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CONTOS À QUARTA

Livro | Aviso: Não tocar!
Texto | Tim Warnes
Ilustração | Tim Warnes
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 821.1-3 WARN-T

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

Público – alvo | pré-escolar
O melhor amigo da Toupeira, um crocodilo a quem chamava
Coisa Verde e Maravilhosa, encontrou um chapéu (ou seria uma
cartola?). A etiqueta que trazia dizia: Aviso, não tocar!… mas a

Coisa Verde e Maravilhosa não liga nenhuma ao aviso, e, de den-

Terça 19 e 26

tro do chapéu aparece um coelhinho. E mais um! E mais outro!

PLANETA DE OFICINAS

Não param de sair coelhos! Mas os coelhos não são perigosos,

Oficina | Bichos diversos em versos, de António Manuel

ou será que são?

Couto Viana

Livro | As três princesas pálidas
Se ao abrir este livro ouvires um ou outro caca-

Texto | M. José Martín Francés e M. Francés

rejo ou rugido, não te assustes; não largues a

Ilustração | Carole Hénaff

fugir como certo «cão poltrão» que por aqui

Editora | Kalandraka

vive e tem medo do papão. É que é mais diverti-

Cota | SI 82-3 MART-M

do ser preguiçoso como a gaivota e ficar a viajar pelo livro na

Público – alvo | 1º CEB

bossa de um camelo. Só assim poderás descobrir como contar

Um rei já ancião decide abdicar do trono e pôr nas mãos do po-

até três com a ajuda dos tigres, deixar dedadas nas páginas

vo a escolha de quem lhe sucederá entre as suas três filhas. No

enquanto procuras pegadas de dinossauro e, claro está, rir com

entanto, as três princesas eram tão pálidas que o povo pensou

ilustrações cheias de piadas e trocadilhos tão diversos quanto

que estavam a morrer de tédio e não quis nenhuma para rainha.

os bichos cantados em versos.

É então que cada uma delas tentará encontrar a solução para

Horário |10h.15 e 14h.30

este problema. Mas qual das irmãs é que conseguirá a aprova-

Público – alvo | 1º CEB

ção dos súbditos do seu reino?
Horário |10h.15 e 14h.30

Sexta 22
ANTENA DE INFORMAÇÃO EUROPEIA
Jogos tradicionais europeus
Alemanha - Ein, Zwei, Drei...Halt!
Ein, Zwei, Drei...Halt! É a versão alemã do nosso “um,
dois, três…macaquinho do chinês.”
Espanha - Color, colorcito
Uma pessoa é designada como "Ele" e diz, "Cor, corzinha..." e então diz o nome de uma cor. O resto dos
jogadores deve correr e achar um objeto que tenha aquela cor.
Itália - Cantoni
Os cantoni devem formar um quadrado. Um “guarda”
deverá fica no meio do quadrado. Os outros elementos devem mudar de “canto” e alcançá-lo antes do “guarda”.
Portugal – Pés atados
Uma equipa é formada por dois elementos que tem
um dos pés amarrado a outro pé do seu parceiro.
Assim amarrados tentamos chegar à meta antes das outras
equipas.
Dinamarca - Laenkfange
O primeiro jogador tenta apanhar outro participante.
Quando isso acontece, os dois jogadores juntam as
mãos e caçam juntos.
Horário |10h.15 e 14h.30
Público – alvo | 1º CEB

GERAL
+LEITURA +CONHECIMENTO

Sex 1 a Sáb 30
MOSTRA DOCUMENTAL
Por terras de Vila Nova: Outiz
“Outiz – freguezia, Minho, comarca, concelho de Villa Nova de
Famalicão (foi da comarca e concelho de Barcellos) 18 kilometros ao O. de Braga, 370 ao N. de Lisboa. Tem 60 fogos. Em 1757
tinha 81 fogos. Orago, S. Thiago, apostolo.”
Portugal antigo e moderno, 1875
Público-alvo | geral
Local | Átrio de entrada da Biblioteca Municipal

SERVIÇO EDUCATIVO

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

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.

SETEMBRO
2017
Ilustração | As três princesas pálidas, de Carole Hénaff

“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

