BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO

Terça 6

Quarta 14

PROGRAMA DE LEITURA MUNICIPAL
Site www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/
E-mail mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone 252 312 699

PLANETA DE OFICINAS

LANÇAMENTO DO LIVRO

Tendo como ponto de partida a poesia, estas oficinas darão às

Dom Caracol e o Senhor Aranhão, de Agostinho Fernandes

crianças a oportunidade de explorar o mundo dos poemas, a sua

“Esta é assim a história de Dom Caracol e do seu peque-

interpretação e riqueza cultural.

no mundo…sabias que o caracol pode estar a dormir até

Livro | Que amigo levo comigo?, de Dr. Seuss

três anos seguidos?

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
+LEITURA +CONHECIMENTO
Informação | atividades dirigidas às instituições e sujeitas a inscrição e confirmação.

“Queremos um amigo. / Queremos um amigo. / Que

O outro, o Senhor Aranhão, mais ladino e astuto…estudando

tipo de amigo / Vou levar comigo? / O cachorro? / O

previamente as condições da passagem do inverno, ora refugi-

gatinho? / A gata? / Ou o cão? / Oh, pá! / Isto não vai

ando-se a tempo nas partes mais quentinhas, estofadas e ave-

ser fácil, não.”

ludadas da casa…”

Horário | 10h.15 e 14h.30

Horário | 15h.

Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Público-alvo | 1º e 2º CEB

Quinta 1
A BIBLIOTECA ESTÁ DE PARABÉNS

Quarta 7

Oficina comemorativa dos 25 anos do atual edifício da Bibliote-

CONTOS À QUARTA

ca Municipal Camilo Castelo Branco.

Livro | Posso juntar-me ao clube?

Com base no painel escultórico instalado

Texto | John Kelly

no átrio principal da Biblioteca Municipal,

Ilustração | Steph Laberis

da autoria do artista plástico Paulo Neves,

Editora | Minutos de Leitura

vamos criar um mural interpretativo e mostrar a nossa visão do

Cota | SI 82-3 KELLY-J

que é uma Biblioteca e o que esta representa.

O Pato quer juntar-se a um clube, para fazer novos amigos. Mas

Horário | 10h.30 e 14h.30

cada clube em que ele tenta entrar faz muitas exigências e ele

Público – alvo | 1º CEB

não consegue rugir como um leão ou ter a memória de um elefante… resultado? «Candidatura recusada» é o que ele ouve a

Segunda 5

cada tentativa… O que poderá o pobre pato fazer?

WORKSHOP “ÁREA RESTRITA”

Horário | 10h.15 e 14h.30

1.º momento: visita guiada às instalações da

Público – alvo | pré-escolar e 1º CEB

Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco,
pelo Bibliotecário Municipal, com o intuito de

Quinta 8

dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público e, mais

LETRINHAS PARA BEBÉS

importante, todas as áreas reservadas aos serviços técnicos.

Livro | Onde está o urso Tico?, de Claire Freedman

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

Está na hora de deitar, mas a Pipa não encontra o

que compõem o circuito do livro, desde a sua receção na biblio-

Urso Tico, o seu boneco de peluche favorito. Sem ele

teca até à sua disponibilização na prateleira da sala de leitura.

a cama nunca parece estar bem, não é confortável.

Horário | 14h.30

Talvez se a Pipa for buscar o Pato Cuá-Cuá ou o Gato Rom-Rom

Público – alvo | 1º CEB (4º ano) e 2º CEB

ela consiga adormecer...
Horário | 10h.15
Público – alvo | bebés e crianças até 2 anos

BIBLIOTECA NAS FÉRIAS
Terça 20
OFICINA CRIATIVAS NAS FÉRIAS
Oficina | Histórias com tintas e pintas
Queres ser artista por um dia? Vem à biblioteca, e
com muita criatividade pinta a tua história preferida
no nosso mural gigante! Dá asas à tua imaginação!
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 21
HORA DO CONTO NAS FÉRIAS
Livro | Cuidado com o cão
Texto | Pedro Penizzotto
Ilustração | Pedro Penizzotto
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 PENNI-P
É verdade que ele é pequeno. É até muito pequeno. Com as
suas pernas pequenas e dentes ainda mais pequenos, torna-se
óbvio que não foi feito para guardar a casa, e quando o seu
dono lhe pede precisamente para fazer isso, um grande problema surge: quem é que teria medo de um cão tão pequeno, simpático e inofensivo?
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Sexta 23
HISTÓRIAS ANIMADAS
Contos | O capuchinho vermelho; O tio lobo; A carochinha; O patinho feio
Era uma vez…estes e muitos outros contos tradicionais que nos
encantam desde sempre! Vem à Biblioteca Municipal ouvir (e
ver) estes belos contos tão conhecidos por miúdos e graúdos.
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Ter 27 e sex 30
FILMES NAS FÉRIAS
Filme | A vida secreta dos nossos bichos
Realização | Yarrow Cheney, Chris Renaud
Classificação | M/6
Duração |87 min.
Ano | EUA/JAP, 2016
O Max considera-se o cão mais sortudo de Nova Iorque, sobretudo por causa da vida fantástica que a sua dona Katie lhe proporciona. Mas no dia em que a Katie se lembra de resgatar do canil
um rafeiro enorme e trapalhão, de nome Duke, aquela vida de
sonho transforma-se num pesadelo.
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 28
ANTENA DE INFORMAÇÃO EUROPEIA
Jogos tradicionais europeus
Alemanha - Ein, Zwei, Drei...Halt!
Espanha - Color, colorcito
Itália - Cantoni
Portugal – Pés atados
Dinamarca - Laenkfange
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | ATL’s e outras instituições

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

Sáb 3 e Dom 4
DORMIR COM OS LIVROS
Esta iniciativa da Biblioteca Municipal decorre à noite
num ambiente completamente diferente daquele a
que todos estão habituado e visa, essencialmente,
desconstruir a perceção que a maioria das crianças, e até mesmo
os adultos, têm em relação a este tipo de espaços públicos de
leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e pela leitura.
Informação | inscrições esgotadas

SERVIÇO EDUCATIVO

E

CULTURAL

Sábado 17
ACONTECE AOS SÁBADOS
Para o nosso público mais pequenino uma história e um beijinho!

Letrinhas para bebés
Livro | Onde está o urso Tico?, de Claire Freedman
Está na hora de deitar, mas a Pipa não encontra o Urso
Tico, o seu peluche favorito. Sem ele a cama não parece nada confortável. Talvez se a Pipa for buscar o Pato
Cuá-Cuá ou o Gato Rom-Rom ela consiga adormecer...
Horário |10h.15
Público-alvo | bebés e crianças até 2 anos

Sábado 24
ACONTECE AOS SÁBADOS
Luzes, câmara, ação!
Personagens divertidas e filmes animados são a tua companhia
aos sábados de manhã. Aparece!!

Filme | A vida secreta dos nossos bichos
Realização | Yarrow Cheney, Chris Renaud
O Max considera-se o cão mais sortudo de Nova
Iorque, sobretudo por causa da vida fantástica
que a sua dona Katie lhe proporciona. Mas no dia
em que a Katie se lembra de resgatar do canil um rafeiro enorme
e trapalhão, de nome Duke, aquela vida de sonho transforma-se
num pesadelo.
Horário |10h.15
Público-alvo | crianças a partir dos 4 anos

JUNHO
2017

GERAL
+LEITURA +CONHECIMENTO

Qui 1 a Sex 30
MOSTRA DOCUMENTAL
Por terras de Vila Nova: Novais
“Novaes – freguezia, Minho, comarca e concelho de Villa Nova
de Famalicão, 18 kilometros ao O. de Braga, 340 ao N. de Lisboa, tinha em 1757, 54 fogos. Orago, S. Simão, apostolo.”
Portugal antigo e moderno, 1875
Público-alvo | geral
Local | Átrio de entrada da Biblioteca Municipal

19 de junho a 3 de novembro
TROCA POR TROCA: LEVE UM LIVRO, DEIXE OUTRO
2ª Campanha de recolha de livros

“Troca por troca” é um projeto municipal de leitura, integrado
no programa +Leitura+Comunidade, promovido pelo Município
de Vila Nova de Famalicão, através da Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco, e pretende envolver a comunidade local
numa campanha de oferta e troca de livros usados.
Serão aceites livros de literatura portuguesa e estrangeira, para
adultos e crianças, nomeadamente romance, poesia, policial,
contos, banda desenhada, entre outros.
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

Até 30 de setembro
QUIOSQUES TROCA POR TROCA
Os Quiosques Troca por Troca são pequenas casas
de madeira, localizados na Praça D. Maria II (junto
ao parque infantil) e no Parque de Sinçães (junto ao
lago) e servem de extensão ao projeto de leitura municipal
“Troca por troca: deixe um livro, leve outro”.
Aqui poderá trocar livros a qualquer dia da semana, em qualquer horário, sem custos e sem compromissos.

