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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
junho.

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBA DE AVE

DORMIR COM OS LIVROS
Esta iniciativa pretende aproximar as crianças do mundo dos
livros e da leitura, e tem como pretexto a comemoração do fim
das aulas e o início das férias.
A atividade decorrerá num ambiente completamente diferente
daquele a que todos estão habituado e visa, essencialmente,
desconstruir a perceção que a maioria das crianças, e até mesmo
os adultos, têm em relação a este tipo de espaços públicos de
leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e pela leitura.
Programa
Noite
20h.45 | Acolhimento
21h.00 | Apresentação do livro - “Alex e as formigas navegadoras”
de João Cunha e Silva
22h.00 | Caça ao tesouro
23h.00 | Poemas ao luar
23h.30 | Cores do sonho
00h.00 | Dormir com os Livros
Manhã
08h.00 | Alvorada com música
08h.30 | Pequeno - almoço com poemas
09h.00 | Entrega de brindes e certificados
09h.30 | Encerramento
Data | 1 de junho
Público-alvo | 1º CEB (3º e 4º ano)
Horário | 20h.45 às 9h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Procura-se - Ralfy, o coelho ladrão de livros
Texto | Emily Mackenzie
Ilustração | Emily Mackenzie
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI MACK-E
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
PROCURA-SE! Viu este coelho? Ele é procurado por suspeita das
seguintes infrações: Fugir sorrateiramente com álbuns ilustrados;
Furtar livros de receitas; Deitar a mão a dicionários; Surripiar
romances; Desviar poesia… O suspeito foi visto pela última vez nas
imediações da casa do Artur. Responde pelo nome de Ralfy (por
vezes!). Aproximar-se com cuidado (ou com alfaces e cenouras).
Será que tu nos podes ajudar a encontrá-lo?
Livro | ALTO! O burro deu um salto
Texto | Helena Kraljic
Ilustração | Adriano Janezic
Editora | Alfarroba
Cota | SI 82-3 KRAL-H
Público-alvo | 1º CEB
Um burro vai em busca do significado do provérbio: «a pensar,
morreu um burro.» Durante a procura, o burro encontra outros
animais que, não sabendo a resposta à questão do burro,
acabam por o baralhar ainda mais com ditados sobre si
próprios. É um livro curioso, didático e repleto de tradição oral
adaptada a crianças. Vem conhecê-lo!
Datas | 5, 7, 12, 19, 26 e 28 de junho
Horário | 10h. e 14h.30

PÚBLICO ADULTO

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Obrigado por tomares conta dos nossos animais
de estimação, de Tim Hopgod
Há animais de estimação de todos os tamanhos e feitios. Alguns
são rezingões, outros barulhentos e outros muito desarrumados.
Uns gostam de cócegas na barriga ou de dançar todo o dia… Da
próxima vez que alguém te pedir que tomes conta dos seus
animais de estimação, certifica-te de que sabes no que é que te
vais meter!
Datas | 6 e 20 de junho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.15

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Dominó Literário
Lembraste de algumas histórias? Conheces algumas
personagens principais? E o nome dos autores? Se te lembrares
vais conseguir jogar ao Dominó Literário com sucesso.
Datas | 8 e 27 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

AÇÃO INFORMATIVA
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.
Data | 21 de junho
Público-alvo | adulto
Condições de participação | atividade gratuita sujeita a
inscrição e confirmação
Limite de participantes | minímo: 2 / máximo: 4

POLO DA
BIBLIOTECA
RIBEIRÃO

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | João Brincalhão, de Maria Carolina Pereira Rosa
“De manhã salto da cama/ Começo logo a brincar/ Com os
carros, com o gato/ E com tudo o que apanhar” - assim é dado o
arranque deste divertido livro. Poemas singelos que abordam
temas diversos com que as crianças estão familiarizadas.
Datas | 6 e 20 de junho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | A menina que não queria livros
Texto | Luisa Ducla Soares
Ilustração | Aurélie de Sousa
Editora | Civilização
Cota | SI-821.1-3 SOAR-L
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?
Datas | 7, 12 e 21 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30 (7 de junho só às 14h.30)

SE EU FOSSE...
Tertúlia | Se eu fosse...educadora de infância
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 educadora de infância Eduarda Lima.
Data | 7 de junho
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Tema | Dar asas à imaginação
As crianças, com esta atividade, vão dar asas à sua imaginação
criando um trabalho realizado com botões fazendo com que a
sua criatividade seja posta à prova.
Datas | 8 e 27 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
JOANE

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Dominó Literário
Lembraste de algumas histórias? Conheces algumas
personagens principais? E o nome dos autores? Se te lembrares
vais conseguir jogar ao Dominó Literário com sucesso.
Datas | 8 e 27 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Os cães não dançam ballet
Texto | Os Cães não dançam Ballet
Ilustração | Sara Ogilvie
Editora | Civilização
Cota | SI 82.3 KEMP
Este cão não é como os outros: não faz coisas de cão, como fazer
chichi nos postes, coçar-se ou beber água da sanita. Não, este cão
gosta do luar, de música e de dançar na ponta dos pés.
Este cão pensa que não é um cão, mas sim uma bailarina.
Datas | 12 e 21 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Dentinho Dentola Dentão, de José Fanha
De uma forma divertida e musical, em jeito de cantilena, José
Fanha apresenta-nos “Dentinho Dentola Dentão”, uma cantilena
que brinca com a musicalidade das palavras e dá abertura para se
abordar um tema que preocupa pais, professores e profissionais
da saúde pública - a higiene oral.
Data | 20 de junho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

CINE'FÉRIAS
Filme | Capitão Cuecas
Realização | David Soren
Classificação | M/6
Duração | 90 min.
Ano | EUA, 2017
George Beard e Harold Hutchins são melhores amigos que
passam os seus dias criando histórias em quadradinhos e a sonhar
com as partidas que vão pregar. Um dia, acidentalmente
hipnotizam o diretor da escola, levando-o a acreditar que ele é o
Capitão Cuecas, um super-herói completamente tolo cujo traje
consiste em roupa interior e uma capa.
Data | 26 de junho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h.

POLO DA
BIBLIOTECA
LOUSADO

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O sapo apaixonado
Texto | Max Velthuijs
Ilustração | Max Velthuijs
Editora | Caminho
Cota | SI 82-3 VELT-M
Público-alvo | pré-escolar
O sapo anda preocupado com a saúde: tem o coração a bater
depressa demais. A lebre diz que ele deve estar apaixonado.
Mas por quem?
Livro | O menino que não gostava de ler
Texto | Susanna Tamaro
Ilustração | Ute Krause
Editora | Presença
Cota | SI 82-3 TAMA-S
Público-alvo | 1º CEB
Leopoldo não gostava mesmo nada de ler mas os pais
teimavam em oferecer-lhe livros. Insistiam tanto para que ele
lesse que um dia Leopoldo decide fugir de casa. É então que
conhece alguém muito especial e juntos começam a partilhar
muitas e muitas páginas de aventuras, sonhos e fantasia...
Datas | 5, 7, 12, 19, 21, 26 e 28
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

BIBLI(O)FICINA
Tema | Sopa de palavras
Comemoração do Dia Mundial da Criança
Conheces bem os autores e as suas obras? Então, neste mês
dedicado às crianças, vem à biblioteca e diverte-te com o
nosso jogo "sopa de palavras". Assim vais aprender …
brincando.
Data | 4 de junho
Público-alvo | 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.30

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Dominó Literário
Lembraste de algumas histórias? Conheces algumas personagens
principais? E o nome dos autores? Se te lembrares vais conseguir
jogar ao Dominó Literário com sucesso.
Datas | 8 e 27 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

POLO DA
BIBLIOTECA
POUSADA DE
SARAMAGOS

BIBLI(O)FICINA
Oficina | Dominó Literário
Lembraste de algumas histórias? Conheces algumas
personagens principais? E o nome dos autores? Se te
lembrares vais conseguir jogar ao Dominó Literário com
sucesso.
Datas | 8 e 27 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e/ou 14h.30

LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O Rei Pequenino e a Rainha Grande e Mandona
Texto | José Manuel Rodrigues Alves
Ilustração | Marta Carvalho
Editora | Chiado
Cota | SI 821.1-3 ALVE-J
Esta história conduz-nos a um mundo mágico, onde há uma
terra chamada Familândia, muitas aventuras e um terrível
monstro com duas cabeças e quatro rabos! Há também uma
linda Rainha que fica má e até lhe nascem uns pelitos no buço e
um Rei que, sendo pequenino, é um gigante do poder mental,
da alegria, do sorriso e do amor!
Datas | 14 e 26 de junho
Público- alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h. e 14h.

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 receberemos a dentista Maria
Auxiliadora de Santis, de Joane.
Data | 28 de junho
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
Horário | 10h.

PÚBLICO
SÉNIOR

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE

(RE)CONTAR HISTÓRIAS
Tema | Santos Populares
Sessão dedicada aos Santos Populares, com recurso a
testemunhos e memórias dos participantes, bem como, oficinas de
expressão plástica e dramática, alusivas a esta temática.
Data | 29 de junho
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO

POLO DA BIBLIOTECA DE POUSADA DE
SARAMAGOS

CHÁ LITERÁRIO
Livro | (Re)Contando histórias da lusofonia
Um livro escrito por De L’Âme - Humanitave - Associação de
Emergência Humanitária
“Era uma vez um livro que se vestiu de palavras e ilustrações.
Um livro que sonhou ser mais que folhas paginadas e textos que
contam histórias reais e imaginárias. Era uma vez um livro que
desejou nascer e de tanto o querer trajou a sua melhor
vestimenta, decorou-se com personagens, cores, aromas e
lugares.”
Data | 18 de junho
Público- alvo | sénior
Horário | 15h.

CHÁ COM HISTÓRIAS
“Esta é uma atividade dirigida aos seniores do concelho que
tem como propósito aprofundar ou criar hábitos de leitura e
gosto pela mesma.
Nesta sessão vamos aliar a leitura aos Santos Populares e
criar um belo manjerico para alegrar as Festas Antoninas.
Data | 29 de junho
Público-alvo | sénior
Horário | 10h.

CONVERSAS "SAUDÁVEIS"
Nestas tertúlias mensais abordaremos diversos temas e
realizaremos atividades de leitura com o intuito de partilhar
opiniões, curiosidades e ideias.
Data | 25 de junho
Público- alvo | sénior
Horário | 10h.

POLOS DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS
18 de junho a 2 de novembro
“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, V.N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

QUIOSQUES TROCA POR TROCA
Até 28 de setembro de 2018
Os Quiosques Troca por Troca são pequenas casas de madeira, localizados na Praça D. Maria II (junto ao
parque infantil) e no Parque de Sinçães (junto ao lago) e servem de extensão ao projeto de leitura municipal
“Troca por troca: deixe um livro, leve outro”.
Aqui poderá trocar livros a qualquer dia da semana, em qualquer horário, sem custos e sem compromissos.
Quiosques:
Manuela Monteiro | Parque de Sinçães
Agostinho Fernandes | Praça D. Maria II

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 Paula Rodrigues

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.

