Texto | Marco Taylor
Ilustração | Marco Taylor
Editora | Alfarroba
Cota | SI 821.1-3 TAYL-M
Público – alvo | 1º CEB
Esta história conta a busca de Rodrigo, um menino com corpo de
sete anos que, um dia, cheio de coragem, perguntou à avó porque
não tinha pai.
Este é o conto que nos permite ficar sentados debaixo de uma árvore com folhas largas e viçosas: uma árvore que paria meninos.
Horário | 10h.

Terça 23
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Tema | Prevenção rodoviária
A ação de sensibilização “Prevenção rodoviária” é promovida pelo
Cabo Ferreira da GNR e está inserida no Projeto “Escola Segura”.
Horário | 14h.30
Público-alvo | 1º CEB

MAIO 2017

POLO DA BIBLIOTECA DE POUSADA DE SARAMAGOS

PÚBLICO GERAL

Telefone | 252 992 045, Balbina Oliveira

TROCA POR TROCA: DEIXE UM LIVRO LEVE OUTRO

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

Até 19 de maio
CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS

Informação | atividades dirigidas a instituições e sujeitas a inscrição e confirmação

Terça 2, 9 e 16
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Grávida no coração
Texto | Paula Pinto Silva
Ilustração | Gémeo Luís
Editora | Campo das Letras
Cota | SI 821.1-3 SILV-P
Livro com uma mensagem inspiradora e importante de que a
adoção é, antes de mais, um caminho de Amor e que não há
distinção em relação ao Amor por um filho, quer se trate de um
filho biológico ou adotado. Neste mês da mãe elabora connosco
um Telegrama dirigido à tua mãe.
Horário | 10h.15 e 14h.15
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

POLOS DE LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO INFANTO JUVENIL
Informação | atividade dirigida a instituições e sujeita a inscrição e
confirmação

Os livros poderão ser entregues nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, V. N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos

Seg 22 a Sáb 27
1ª FEIRA DO LIVRO DE TROCAS
A Biblioteca Municipal e os Polos de Leitura organizam, de 22 a
27 de maio, pequenas Feiras do Livro onde estarão disponíveis,
gratuitamente, os livros angariados durante a campanha de
oferta do Projeto “Troca por Troca: deixe um livro, leve outro”.
As Feiras do Livro realizar-se-ão nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, V. N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos
Praceta Cupertino de Miranda – Cabana do Livro

PÚBLICO SÉNIOR
Informação | atividade dirigida a instituições e sujeita a inscrição
e confirmação

Polo da Biblioteca de Riba de Ave
Quarta 3
(RE)CONTAR HISTÓRIAS
Tema | Álbum de Família

Sex 12 e Qua 17
BIBLI(O)FICINA
Oficina | À descoberta da Europa

No âmbito do mês da família, convidamos os seniores do concelho a partilhar histórias de família e a registá-las num álbum.
Horário | 10h.30

Como europeu é importante conheceres e saberes
um pouco acerca dos países-membros da União
Europeia. Neste mês dedicado à Europa, vem jogar
este jogo didático e torna-te um europeu mais sábio!
Horário | 10h.30 e 14h.30
Público-alvo | 1º CEB

Polo da Biblioteca de Joane
Terça 2 e 23
BIBLI(O)FICINA SÉNIOR
Oficina | Criar reciclando
Recorrendo ao livro “A manta”, de Isabel Minhós Martins, realizar-se-á mais uma oficina “Criar reciclando”. Nesta sessão
pretende-se elaborar, com recurso à utilização de vários pedaços de tecidos, uma manta de retalho feita de histórias e memórias partilhadas pelos seniores.
Horário | 14h.

