ABRIL 2018
Tema | Escritor por um dia
Gostariam de ter um livro da vossa autoria?
Vamos começar por inventar a história e escrever o texto.
Data | 28 de abril

E-mail
Telefone

acompanhante

Localidade

Era uma vez um clube de leitura, que termina por agora as suas aventuras!

Morada

mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org

do

INSCRIÇÕES
Telefone
252 312 699, contactar Marta Ribeiro
E-mail

FEVEREIRO 2018
Tema | A imprensa escrita
Última Hora:
Os jornalistas do clube partilher vão apresentar os resultados da sua mega investigação
pelos jornais e revistas nacionais. Não percam!
Data | 17 de fevereiro

Nome

HORÁRIO
10h.30 às 11h.30

criança

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Sala de leitura infantojuvenil da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco.

JANEIRO 2018
Tema | Explorar lengalengas, destrava línguas
Num prato de trigo tragam três tigres, três
tigres tragam trigo num prato dum trago…
Ufa, parece difícil… mas não desistam, pois
devagar se vai ao longe!
Data | 20 de janeiro

JUNHO 2018
Tema | Apresentação de livros e entrega de
diplomas
Após muito trabalho e dedicação chegou a
hora de partilhermos os nossos livros, com
direito a autógrafos e diplomas.
Data | 23 de junho

da

DESTINATÁRIOS
Famílias

MAIO 2018
Tema | Ilustrador por um dia
Depois do texto criado, é necessário dar vida
às palavras através das imagens. Vamos ilustrar o texto!
Data | 26 de maio

Nome

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação.
Limite de inscrições: mínimo: 5 pares (adulto/
criança) / máximo: 10 pares (adulto/criança)

DEZEMBRO 2017
Tema | A poesia e sua magia
Com a imaginação
Sempre a fervilhar,
Palavras vamos rimar.
Vai ser tanta a diversão
Pois poetas nos vamos tornar!
Data | 9 de dezembro

Data ________________

NOVEMBRO 2017
Tema | Ler/escrever através das imagens
Os livros são mesmo incríveis! Sabiam que
existem livros que não têm texto, e que mesmo assim conseguimos lê-los? Vai ser divertido explorá-los juntos.
Data | 25 de novembro

Assinatura __________________________________________________________

OBJETIVOS
- Dar a conhecer a Biblioteca Municipal como
espaço público e lúdico;
- Motivar e cativar as famílias a participarem
nas atividades da Biblioteca Municipal;
- Reforçar a importância do envolvimento
parental na promoção da leitura;
- Promover o livro e a leitura;
- Dar a conhecer os diferentes géneros literários;
- Formar novos públicos e novos leitores.

–

MARÇO 2018
Tema | Hoje sou contador de histórias
Perlimpimpim…perlimpimpim!
A nossa história começa assim!
Perlimpimpada…perlimpimpada!
A nossa história está terminada!
Agora é a vossa vez, pois serão contadores
de histórias.
Data | 17 de março

Código postal

OUTUBRO 2017
Tema | O meu livro preferido
Vamos iniciar o clube da melhor maneira.
Tragam o vosso livro preferido, o que mais
gostaram de ler, aquele que vos fez sonhar,
viajar, que já leram mais que uma vez e que
até já sabem algumas partes de cor.
Data | 28 de outubro

Relação de parentesco

O QUE É?
É um clube de leitura destinado às famílias,
onde pais e filhos terão a oportunidade de
partilhar leituras, criar e explorar diversos temas ligado ao mundo mágico dos livros.
As sessões terão lugar uma vez por mês, aos
sábados, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Data de nascimento

CALENDÁRIO DAS SESSÕES

FICHA DE INSCRIÇÃO

CLUBE DE LEITURA PARTILHER

CLUBE DE LEITURA
PARTILHER

