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LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Um beijo para o Pai Natal
Texto | Elisabeth Coudol
Ilustração | Nancy Pierre
Editora | Nova Gaia
Cota | SI 82-9N COUD-E
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
O Max quer encontrar-se com o rei dos brinquedos e dar-lhe um
grande abraço. Vai até à sala e descobre um homem muito velhinho
que está a tirar uma soneca no sofá. Mas algo está errado! O velhote
está triste, cansado e diz que não consegue sonhar. Nada o alegra. o
que pode o Max fazer?
.
A prenda de Natal do Henrique Semprespera
Texto | John Burningham
Ilustração | John Burningham
Editora | Campo das Letras
Cota | SI 82-9N BURN-J
Público-alvo | 1º CEB
Numa véspera de Natal, após um árduo serão a entregar presentes, o
Pai Natal regressa a casa. Deita as suas renas e está ele próprio prestes
a ir para a cama também quando se apercebe - horror dos horrores! - de
que há ainda uma prenda por entregar, esquecida no seu saco.
Datas | 5, 7, 12 e 28 de dezembro
Horário | 10h. e 14h.30 (dia 7 só às 14h.30)

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Sonho de neve, de Eric Carle
Esta história mágica de Natal proporcionará um convívio em ambiente
natalício, onde juntos construiremos a nossa árvore de natal.
Datas | 6 e 13 de dezembro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

LEITURAS EM FAMÍLIA
Este projeto, que se pretende assumir como uma Comunidade de
Leitores, será desenvolvido em duas etapas: a primeira decorrerá no
Polo da Biblioteca, com os alunos de uma turma do 4º ano. Na
segunda etapa, os alunos trabalharão em contexto familiar, uma série
de atividades ligadas à literacia, propostas pelo técnico da biblioteca.
O Natal em postal
Vamos conhecer algumas das histórias de Natal e, perante tanta alegria,
saudade, amor e muitos outros sentimentos caraterísticos desta época…
vamos elaborar um Postal de Natal e endereçá-lo a alguém especial.
Data | 7 de dezembro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

CINE'FÉRIAS
SE EU FOSSE...
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 os voluntários Aurélio
Costa, Belmiro Sousa e Mónica Mesquita.
Data | 14 de dezembro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

The boss baby
Realização | Tom McGrath
Classificação | M/6
Duração | 97 min.
Ano | EUA, 2017
A chegada de um bebé afeta toda a família, especialmente na
perspetiva imaginativa e pouco confiável de Tim, uma criança de 7
anos, que é o seu irmão mais velho. Além do mais, o bebé não é um
bebé normal: vem preparado com uma boa dose de sabedoria e
ironia, veste fato e gravata e usa uma malinha. Como um crescido
homem de negócios... que comédia interessante!
Data | 20 de dezembro
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

PÚBLICO SÉNIOR

BIBLI(O)FICINA
Estrelas da constelação - Natal
No Natal as estrelas parecem mais brilhantes do que o habitual.
Mas estão tão distantes que não as podemos tocar. Só tu podes
resolver isto – constroi uma estrela de Natal com materiais
recicláveis e juntos teremos a nossa “Constelação de Natal”.
Associa-lhe um desejo e assim ficará mais completa!
Datas | 15 e 19 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e /ou 14h.30

(RE)CONTAR HISTÓRIAS
Ar(te)rapia de Natal
Convidamos os seniores a participar nesta sessão dedicada
ao Natal, que possibilitará uma criação artística e uma
reflexão sobre ilustrações natalícias dos livros da biblioteca,
bem como a exploração de um Conto de Natal.
Data | 21 de dezembro
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

BIBLI(O)FICINA
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Desejos de Natal
Texto | Luísa Ducla Soares
Ilustração | Ricardo Rodrigues
Editora | Civilização
Cota | SI 821.1-9N SOAR-L
Três meninos com vidas difíceis, três sonhos cheios de esperança. Para
algumas crianças o Natal não vem coberto de presentes, de doces e de
mimos, mas todas as crianças sonham, têm esperança e, por vezes, os
milagres acontecem... às vezes sob a forma de uma história.

Estrelas da constelação - Natal
No Natal as estrelas parecem mais brilhantes do que o habitual. Mas
estão tão distantes que não as podemos tocar. Só tu podes resolver
isto – constroi uma estrela de Natal com materiais recicláveis e juntos
teremos a nossa “Constelação de Natal”. Associa-lhe um desejo e
assim ficará mais completa!
Datas | 15 e 19 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

Datas | 5, 14 e 21 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

CINE'FÉRIAS

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Sonho de neve, de Eric Carle
Esta história mágica de Natal proporcionará um convívio em ambiente
natalício, onde juntos construiremos a nossa árvore de natal.
Datas | 6 e 13 de dezembro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

Niko e o pequeno traquinas
Realização | Jørgen Lerdam e Kari Juusonen
Classificação | M/6
Duração | 79 min.
Ano | FIN, 2012
Niko, uma jovem rena vive apenas com a sua mãe, Luna, e tudo que
mais deseja é que a mãe e o seu herói, o seu pai Prancer, um dos
famosos membros da Força Voadora do Pai Natal, se juntem para
que todos possam viver felizes como uma família "normal". Mas um
dia, Luna diz a Niko que tem notícias surpreendentes... Queres saber
o que aconteceu? Vem assistir ao filme.
Datas | 20 e 27 de dezembro
Público-alvo | Atl's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Feliz Natal, Lobo Mau
Texto | Clara Cunha
Ilustração | Natalina Cóias
Editora | Livros Horizonte
Cota | SI 821.1-9N CUNH-C
O Lobo Mau saiu para apanhar o Capuchinho Vermelho mas quem
encontrou foi o Pai Natal. Será que o Lobo vai ter direito a um presente?
Será que para isso vai ter que deixar de comer a avozinha, soprar e fazer
voar a casa dos porquinhos e assustar toda a gente? Queres saber
como acaba a história? Junta-te a nós e descobre o final da história!

BIBLI(O)FICINA
Estrelas da constelação - Natal
No Natal as estrelas parecem mais brilhantes do que o habitual.
Mas estão tão distantes que não as podemos tocar. Só tu podes
resolver isto – constroi uma estrela de Natal com materiais
recicláveis e juntos teremos a nossa “Constelação de Natal”.
Associa-lhe um desejo e assim ficará mais completa!
Datas | 15 e 19 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

Datas | 5 e 14 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

CINE'FÉRIAS

Feliz Natal, de Miguel de Oliveira
Na véspera de Natal, o Pedrito o Casimiro e a Lili partem numa
aventura natalícia escorregadia! Vamos a isto!

Arthur Christmas
Realização | Sarah Smith e Barry Cook
Classificação | M/6
Duração | 97 min.
Ano | EUA, 2011
O Pai Natal gere uma operação ultra secreta escondida no Polo Norte.
Mas quando se esquecem do presente de uma das centenas de
milhões de crianças, é Arthur o filho mais novo do Pai Natal que
embarca numa hilariante e incrível missão contra o relógio para
conseguir entregar o último presente antes da manhã de Natal.

Data | 6 de dezembro
Públio-alvo | Creches
Horário | 10h.

Data | 20 de dezembro
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h.

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca

POLO DA
BIBLIOTECA
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BIBLI(O)FICINA
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Sonho de neve
Texto | Eric Carle
Ilustração | Eric Carle
Editora | Kalandraka
Cota | SI 82-9N CARL-E
Público-alvo | pré-escolar
“Sonho de Neve” é uma história invernosa e natalícia que
parece tornar simples toda a mística que envolve o Natal.
A intensidade das ilustrações, bem ao estilo de Eric Carle, em
colagens de papel pintado e texturado, propõe uma experiência
de contraste entre a brancura da neve e um vistoso colorido de
tudo o resto.
Desejos de Natal
Texto | Luísa Ducla Soares
Ilustração | Ricardo Rodrigues
Editora | Civilização
Cota | SI 821.1-9N SOAR-L
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Três meninos com vidas difíceis, três sonhos cheios de
esperança. Para algumas crianças o Natal não vem coberto de
presentes, de doces e de mimos, mas todas as crianças
sonham, têm esperança e, por vezes, os milagres acontecem...
às vezes sob a forma de uma história.
Data | 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

Estrelas da constelação - Natal

No Natal as estrelas parecem mais brilhantes do que o habitual.
Mas estão tão distantes que não as podemos tocar. Só tu podes
resolver isto – constroi uma estrela de Natal com materiais
recicláveis e juntos teremos a nossa “Constelação de Natal”.
Associa-lhe um desejo e assim ficará mais completa!
Datas | 15 e 19 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

CINE'FÉRIAS
À procura do Patas Natal

Realização | Robert Vince
Classificação | M/6
Duração | 90 min.
Ano | EUA, 2009
Quando o Pai Natal e o seu novo e melhor amigo descobrem que as
crianças do mundo perderam o espírito da quadra natalícia, eles
fazem uma viagem até Nova Iorque. Mas depois do Pai Natal perder
a memória, cabe a uma fiel órfã chamada Quinn, o seu novo amigo
Will e um maravilhoso grupo de cães falantes salvarem o São Nicolau.
Data | 20 de dezembro
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

BIBLI(O)FICINA
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Com um beijinho
Texto | Hiawyn Oram
Ilustração | Frédéric Joos
Editora | Caminho
Cota | PL ORAM-H
Público-alvo | pré-escolar
Quando a Ursina está triste, o Ursino dá-lhe um beijinho para
ajudar a passar. Mas um dia é o Ursino quem precisa de consolo.
Que pode fazer a Ursina?
Babushka
Texto | Sandra Ann Horn
Ilustração | Sophie Fatus
Editora | Campo das Letras
Cota | SI 82-9N HORN-S
Público-alvo | 1º CEB
Na casa de Babushka não se vê um grão de pó ou vestígio de
sujidade: as janelas cheiram a lavado, o chão, os castiçais e o
peitoril da janela brilham de asseio. Mas Babushka está tão
preocupada com o pó e a sujidade, que não se apercebe do
que de maravilhoso acontece à sua volta: a nova estrela que
brilha no céu, o anjo pairando no seu jardim, a excitante notícia
trazida pelos três reis magos que a vão visitar.
Datas | 5 e 12 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

Estrelas da constelação - Natal
No Natal as estrelas parecem mais brilhantes do que o habitual.
Mas estão tão distantes que não as podemos tocar. Só tu podes
resolver isto – constroi uma estrela de Natal com materiais
recicláveis e juntos teremos a nossa “Constelação de Natal”.
Associa-lhe um desejo e assim ficará mais completa!
Datas | 15 e 19 de dezembro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

PÚBLICO SÉNIOR

CHÁ LITERÁRIO
Decorações de Natal
Nesta oficina, realizada e elaborada pela pousadense Graça
Azevedo, elaborar-se-ão pequenas decorações alusivas ao
Natal.
Datas | 6 de dezembro
Público-alvo | sénior
Horário | 15h.
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CONTACTOS
POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
Telefone | 252 981 620, contactar Teresa Torres
E-mail | poloribadeavebibliotecacamilocastelobranco.org

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

POLO DA BIBLIOTECA DE JOANE
Telefone | 252 993 757, contactar Fátima Silva

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
Telefone | 252 492 983, contactar Teresa Costa

POLO DA BIBLIOTECA DE POUSADA DE SARAMAGOS
Telefone | 252 992 045, contactar Aida Mota

