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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
março.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBA DE AVE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A árvore generosa!
Texto | Shel Silverstein
Ilustração | Shel Silverstein
Editora | Bruaá
Cota | SI 82-3 SILV-S
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Este clássico da literatura infantojuvenil possibilita uma reflexão
sobre a condição humana, através do amor incondicional que uma
árvore tinha por um menino. Ambos iam crescendo, e esta
analogia entre o crescimento físico da árvore e o crescimento do
menino, demonstram a intensidade de emoções que envolvem a
história.
Assim, convidamos a criar uma interação com os leitores deixando
"folhas de mensagens" alusivas à história.
Livro | A casa da poesia
Texto | José Jorge Letria
Ilustração | Rui Castro
Editora | Terramar
Cota | SI 821.1-1 LETR-J
Público-alvo | 1º CEB
Sabias que, tal como tu, a poesia tem uma casa? Não é bem
igual à tua, mas é igualmente acolhedora e simpática. Lá dentro,
encontras versos que podem ou não rimar, que podem fazer rir
ou chorar, com diversos sons e de muitas cores. Estás pronto
para abrir a porta?
Datas | 1, 15, 20 e 29 de março
Horário | 10h. e 14h.30

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Mural de imagens com história
Oficina de ilustração baseada em recorte de imagens que
servem de mote à criação de uma narrativa visual.
Datas | 9 e 21 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

MUSIKAR - HISTÓRIAS MUSICADAS
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...
Data | 13 de março
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Porque adoro o meu pai, de Alison Reynolds
O pai, aquela pessoa especial que brinca, chora, passeia e nos adora…
porque o adoramos?! Mostra-nos o quanto ele é especial para ti.
Datas | 14 e 28 de março
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

SE EU TRABALHASSE...
Tertúlia | Se eu trabalhasse…na Proteção Civil
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 a Coordenadora
Operacional Municipal, Vânia Marçal.
Data | 22 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.30

PÚBLICO GERAL
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.
Tema | Oficina de poesia
A poesia provoca emoções especiais, estimula a imaginação,
promove a educação estética e alimenta o gosto pela sonoridade da
nossa língua.
Participa nesta oficina de poesia, descobrindo os diferentes espaços
da “Casa da Poesia”, e vamos inventar poemas com a ajuda dos
elementos simbólicos existentes.
Data | 16 de março
Público-alvo | 1º CEB (4º ano)
Horário | 14h.30

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Tema | Cidadão mais verde
A Engenheira Ambiental Marisa Lima, da Resinorte, 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 | 14 de março
Público-alvo | geral
Horário | 15h.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca

Livro | Tio Lobo
Texto | Xosé Ballesteros
Ilustração | Roger Olmos
Editora | Kalandraka
Cota | SI 82E-3 BALL-X
"Vou preparar-te uns bolinhos de lamber os dedos" -disse a mãe de
Carmela. Mas lembrou-se que não tinha onde fritá-los e disse-lhe:
"Vai a casa de Tio Lobo e diz-lhe que te empreste uma frigideira..."

Livro | Eu e o meu Papá!, de Alison Ritchie
O pequeno urso e o seu papá fazem coisas maravilhosas. Vão
passear pela montanha, nadam no rio à chuva, e contam histórias
assim que as estrelas aparecem no céu. Fazem tudo juntos!
Uma calorosa e engraçada história que irá fazer qualquer criança e
claro, o seu papá, sentir-se especial.

Datas | 1 e 20 de março
Público-alvo | pré-escolar e1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

Datas | 14 e 28 de março
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
BIBLI(O)FICINA

“Cuidados ambientais”, dinamizada por Marisa Lima, da Resinorte

Oficina | Mural de imagens com história
Oficina de ilustração baseada em recorte de imagens que servem
de mote à criação de uma narrativa visual.

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.

Datas | 9 e 21 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

Data | 20 de março
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

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 | 1 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Mural de imagens com história
Oficina de ilustração baseada em recorte de imagens que servem
de mote à criação de uma narrativa visual.
Datas | 9 e 21 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Procura-se! Ralfy, o coelho ladrão de livros
Texto e ilustração | Emily MacKenzie
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 MACK-E
Viste este coelho? Ele é procurado por suspeita das seguintes
infrações: fugir com álbuns ilustrados; furtar livros de receitas;
deitar a mão a dicionários; surripiar romances; e desviar poesia.
Junta-te a nós e vamos ajudar o nosso amigo apresentando-lhe a
Biblioteca onde pode levar emprestado muitas e muitas histórias.
Datas | 13 e 29 de março
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Como te sentes, de Anthony Browne
Todos os dias acordamos com uma disposição diferente;
Aborrecidos, contentes, tristes... Através de expressões e emoções
com base nas palavras e imagens simples, vamos potenciar o
autoconhecimento e a socialização dos mais pequenos.
Data | 21 de março
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
LOUSADO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O meu pai é polícia
Texto | Carla Jorge e Irina Melo
Ilustração | Catarina Correia Marques
Editora | Máquina de Voar
Cota | SI 821.1-3 JORG-C
Público-alvo | pré-escolar
Para os filhos, a profissão dos pais é quase mágica. Um Mundo
desconhecido de que ouvem falar em casa e têm curiosidade
em descobrir.
“O meu pai é polícia” conta o dia-a-dia de um pai herói, sempre
disposto a ajudar quem precisa. Venham conhecer a esquadra
e o Metralha, o polícia de quatro patas que acompanha o pai
nas rondas pelo bairro.
Livro | Rimas perfeitas, imperfeitas e mais-que-perfeitas
Texto | Alice Vieira
Ilustração | Afonso Cruz
Editora | Texto Editora
Cota | SI 821.1-84 VIEI-A
Público-alvo | 1º CEB
Uns têm mais humor e ironia, outros, melancolia, e para cada poema
foi escolhido um determinado tempo verbal. Consegues
identificá-los? Presente, Futuro, Gerúndio, Imperativo, Pretérito
Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito.
Datas | 1, 13, 15, 20, 22 e 29 de março
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Mural de imagens com história
Oficina de ilustração baseada em recorte de imagens que
servem de mote à criação de uma narrativa visual.
Datas | 9 e 21 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
“Cidadão mais verde”, 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 | 20 de março
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

PÚBLICO SÉNIOR

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Mural de imagens com história
Oficina de ilustração baseada em recorte de imagens que
servem de mote à criação de uma narrativa visual.
Datas | 9 e 21 de março
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

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 | Histórias do sono e do sonho, de José Jorge Letria
“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 | 14 de março
Público- alvo | sénior
Horário | 15h

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Os cães também amam
Texto | José Francisco Rica
Ilustração | Marco Martins
Editora | Chiado Editora
Cota | SI 821.1-3 RICA-J
Esta é uma história de amor entre o Pompeu, um cão de belo porte,
imponente…e a Violeta, uma linda cadela de olhos ternos e meigos
com um bonito totó. No fio da leitura, há uma atmosfera de suspense
e mistério, numa linda relação em que o final é desvendado com um
toque de mistério, de uma forma muito apaixonante.

“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.

Datas | 15 e 27 de março
Público- alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

Data | 26 de março
Público- alvo | sénior
Horário | 10h

CONVERSAS "SAUDÁVEIS"

CINE'FÉRIAS
POLOS DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Data | 27 de março
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e/ou 14h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
Filme | A canção do mar
Realização: Tomm Moore | Classificação: M/6 | Duração: 93 min. | Ano: DIN/BEL/IRL/LUX/FRA, 2014
O pequeno Ben sempre ouviu a mãe contar histórias fantásticas. Mas, quando ela desaparece pouco depois de dar à luz a Saoirse, ele
torna-se amargo e não tem paciência com a irmã, culpando-a pela sua perda. Alguns acontecimentos irão mostrar que as histórias que ele
ouvia podem ser reais e que sua irmãzinha é a chave para a sobrevivência de criaturas mágicas que estão em perigo.

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
Filme | A vida secreta dos nossos bichos
Realização: Yarrow Cheney, Chris Renaud | Classificação: M/6 | Duração: 87 min. | Ano: EUA/JAP, 2016
Na cidade a vida dos animais de estimação começa quando os donos saem para o trabalho. Num apartamento de Manhattan vive o cão Max, um
pequeno e expedito terrier, que sente a sua posição ameaçada com a chegada a casa de outro cão, o Duke. Mas a rivalidade inicial entre ambos será
suplantada pela necessidade de cooperação quando descobrem que o terrível coelho Pompom, planeia reunir um exército de animais abandonados
e orquestrar uma vingança contra os humanos.

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
Filme | Up - Altamente!
Realização: Pete Docter | Classificação: M/4 | Duração: 97 min. | Ano: EUA, 2009
Um vendedor de balões de 78 anos, chamado Carl Fredricksen realiza, finalmente, o sonho da sua vida, uma grande aventura, quando prende
milhares de balões à sua casa e consegue voar à descoberta da América do Sul. Mas ele vai descobrir, tarde demais, que o seu maior pesadelo
também embarcou nesta viagem… Um explorador da natureza, super otimista, de 8 anos chamado Russel.

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

