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SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

O Serviço Educativo e Cultural dos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco apresenta-se através de um conjunto diversificado de atividades de caráter pedagógico
e cultural que procuram sensibilizar e motivar os diferentes públicos para a criação de hábitos
de leitura.
Com a missão final de incentivar o gosto pelo livro e pela leitura, assim como estimular a
frequência dos espaços públicos de leitura, as ações a realizar pretendem fomentar um espírito
de fidelização dos diferentes públicos, apresentando, para isso, propostas de trabalho concretas
destinadas tanto aos mais pequenos como aos jovens, adultos e seniores.
Consulte o programa de atividades do Serviço Educativo dos Polos de Leitura para o mês de
janeiro.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBA DE AVE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A que sabe a lua?
Texto | Michael Grejniec
Ilustração | Michael Grejniec
Editora | Kalandraka
Cota | SI 82-3 GREJ-M
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Há já muito tempo que os animais desejavam averiguar a que
sabia a Lua. Seria doce ou salgada? Só queriam provar um
pedacito. À noite, olhavam ansiosos para o céu. Esticavam-se
e estendiam os pescoços, as pernas e os braços, tentando
alcançá-la... Conseguiram?!
Quem não sonhou alguma vez em dar uma trincadela na Lua?
Iremos juntos descobrir!

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Adeus querida chupeta, de Paule Alen
Um pequeno texugo decide que não precisa mais de chupeta
…porque já está crescido. Por isso, resolve oferece-la a
alguém, mas a verdade é que isso se revela mais difícil do que
ele pensava. E tu…ofereceste a tua a quem? Ou guardaste-a
de recordação?!
Datas | 10 e 24 de janeiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

Livro | O sonho de Mariana
Texto | António Mota
Ilustração | Danuta Wojciechowska
Editora | Gailivro
Cota | SI 821.1-3 MOTA-A
Público-alvo | 1º CEB
Mariana contou um sonho ao seu irmão Pedro. Nesse sonho,
Pedro e Mariana, um pássaro maravilhoso e o avô vão entrar
numa aventura extraordinária.
E se em vez de um pássaro tivesse surgisse outro
animal...como seria a aventura?! Apelamos à tua criatividade e
partilha as tuas ideias.
Datas | 9, 11, 16 e 23 de janeiro
Horário | 10h. e 14h.30

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Detetive de palavras
Torna-te um detetive de palavras, resolvendo os desafios
escondidos nos LLI. Transcreve as soluções e verás que com
muita imaginação vamos criar neologismos.
Datas | 12 e 31 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

PÚBLICO SÉNIOR

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.
A zanga das letras comadres, de Carlos Nuno Granja
As letras, nesta história, são as personagens principais. Vamos inventar
também uma história divertida? Precisamos de ideias para criar
personagens, escolher lugares, criar situações-problema…e soluções! Em
pequenos grupos, vamos lançar ideias sobre: personagens, lugares,
situações-problema e poderão inspirar-se nas palavras da nossa Fábrica.
Data | 17 de janeiro
Público-alvo | 1º CEB (4º ano)
Horário | 9h.30

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse…jogador de hóquei
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 um jogador do Riba D’Ave Hóquei Clube.
Data | 25 de janeiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

(RE)CONTAR HISTÓRIAS
Jogos de palavras e imagens
Os seniores vão receber os livros de literatura infantil como
"convidados de honra", acompanhados com crianças… e nesta
sessão intergeracional, descobrirão os "tesouros" escondidos
nas palavras e nas imagens, apelando ao sentido conotativo
que cada um destes elementos sustentam!
Data | 18 de janeiro
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O beijo da palavrinha
Texto | Mia Couto
Ilustração | Danuta Wojciechowska
Editora | Editorial Caminho
Cota | SI 821.1-3(6) COUT-M
Não se escreve para crianças. Teremos, apenas, idade para viver em
história. Encantados, como os personagens deste livrinho. Deste modo,
estaremos aptos a sermos beijados pelas palavras.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Detetive de palavras
Torna-te um detetive de palavras, resolvendo os desafios
escondidos nos LLI. Transcreve as soluções e verás que com
muita imaginação vamos criar neologismos.
Datas | 12 e 31 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

Datas | 9, 18 e 30 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

SE EU FOSSE...
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | A rainha das cores, de Jutta Bauer
Esta é a história de uma rainha que vive num mundo de cores. É a
história do Azul, do Vermelho, do Amarelo e de uma vida em
comunidade cheia de emoções, expectativas e relações. Cor, alegria,
raiva, tristeza, ternura, ousadia são algumas das palavras que moram
num livro que nos convida a refletir através das cores e das emoções.
Datas | 10 e 24 de janeiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

Tertúlia | Se eu fosse...músico
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 teremos a música, pelo professor Hélder do
CCDR de Ribeirão.
Data | 25 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Perigoso!
Texto | Tim Warnes
Ilustração | Tim Warnes
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 WARN-T
A Toupeira adorava dar nomes às coisas. Certo dia encontra uma
"coisa" estranha. Era uma coisa verde e horrorosa. Uma coisa verde
e horrorosa com longos dentes afiados … iiiiiiiK! Cuidado, Toupeira!
Datas | 11 e 23 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Brincar com o dinossauro
Anda daí brincar com o dinossauro na Dinolândia. Junta-te ao
dinossauro e aos amigos para devorar folhas e mastigar bagas.
Oh não, será que o dinossauro comeu de mais?
Data | 17 de janeiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Detetive de palavras
Torna-te um detetive de palavras, resolvendo os desafios
escondidos nos LLI. Transcreve as soluções e verás que com
muita imaginação vamos criar neologismos.
Datas | 12 e 31 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

“Cuidados ambientais”, dinamizada por Marisa Lima, da
Resinorte
Como posso ser um cidadão mais Verde? Que cuidados
domésticos devo ter? Como funciona a reciclagem do lixo
separado? Estas e outras questões serão esclarecidas nesta
ação de sensibilização ambiental pela Engª Marisa Lima, da
Resinorte.
Data | 26 de janeiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.15

POLO DA
BIBLIOTECA
LOUSADO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O Sr. Azulão
Texto | Chris Riddell
Ilustração | Chris Riddell
Editora | Editorial Caminho
Cota | SI 82-3 RIDD-C
Público-alvo | pré-escolar
O Sr. Azulão, que dormia debaixo da cama, pede ao João para
dormir na cama. Mas depois não param de aparecer mais
visitantes inesperados...
Livro | Greve
Texto | Catarina Sobral
Ilustração | Catarina Sobral
Editora | Orfeu Negro
Cota | SI 821.1-3 SOBR-C
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Um dia, os pontos decretaram greve. Os pontos? Quais pontos?
TODOS os pontos! Primeiro, foi a escrita foi a colapsar… Nas
escolas, nos museus, nas fábricas, nos hospitais, ninguém se
entendia. O ponto de fuga desapareceu. E o ponto verde. E o
ponto de encontro. Tudo e todos chegavam atrasados. E era
impossível fazer o ponto da situação. Até que…
Data | 9, 16, 18, 23, 25 e 30 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse...dentista
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 recebemos a médica dentista Ana Rita Vilarinho.
Datas | 11 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Detetive de palavras
Torna-te um detetive de palavras, resolvendo os desafios
escondidos nos LLI. Transcreve as soluções e verás que
com muita imaginação vamos criar neologismos.
Datas | 12 e 31 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Gil Moniz e a ponta do nariz
Texto | António Torrado
Ilustração | Panchita e Luís
Editora | Civilização Editora
Cota | SI 821.1-91 TORR-A
É a história de um menino chamado Gil Moniz que só gosta de
passear, por isso pedia às comadres que lhe guardassem a
galinha, o porco. Por a comadre ter perdido o porco o Gil Moniz
disse à comadre que iria levar a sua filha.
Livro | Histórias do sono e do sonho
Texto | José Jorge Letria
Ilustração | João Lemos
Editora | Desabrochar
Cota | SI 821.1-3 LETR-J
A noite tem dois filhos: um chamado Sono e o outro chamado
Sonho. Gosta, quando o tempo está frio, de os agasalhar
debaixo do manto de veludo negro que, umas vezes, enfeita
com estrelas brilhantes e, outras, com nuvens carrancudas.
Data | 9 e 23 de janeiro
Público- alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Detetive de palavras
Torna-te um detetive de palavras, resolvendo os desafios
escondidos nos LLI. Transcreve as soluções e verás que com
muita imaginação vamos criar neologismos.
Datas | 12 e 31 de janeiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

ENCONTRO COM A ESCRITORA MARTA PINTO
Apresentação do livro “Emigração. Que palavra esquisita”
Clara é uma menina como tantas outras que vê o pai ter de viajar
para longe, para outro país, para trabalhar. Com a mãe e o seu
cãozinho Limão aguarda ansiosa pelo seu regresso.
A Rita é a melhor amiga de Clara. Também ela tem família no
estrangeiro. Assim como outros amigos das duas. E muitos
conhecem alguém na mesma situação.
Em breve chega o Natal e o pai virá visitá-la. Consigo traz uma
surpresa.
Será que algum dia voltará de vez?
Datas | 25 de janeiro
Públic-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

PÚBLICO SÉNIOR

CONVERSAS "SAUDÁVEIS"
“Saber comunicar é uma arte que se aprende e exige esforço.”
Nestas tertúlias mensais abordaremos diversos temas e
realizaremos atividades de leitura com o intuito de partilhar
opiniões, curiosidades e ideias.
Data | 17 de janeiro
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.

PÚBLICO GERAL

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Tema | Cidadão mais verde
A Resinorte, representada pela Eng.ª Ambiental Marisa Lima,
promove uma ação de sensibilização para a criação de hábitos
de cariz ambiental para a preservação da Natureza.
Questões como reciclagem, reutilização e outras temáticas
serão abordadas nesta sessão.
Data | 19 de janeiro
Público-alvo | geral
Horário | 10h.

CHÁ LITERÁRIO
Com esta atividade pretendemos partilhar momentos de
leitura e dar a conhecer a vida e obra de autores
portugueses e estrangeiros.
Data | 19 de janeiro
Público-alvo | sénior
Horário | 15h.

POLOS DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS
8 de janeiro a 18 de maio de 2018
“Troca por troca: deixe um livro, leve outro” é um projeto municipal de leitura, 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.
Não serão aceites livros de carácter informativo do género técnico, didático e escolar.
Informação | Os livros poderão ser entregues nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

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

