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OFICINA NAS FÉRIAS

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

Oficina | O Cuquedo
O Cuquedo anda à solta! Mas...o que é o Cuquedo?
Será um pássaro? Será um avião? Não! É uma história
muito original e divertida.

Terça 11
OFICINA “FILOSOFIA PARA CRIANÇAS”
Dinamizada pela professora de Filosofia e Psicologia, Sónia
Peixoto
Através do diálogo e recorrendo a histórias, vídeos, músi-

Praça D. Maria II

ca e jogos trabalharemos temáticas que dizem respeito

TARDES COM LIVROS

às questões que todos os seres humanos fazem, nomeadamente as crianças, e cujas respostas servem para orientar a
sua maneira de ser, de agir, de pensar e de valorar.

Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
A biblioteca itinerante “Bibliomóvel” estará estacionada, em

BIBLIOTECA NAS FÉRIAS

pleno Parque D. Maria II, oferecendo, a quem lá passe, uma

As férias estão aí...mas a Biblioteca não para!

diversidade de leitura e de atividades de animação complemen-

Aproveita o programa de atividades que temos planeado para o

tares.

mês de julho e vem divertir-te connosco!

Horário | 15h.
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

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

Quarta 5 e 12

Ter 18, 25 e Sex 21

CONTOS NAS FÉRIAS

FILMES HÁ MUITOS!

Livro | Só um golinho, Rã!

Filme | Vaiana

Quarta 19 e 26
CONTOS NAS FÉRIAS
Livro | Só um golinho, Rã!
Texto | Piet Grobler
Ilustração | Piet Grobler
Editora | Gatafunho
Cota | SI 82-3 GROB-P
A rã estava com tanta sede que bebeu toda a água da poça, do
ribeiro, do rio, das nascentes, das lagoas … até o grande lago
azul desapareceu. Todos os outros animais, muito sedentos,
estavam revoltados. O que fizeram para recuperar a água da
tão inchada rã?

Quinta 20 e 27
OFICINA NAS FÉRIAS
Oficina | Tudo ao Contrário (poemas da mentira e da verdade), de Luísa Ducla Soares
“Tudo ao contrário” é um poema que nos fala de um
menino que fazia tudo ao contrário.
Desde dormir no armário e deitar os fatos na cama,
como molhar-se ao sol e secar-se à chuva!
Que menino tão estranho, não acham?

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

Sábado 1 e 15
ACONTECE AOS SÁBADOS

Texto | Piet Grobler

Realização | Ron Clements, John Musker

Histórias de encantar para miúdos e graúdos!

Ilustração | Piet Grobler

Classificação | M/6

Editora | Gatafunho

Duração | 103 min.

Mil e uma histórias
Livro | Só um golinho, Rã!, de Piet Grobler

Cota | SI 82-3 GROB-P

Ano | EUA, 2016

A rã estava com tanta sede que bebeu toda a água da poça, do

Vaiana é uma corajosa adolescente que parte numa ousada mis-

ribeiro, do rio, das nascentes, das lagoas … até o grande lago

são para salvar o seu povo. Pelo caminho conhece, o outrora

azul desapareceu. Todos os outros animais, muito sedentos,

semideus, Maui que a guia numa missão. Juntos, navegam atra-

estavam revoltados. O que fizeram para recuperar a água da tão

vés do mar aberto numa viagem cheia de ação, encontrando

inchada rã?

enormes criaturas marinhas e outras surpresas.

A rã estava com tanta sede que bebeu toda a água
da poça, do ribeiro, do rio, das nascentes, das lagoas
… até o grande lago azul desapareceu. Todos os outros animais, muito sedentos, estavam revoltados. O
que fizeram para recuperar a água da tão inchada rã?
Horário |10h.15

Sábado 8 e 22
ACONTECE AOS SÁBADOS
Luzes, câmara, ação!

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

Personagens divertidas e filmes animados são a tua companhia
aos sábados de manhã. Aparece!!
Realização | Ron Clements, John Musker
Vaiana é uma corajosa adolescente que parte numa ousada missão para salvar o seu povo. Pelo caminho conhece, o outrora
semideus, Maui que a guia numa missão. Juntos, navegam através do mar aberto numa viagem cheia de ação, encontrando
enormes criaturas marinhas e outras surpresas.
Horário |10h.15

GERAL
+LEITURA +CONHECIMENTO
Informação | Entrada livre

Segunda 3 a 31
EXPOSIÇÃO
Quem conta um conto….acrescenta criatividade!
Exposição de trabalhos realizados pelos pais e crianças
do Colégio Talvaizinho, no âmbito do projeto "Quem
conta um Conto…acrescenta criatividade!".
Local | Sala de leitura infantojuvenil

Segunda 3 a 31
MOSTRA DOCUMENTAL
Por terras de Vila Nova: Oliveira Sta. Maria
“Oliveira (Santa Maria de) – e tambem Oliveira do Mosteiro –
freguezia, Minho, comarca e concelho de Villa Nova de Famalicão, 18 kilometros ao O. de Braga, 360 ao N. de Lisboa, 160 fogos. Em 1757 tinha 130 fogos. Orago, S. Santa Maria (Nossa Senhora da Assumpção).”
Portugal antigo e moderno, 1875
Local | Átrio de entrada da Biblioteca Municipal

“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

SERVIÇO EDUCATIVO

E

CULTURAL

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.
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Só um golinho, rã!, de Piet Grobler

Filme | Vaiana

