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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
fevereiro.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBA DE AVE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Oh, não! Adotei um elefante!
Texto | David Walliams
Ilustração | Tony Ross
Editora | Porto Editora
Cota | SI 82-3 WALL-D
Que peripécias podem acontecer se adotarmos um elefante?!
Será fácil aconchegá-lo no sofá? E tomar banho? E andar de
bicicleta? É possível?! Vem conhecer esta história e verás! E
se a história estiver aos pedaços... és capaz de a ordenar?
Livro | Porque é que os animais não conduzem?
Texto | Pedro Seromenho
Ilustração | Pedro Seromenho
Editora | Paleta de Letras
Cota | SI 82P-3 SERO-P
Porque é que o dinossauro, a toupeira…e outros animais não
podem conduzir? Entra neste livro e deixa-te guiar pelo mundo
divertido dos animais que parecem pessoas reais…! Boa
viagem…em segurança e com muita criatividade, continua o
desafio - conheces mais animais que não podem conduzir?!!
Datas | 1, 6, 8, 20, 22 e 27 de fevereiro
Horário | 10h. e 14h.30 (dia 6 só às 10h.)

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Máscaras emocionadas
“A expressão e a comunicação através do corpo é uma
atividade espontânea e em interação com os outros (...) vão
permitir à criança recriar experiências, situações imaginárias
atribuindo-lhe significados múltiplos”
Assim, neste mês do Carnaval, convidamos a experimentar as
“Máscaras Emocionadas”, dramatizando um pequeno enredo.
Datas | 2 e 9 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse...bombeiro
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 representante dos
Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.
Data | 6 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.

LEITURAS EM FAMÍLIA
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | O que mais gosto em mim!, de Allia Zobel-Nolan
Os meninos e as meninas são tão diferentes como os dedos
de uma mão… Uns têm óculos, outros aparelho nos dentes.. E
sabem que mais? É assim mesmo que eles gostam de ser…
Todos iguais na diferença... E tu? O que é que gostas mais em
Ti? Olha no espelho e partilha...
Datas | 7 e 21 de fevereiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

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.
Encontro com o ilustrador Sebastião Peixoto
O que é um ilustrador? Como faz as ilustrações? Que materiais utiliza? Estas e
outras questões serão debatidas no encontro com o ilustrador.
Data | 23 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB (4º ano)
Horário | 9h.30

PÚBLICO SÉNIOR

OFICINA DO PENSAR
Brincar na Filosofia, com a professora Sónia Peixoto
Estas oficinas pretendem desenvolver nas crianças as capacidades de
diálogo, as competências de raciocínio, comunicação e socialização
fundamentais. Trata-se de aprender a pensar filosoficamente, ou seja,
ajudar os mais novos a refletir sobre a realidade que os circunda, a
tomar posições, a aprender a debatê-las com os outros, justificando-as,
numa efetiva educação para uma cidadania plena.

(RE)CONTAR HISTÓRIAS

Data | 15 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

Data | 21 de fevereiro
Público-alvo | sénior
Horário | 14h.

Encontro com o escritor Agostinho Fernandes
Agostinho Fernandes, autor de vários livros, estará presente nesta biblioteca,
para apresentar o seu último livro “Poemas à margem do tempo”.
Este trabalho que reúne 50 anos de poesia escrita pelo autor, entre 1967 e 201
dá a conhecer o seu lado mais intimista e introspetivo. “Poemas à margem do
tempo” é já o oitavo livro de Agostinho Fernandes sendo, no entanto, o seu
primeiro livro de poesia.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca

Livro | A fada palavrinha e o gigante das bibliotecas
Texto | Luísa Ducla Soares
Ilustração | Maria João Raimundo
Editora | Livros Horizonte
Cota | SI 821.1-1 SOAR-L
Toda a gente sabe que os reis têm grandes fortunas, mas de um rei
que gastou todo o seu dinheiro numa biblioteca nunca antes se ouviu
falar… Se mais desta história querem saber, estes versos têm de
ler… Neles vos esperam, além do rei, da rainha, da princesa, do
príncipe, dos vassalos e dos soldados, muitas traças marotas, um
Gigante com grande apetite e uma Fada, de seu nome "Palavrinha".
Datas | 1 e 20 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

Livro | Os três porquinhos, de Luísa Ducla Soares
Os três porquinhos são tão porquinhos, tão desarrumados, tão
pouco cuidadosos que o pai porco sente que eles precisam de
aprender uma lição e manda-os viver sozinhos. Mas antes de
saírem de casa, a mãe porca aconselha-os a construírem uma
casinha para se protegerem do terrível Lobo Mau.
Datas | 7 e 21 de fevereiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA

WORKSHOP AMBIENTAL

Oficina | Máscaras emocionadas

Tema | Amigos da floresta autóctone

“A expressão e a comunicação através do corpo é uma
atividade espontânea e em interação com os outros (...) vão
permitir à criança recriar experiências, situações imaginárias
atribuindo-lhe significados múltiplos”
Assim, neste mês do Carnaval, convidamos a experimentar as
“Máscaras Emocionadas”, dramatizando um pequeno enredo.
Datas | 2 e 9 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

A H2AVE promove um workshop sobre a importância das
espécies autóctones desta região: iremos conhecer os seus
nomes, características relevantes (sementes, frutos e folhas)
e aprender a cuidar delas.
Data | 22 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Máscaras emocionadas
“A expressão e a comunicação através do corpo é uma
atividade espontânea e em interação com os outros (...) vão
permitir à criança recriar experiências, situações imaginárias
atribuindo-lhe significados múltiplos”
Assim, neste mês do Carnaval, convidamos a experimentar as
“Máscaras Emocionadas”, dramatizando um pequeno enredo.
Datas | 2 e 9 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Gosto de ti!
Texto | Bénédicte Carboneill
Ilustração | Elen Lescoat
Editora | Editorial Presença
Cota | SI 82-3 CARB-B
No dia em que o Hugo lhe disse que gostava mais dela que de
qualquer outra pessoa no mundo, a Rosa ficou muito confusa.
Como podia ele saber? Seria possível medir o Amor? Então
isso queria dizer que o pai, a mãe e a avó não gostavam tanto
dela como o Hugo? Depois de conversar com todos eles, a
Rosa compreende por fim que o amor está no coração de
todos aqueles que gostam de nós e que é impossível medi-lo.
Datas | 8 e 20 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | O meu amor, de Beatrice Alemagna
O meu amor é a história de um bicho estranho...
Não sou um crocodilo, nem um castor…
E um hipopótamo, nem pensar. Não sou uma toupeira. Nem
um javali.
Mas quem sou eu?
Data | 14 de fevereiro
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
LOUSADO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A rainha das cores
Texto | Jutta Bauer
Ilustração | Jutta Bauer
Editora | Saída de Emergência
Cota | PL BAUE-J
Público-alvo | pré-escolar
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.
Livro | O elefante Zacarias
Texto | Rachel Bisseuil
Ilustração | Christian Guibbaud
Editora | Civilização
Cota | SI 82-3 BISS-R
Aninhas é uma ratinha branca muito diferente das outras porque não
quer ser amiga de outra ratinha como ela, mas de um elefante...A
ratinha Aninhas bem tentava ser amiga dos elefantes, mas eles
fugiam todos dela... até que conheceu o Zacarias e desenvolveu
uma amizade muito especial com este amigo tão grande.
Datas | 1, 6, 8, 15, 20, 22 e 27 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Máscaras emocionadas
“A expressão e a comunicação através do corpo é uma
atividade espontânea e em interação com os outros (...) vão
permitir à criança recriar experiências, situações imaginárias
atribuindo-lhe significados múltiplos”
Assim, neste mês do Carnaval, convidamos a experimentar as
“Máscaras Emocionadas”, dramatizando um pequeno enredo.
Datas | 2 e 9 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

WORKSHOP AMBIENTAL
Tema | Amigos da floresta autóctone
A H2AVE promove um workshop sobre a importância das
espécies autóctones desta região: iremos conhecer os seus
nomes, características relevantes (sementes, frutos e folhas)
e aprender a cuidar delas.
Data | 22 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Máscaras emocionadas
“A expressão e a comunicação através do corpo é uma
atividade espontânea e em interação com os outros (...) vão
permitir à criança recriar experiências, situações imaginárias
atribuindo-lhe significados múltiplos”
Assim, neste mês do Carnaval, convidamos a experimentar
as “Máscaras Emocionadas”, dramatizando um pequeno
enredo.
Datas | 2 e 9 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | No meu coração pequenino
Texto | Christine Roussey
Ilustração | Jo Witek
Editora | Presença
Cota | SI 82-1 ROUS-C
Um livro poético para toda a família, que expõe ao longo das
páginas as emoções e os sentimentos de uma menina na qual
todas as crianças se revêem de vez em quando. Da alegria à
tristeza, passando pela raiva e pelo ciúme, um livro terno para
ler e reler.
Livro | O espantalho enamorado

OFICINA DO PENSAR
Brincar na Filosofia, com a professora Sónia Peixoto
Estas oficinas pretendem desenvolver nas crianças as capacidades de
diálogo, as competências de raciocínio, comunicação e socialização
fundamentais. Trata-se de aprender a pensar filosoficamente, ou seja,
ajudar os mais novos a refletir sobre a realidade que os circunda, a tomar
posições, a aprender a debatê-las com os outros, justificando-as, numa
efetiva educação para uma cidadania plena.
Data | 16 de fevereiro
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

Texto | Guido Visconti
Ilustração | Giovanna Osellame
Editora | Livros Horizonte
Cota | SI 82-3 VISC-G
O Espantalho Gustavo está apaixonado por uma meninaespantalho que se chama Amélia, e sonha um dia juntar-se a
ela no cimo da colina. Como o amor triunfa sempre, quem sabe
se conseguirá...
No final da leitura do conto decorrerá a "Oficina de Encantos",
um atelier de desenho que visa complementar a leitura do conto
do mês.
Datas | 6 e 20 de fevereiro
Público- alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

PÚBLICO SÉNIOR

MUSIKAR
Sessão de música com o Tio Óscar
O Tio Óscar é o tio de todos os meninos que gostam de
cantar, dançar e inventar. Vive numa correria e na sua cabeça
anda sempre a misturar notas musicais para inventar novas
melodias...
“Tio Óscar” é um projeto musical voltado para a infância. É
divertido, animado e tem uma componente educativa sempre
presente.
Data | 27 de fevereiro
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

CHÁ LITERÁRIO
Esta atividade destina-se à comunidade, além de proporcionar
um momento de leitura, é uma oportunidade para incentivar a
viagem por meio dos escritos, conhecendo a vida dos autores…
Livro | Versos de fazer ó-ó
O mundo do sono é bem mais bonito e tranquilo com os versos
mágicos de José Jorge Letria e as ilustrações maravilhosas de
André Letria.
Data | 14 de fevereiro
Público- alvo | sénior
Horário | 15h

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 | 19 de fevereiro
Público- alvo | sénior
Horário | 10h

CINE'FÉRIAS
POLOS DA
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MUNICIPAL

Data | 14 de fevereiro
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
Filme | Gru - Mal disposto 3
Realização: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon | Classificação: M/6 | Duração: 96 min. | Ano: EUA, 2017
Depois de ser despedido da Liga Antivilões, Gru julga não poder descer mais baixo, até que é abordado por um estranho que lhe apresenta
Dru, um irmão gémeo cuja existência desconhecia e que é a sua antítese: é rico, charmoso, louro e bem-disposto. Quando Dru lhe propõe-lhe
continuar a tradição familiar e formar parceria, Gru, agora convertido em pai e marido dedicado,, não sabe o que fazer.

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
Filme | Cantar!
Realização: Garth Jennings | Classificação: M/6 | Duração: 110 min. | Ano: EUA/JAP, 2016
Há muito que o coala Buster Moon gere um grande teatro. Se em tempos o local foi grandioso e muito bem frequentado, hoje encontra-se à beira da
ruína. Determinado a não desistir do grande projeto da sua vida, Buster tem uma ideia genial: criar um concurso de cantores. Assim, anuncia uma
competição onde qualquer um pode mostrar o seu valor e cantar para uma grande plateia de entendidos. Só que um mal-entendido acontece!

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
Filme | Rio
Realização: Carlos Saldanha | Classificação: M/6 | Duração: 96 min. | Ano: EUA, 2011
Blu, uma arara de uma espécie em vias de extinção, vive numa pacata cidade, com Linda, a sua dona e melhor amiga. Quando os cientistas
anunciam a descoberta de Jewel, uma fêmea da sua espécie, nas florestas do Rio de Janeiro, os dois decidem partir à aventura de modo a que Blu
possa encontrar o amor da sua vida. Já no Brasil, quando as duas aves se encontram, algo de irremediável acontece entre elas…

POLOS DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS
Até 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

