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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
abril.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBA DE AVE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O dia em que os lápis desistiram
Texto | Drew Daywalt
Ilustração | Oliver Jeffers
Editora | Orfeu Negro
Cota | SI 82-3 DAYW-D
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
O Duarte gosta de pintar com os lápis de cera. Um dia, na
escola, ao abrir a caixa dos lápis, encontra apenas um monte
de cartas. Todos os lápis decidiram escrever-lhe, reclamando.
E agora? O que vai fazer o Duarte?
E tu? O que seria se os lápis desistissem? Um caos! Mas os
lápis da biblioteca nunca desistem e, com a tua ajuda, vão dar
cores aos marcadores de livro que ilustrarás com muita
criatividade.
Livro | A menina que não queria livros
Texto | Luísa Ducla Soares
Ilustração | Aurélie de Sousa
Editora | Civilização
Cota | SI 821.1-3 SOAR-L
Público-alvo | 1º CEB
A Joana não gosta de receber livros de presente e inventa mil
e uma formas de lhes dar uso sem os ler. Será que algum dia
vai descobrir o prazer da leitura?
E tu, descobriste que ler é...? Partilha as tuas opiniões num
Palavra Puxa Palavra sobre esta temática.
Datas | 5, 10, 12, 17, 19 e 24 de abril
Horário | 10h. e 14h.30 (dia 19 só às 14h.30)

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Boa noite, mocho!, de Pat Hutchins
Nasce o dia e o mocho quer dormir! Mas, vários animais vão
perturbar o seu sono com os seus cantos e ruídos
característicos…como resolverá esta situação? E de quem são
estas vozes ruidosas?
Datas | 4 e 26 de abril
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bingo literário
Vamos conhecer nomes de escritores portugueses? Participa
neste bingo literário e alarga o teu conhecimento nesta área de
uma forma muito divertida.
Datas | 11 e 27 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

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.
Encontro com a autora Rita Cardoso
Rita Cardoso considera que “escrever para crianças é voltar a olhar o
mundo com uns óculos especiais (que os adultos já perderam) que
nos fazem ver que a magia e o amor estão por todo o lado, à espera
de quem os souber descobrir.”
Data | 13 de abril
Público-alvo | 1º CEB (4º ano)
Horário | 14h.30

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse...Bibliotecário
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 Hilário Pereira,
bibliotecário da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
Data | 18 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.

JOGO DE LEITURA
Tema | Ler é compreender
Ler é muito mais que descodificar a escrita, é extrair sentido
do que é lido. Participa neste “Jogo de Leitura”, baseado nos
livros de literatura infantil, porque "aprender a compreender,
torna mais fácil o SABER" (VIANA, L.,2010).
De uma forma lúdica, terás que cumprir desafios gramaticais,
desafios de interpretação e ganha quem conseguir alcançar a
meta, com mérito.
Datas | 23 e 26 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.30

PÚBLICO SÉNIOR

PÚBLICO GERAL

(RE)CONTAR HISTÓRIAS

AÇÃO INFORMATIVA

Oficina de oralidade | Em abril, livros mil

Tema | Pesquisar no Catálogo Bibliográfico
Esta ação pretende dar a conhecer as funcionalidades do
nosso Catálogo Bibliográfico, que é uma importante
ferramenta de pesquisa bibliográfica da totalidade do fundo
documental da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Convidamos a participar nesta dinâmica de interação grupal,
através da exploração de livros...porque em grupo
pensamos melhor, inventamos mais, recontamos ainda
melhor, conversamos muito e aprendemos muito mais!
Data | 19 de abril
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.

Data | 11 de abril
Público-alvo | geral
Horário | 14h.30
Condições de participação | atividade gratuita sujeita a
inscrição
Limite de participantes | mínimo: 2 / máximo: 4

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa

Livro | O ganso Gastão, de Petr Horacek

Livro | Pedrito Coelho - Nham! Nham!
Texto | Beatrix Potter
Ilustração | Beatrix Potter
Editora | Civilização
Cota | PL POTT-B
Os amigos do Pedrito Coelho estão a roer, a mordiscar e a
mastigar coisas deliciosas. Mas o que será o almoço do Pedrito
Coelho?

Já quiseste ser diferente? O Ganso Gastão quer ser diferente:
charla como um tucano, nada como uma foca e salta como um
canguru. Mas quando tenta RUUUGIR como um leão, o
resultado não é bem o que tinha pensado!
Datas | 4 e 18 de abril
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

Data | 10 de abril
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Os ovos mágicos
As crianças, com esta atividade, vão pôr em prática a sua
criatividade ilustrando nos ovos mágicos um tema alusivo à
Páscoa.
Data | 5 de abril
Público-alvo | ATL’s e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bingo literário
Vamos conhecer nomes de escritores portugueses? Participa
neste bingo literário e alarga o teu conhecimento nesta área de
uma forma muito divertida.
Datas | 11 e 27 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

OFICINA DO PENSAR

ENCONTRO COM O ESCRITOR AGOSTINHO FERNANDES

Brincar na Filosofia, com 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.

Apresentação do livro “Dom Caracol e o senhor Aranhão"
Quem serão eles? Como viverão? Vamos conhece-los? Postas assim
as coisas até poderia tratar-se de dois seres humanos pois que há
muitas pessoas feias e más que não deveriam fazer parte da
humanidade ou, então, viverem todos juntos numa ilha bem diferente da
de Robinson Crusoe, entregues a si próprios e sem incomodar ninguém.
Data | 26 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

Data | 13 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse...Bibliotecário
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 Hilário Pereira,
bibliotecário da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
Data | 19 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.15

PÚBLICO SÉNIOR

CHÁ COM HISTÓRIAS
Relembrar o 25 de abril de 1974
“Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, Lisboa assistiu a um
movimento militar inusual.
Homens e veículos avançam, através da noite, pela capital do império e
vão ocupando, sem resistência visível, vários alvos estratégicos, com o
objectivo de derrubar o regime vigente.”
Nesta tertúlia vamos relembrar e partilhar histórias sobre o 25 de abril de
1974, com o público participante.
Data | 20 de abril
Público-alvo | sénior
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O palhaço avaria e o planeta Bateria
Texto | Pedro Seromenho
Ilustração | Sebastião Peixoto
Editora | Paleta de Letras
Cota | SI 821. 1-3 SERO - P
Era uma vez um circo onde leões mecânicos, os trapezistas flutuantes
e os cuspidores de fogo faziam, por assim dizer, um espetáculo do
outro mundo! Ficava no planeta Bateria, onde todos funcionavam a
pilhas exceto o palhaço Avaria. Certo dia, as luzes apagaram-se, a
música parou e o circo acabou! O que terá acontecido.

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?!
Data | 18 de abril
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

Datas | 10 e 19 de abril
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

ENCONTRO COM O ESCRITOR AGOSTINHO FERNANDES
BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bingo literário
Vamos conhecer nomes de escritores portugueses? Participa
neste bingo literário e alarga o teu conhecimento nesta área de
uma forma muito divertida.
Datas | 11 e 27 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

Apresentação do livro “Dom Caracol e o senhor Aranhão"
Quem serão eles? Como viverão? Vamos conhece-los? Postas assim
as coisas até poderia tratar-se de dois seres humanos pois que há
muitas pessoas feias e más que não deveriam fazer parte da
humanidade ou, então, viverem todos juntos numa ilha bem diferente da
de Robinson Crusoe, entregues a si próprios e sem incomodar ninguém.
Data | 24 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
LOUSADO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Óscar e Faísca
Texto | Claire Freedman
Ilustração | Kate Hindley
Editora | Jacarandá
Cota | SI 82-3 FREE-C
Quando o Óscar encontra um pequeno cão chamado Faísca, ele faz o seu
primeiro amigo na grande cidade. O problema é que o Óscar sabe que há
alguém, algures, à sua procura…
Livro | O aquário
Texto | João Pedro Mésseder
Ilustração | Gémeo Luís
Editora | Deriva
Cota | SI 821.1-3 MESS-J
Uma história de peixes, cores e sabores para os mais pequenos. Um aquário
é também um mundo em miniatura, onde se jogam relações entre iguais e
diferentes, novos e velhos, e onde se geram preconceitos e ideias feitas.
Datas | 5, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

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...
Datas | 10 de abril
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bingo literário
Vamos conhecer nomes de escritores portugueses? Participa
neste bingo literário e alarga o teu conhecimento nesta área de
uma forma muito divertida.
Datas | 11 e 27 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

ENCONTRO COM O ESCRITOR AGOSTINHO FERNANDES
Apresentação do livro “Dom Caracol e o senhor Aranhão"
Quem serão eles? Como viverão? Vamos conhece-los? Postas
assim as coisas até poderia tratar-se de dois seres humanos
pois que há muitas pessoas feias e más que não deveriam fazer
parte da humanidade ou, então, viverem todos juntos numa ilha
bem diferente da de Robinson Crusoe, entregues a si próprios e
sem incomodar ninguém.
Data | 26 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bingo literário
Vamos conhecer nomes de escritores
portugueses? Participa neste bingo
literário e alarga o teu conhecimento
nesta área de uma forma muito
divertida.

PÚBLICO SÉNIOR

Datas | 11 e 27 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa

ENCONTRO COM O ESCRITOR
AGOSTINHO FERNANDES

Livro | O coelho que queria ser artista
Texto | José Francisco Rica
Ilustração | Marco Martins
Editora | Chiado Editora
Cota | SI 821.1-3 RICA-J
“O Tó orelhudo imaginava que todos ainda o iam
admirar e reconhecer a sua arte de verdadeiro
Artista de palco (…) Um belo dia, cheio de
coragem e muito decidido levantou-se, saiu da
sua toca e partiu à aventura pelo monte abaixo.”

Apresentação do livro “Dom Caracol
e o senhor Aranhão"
Quem serão eles? Como viverão? Vamos
conhece-los? Postas assim as coisas até
poderia tratar-se de dois seres humanos
pois que há muitas pessoas feias e más
que não deveriam fazer parte da
humanidade ou, então, viverem todos
juntos numa ilha bem diferente da de
Robinson Crusoe, entregues a si próprios
e sem incomodar ninguém.

Datas | 3 e 17 de abril
Público- alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

Data | 24 de abril
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 14h.30

CHÁ LITERÁRIO
Livro | Histórias do sono e do sonho, de José Jorge Letria
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…
Data | 9 de abril
Público- alvo | sénior
Horário | 15h.

CONVERSAS "SAUDÁVEIS"
Nestas tertúlias mensais abordaremos diversos temas e
realizaremos atividades de leitura com o intuito de partilhar
opiniões, curiosidades e ideias.
Data | 16 de abril
Público- alvo | sénior
Horário | 10h.

CINE'FÉRIAS
POLOS DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Data | 3 de abril
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e/ou 14h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
Filme | Gru, o mal disposto 2
Realização: Pierre Coffin, Chris Renaud | Classificação: M/6 | Duração: 96 min. | Ano: EUA, 2013
Esta comédia de animação marca o regresso do antigo super – vilão, Gru, que se afastou da vida de criminoso para cuidar das suas três filhas.
Mas as coisas sofrem uma volta inesperada quando é recrutado pela Anti Vilões para capturar um evasivo criminoso que está a ameaçar o mundo.
Agora com a nova parceira Lucy Wilde a seu lado, Gru e os Mínimos partem para uma imprevisível e inesperada aventura.

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
Filme | 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! E quando Tim descobre que seu irmão está numa uma missão
secreta, eles unem-se e juntos irão viver uma aventura épica que poderá mudar os rumos do planeta!

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

Todas as atividades do Serviço Educativo estão sujeitas a inscrição e confirmação, exceto as de Entrada Livre.

