PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
2019/2020

REDE MUNICIPAL DE LEITURA PÚBLICA
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Biblioteca Itinerante

Coordenação | Dra. Carla Araújo
Contactos
Morada | Avenida Dr. Carlos Bacelar – Apart. 154 / 4761 – 925 Vila Nova de Famalicão
Telefone | 252 312 699
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org
Páginas web
Sítio Web | www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook | www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/
Instagram | www.instagram.com/bibliotecamunicipalccb/

ÍNDICE

EIXO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
Descrição do Eixo ........................................................................................... 03
PROJETO +LEITURA+APRENDIZAGEM
Público 1ª infância (berçários e creches) ............................................................ 05
Público escolar (pré-escolar ao ensino secundário) .............................................. 08
PROJETO +LEITURA+COMUNIDADE
Público adulto ................................................................................................ 25
Público geral .................................................................................................. 28
PROJETO +LEITURA+65ATIVO
Público sénior................................................................................................. 34
PROJETO +LEITURA+FAMÍLIA
Público família ................................................................................................ 38
PROJETO +LEITURA+DIGITAL
Espaço digital e-theca ..................................................................................... 47

2

EIXO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
Descrição do Eixo
O Eixo Municipal de Formação de Públicos, da responsabilidade do Município de Vila Nova
de Famalicão, concretizado através da Rede Municipal de Leitura Pública, apresenta-se
como um instrumento integrado e territorialmente abrangente da política de promoção do
livro e da leitura que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende disponibilizar
a todos os famalicenses.
O Eixo Municipal de Formação de Públicos promove um conjunto de iniciativas e eventos,
em articulação com as escolas, instituições de caráter social e a comunidade em geral,
com o objetivo de promover o livro e os hábitos de leitura junto de todas as faixas etárias,
indo, assim, ao encontro tanto do público escolar como da comunidade geral que já
frequenta ou, que se pretende, passem a frequentar as bibliotecas do concelho.
Este duplo desígnio de captação de público e de fidelização de público concretiza-se
através do acesso democrático à informação, à cultura, ao pensamento e ao
conhecimento.
O Eixo Municipal de Formação de Públicos integra a realização de um vasto e diversificado
conjunto de atividades que têm por objetivos:
- Promover o livro e os hábitos de leitura junto de todas as faixas etárias, como
instrumentos de formação da cidadania e como fonte de conhecimento e de prazer;
- Promover e ampliar o acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas do concelho de Vila Nova
de Famalicão;
- Descentralizar no território famalicenses as ações de promoção da leitura;
- Garantir a dinamização de uma rede de bibliotecas do município de Vila Nova de
Famalicão
O Eixo Municipal de Formação de Públicos estrutura-se em cinco grandes projetos, a que
correspondem

as

diferentes

tipologias

de

público

destinatário,

a

saber:

+Leitura+Aprendizagem, +Leitura+Comunidade, +Leitura+65Ativo, +Leitura+Família e
+Leitura+Digital.
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PÚBLICO
1ª INFÂNCIA
(BERÇÁRIOS E CRECHES)
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LETRINHAS PARA BEBÉS
Descrição
Letrinhas para bebés assume-se como uma proposta de animação da leitura
especialmente pensado e concebido para a Primeira Infância.
As ações consistem na leitura de histórias em voz alta, seguida da exploração de imagens
e do manuseamento dos livros.

Objetivos
- Promover o gosto pelas histórias e pelo livro, através da leitura de histórias;
- Estimular, desde cedo, o gosto pela leitura e pelo livro transformando-o num objeto do
quotidiano dos bebés;
- Motivar, desde cedo, as crianças para a linguagem oral e escrita de forma harmoniosa,
envolvendo os bebés no contacto com o livro impresso.

Público-alvo
Berçários e creches

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões de Letrinhas para bebés podem ser agendadas, de terça a quinta-feira,
conforme disponibilidade da agenda do respetivo serviço.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.

Horário
10h.15

Locais de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane e Pousada de Saramagos

Serviço/pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural
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Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão);
252 993 757 (Joane); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)
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PÚBLICO
ESCOLAR
(PRÉ-ESCOLAR AO SECUNDÁRIO)
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ODS: JUNTOS MUDAMOS O MUNDO
Descrição
Esta nova iniciativa da Rede Municipal de Leitura Pública tem como principal objetivo dar
a conhecer à comunidade geral, e em particular ao público escolar, os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Os ODS, aprovados na Cimeira das Nações Unidas em setembro de 2015, são uma agenda
ambiciosa, que deverá ser implementada por todos os países até 2030.
“A concretização dos ODS dependerá não apenas do compromisso dos governos, mas
também do envolvimento dos cidadãos. As crianças e os jovens são centrais neste apelo
global de participação e a escola é essencial para dar a conhecer a nova agenda global,
inspirar e incentivar as pessoas a participarem no desenvolvimento das comunidades.”
(UNICEF)
A Rede Municipal de Leitura Pública ciente da importância destes Objetivos pretende
apresentar e dinamizar com comunidade escolar, por ciclos de ensino, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, através de diversas iniciativas educativas e culturais.
Assim, junto do público infantil (pré-escolar e 1º CEB) e do público jovem (2º e 3º CEB)
pretendemos criar ações onde os 17 ODS sejam abordados e brevemente apresentados à
turma, dando a conhecer aos alunos, de uma forma geral, a pretensão e o propósito da
criação da agenda global estabelecida pela ONU e da definição dos ODS. Posteriormente
serão aprofundados e explorados, por ano letivo, apenas três desses Objetivos.
Para o ano letivo 2019/2020 serão abordados os seguintes ODS:
ODS 1 – Erradicar da pobreza
ODS 2 – Erradicar a fome
ODS 3 – Saúde de qualidade
Para o público do ensino secundário serão apresentadas propostas de ações, inseridas no
programa de atividades da Antena de Informação Europeia, onde serão abordados e
explorados, a totalidade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Propostas de ações a realizar no ano letivo 2019/2020 para o Ensino Secundário:
- Mesas redondas, conferências e/ou debates sobre a temática ODS;
- Campanhas de sensibilização e divulgação dos ODS junto da comunidade famalicense;
- Concurso de ideias.
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Objetivos
- Dar a conhecer à comunidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- Promover junto da comunidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança/jovem com base em
experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
- Estimular o sentido crítico e criativo.

Público-alvo
Comunidade escolar (pré-escolar ao ensino secundário)

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Vários espaços do concelho

Serviço/pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão);
252 993 757 (Joane); 252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)

AÇÕES PARA O PÚBLICO ESCOLAR
1. CONTOS QUE MUDAM O MUNDO
Descrição
Para o público do pré-escolar e do 1º CEB serão realizadas sessões de contos intituladas

Contos que mudam o mundo onde o principal recurso utilizado será os livros infantojuvenis
do fundo documental da Biblioteca Municipal cujo tema ou história se enquadre e/ou
aborde os ODS. Será proposto à escola inscrita a realização de um trabalho plástico que
reflita o tema do ODS trabalhado na sessão. Os mesmos serão iniciados na Biblioteca
Municipal e terminados, posteriormente, em contexto de sala de aula.
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Os trabalhos resultantes das sessões realizadas durante o ano letivo serão expostos, em
data a definir, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Público-alvo
Pré-escolar e 1º CEB

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões de Contos que mudam o mundo podem ser agendadas, de terça a quinta-feira,
conforme disponibilidade da agenda do respetivo serviço.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.

Horário
BMCCB | 10h.15 e 14h.30
Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30
2. TODOS POR UM MUNDO MELHOR

Descrição
No ano letivo 2019/2020, será lançado um concurso de escrita criativa dirigido aos alunos
do 2º e 3º CEB do concelho de Vila Nova de Famalicão, cuja temática será os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Para o presente ano letivo serão abordados, junto das turmas inscritas a concurso, três
ODS que servirão de tema principal ao texto/conto que será produzido numa oficina de
escrita criativa, em contexto de sala de aula, em disciplina a designar.
Cada turma inscrita no concurso terá de apresentar três textos/contos, um para cada ODS
abordado na sessão de apresentação. O texto/conto final remetido a concurso será sujeito
a uma avaliação e seleção por parte de um júri designado e, após a seleção dos trabalhos
vencedores, os mesmos serão editados e transformados num conto interativo digital.
O objetivo final deste concurso é a criação de uma coleção de contos interativos digitais
dedicados aos ODS que serão, posteriormente, incluídos no novo espaço de literatura
digital da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, o Espaço e-theca.
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Público-alvo
2º e 3º CEB

Condições de participação
Ver normas de participação no separador “anexo”
3. OS ODS E A EUROPA

Descrição
Para o ano letivo 2019/2020, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco pretende
organizar para os alunos (e com os alunos) do Ensino Secundário do concelho de Vila
Nova de Famalicão, um conjunto de ações cujo foco serão os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Estas ações serão organizadas através da Antena de Informação Europeia de Vila Nova
de Famalicão e pretendem associar às suas dinâmicas os Agrupamentos de Escola do
concelho de Vila Nova de Famalicão e respetivos Clubes Europeus.
Assim, para o próximo ano letivo, serão propostas as seguintes ações: mesas redondas,
conferências e/ou debates sobre a temática ODS; campanhas de sensibilização e
divulgação dos ODS junto da comunidade famalicense; concurso de ideias.
A Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão, sedeada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, assume-se como uma extensão do Centro de Informação
Europe Direct do Minho e é um serviço especialmente dedicado ao efeito multiplicador da
mais variada informação produzida pelas instituições europeias.

Público-alvo
Ensino secundário

Condições de participação
A definir conforme ação a realizar.

Calendarização
Ano letivo 2019/2020 com datas a definir.
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DE FAMALICÃO PARA O MUNDO: CONTRIBUTOS DA HISTÓRIA LOCAL
Descrição
O projeto De Famalicão para o Mundo – Contributos da História Local é direcionado para
as questões educativas do concelho de Vila Nova de Famalicão, enquadrado no conceito
de «cidade educadora» e apresenta um conjunto de propostas e sugestões com o intuito
de atribuir à História Local mais relevância histórica, concedendo-lhe mais visibilidade nos
conteúdos programáticos das disciplinas de Estudo do Meio (1.º Ciclo); História e
Geografia de Portugal (2.º Ciclo), História (3.º ciclo), História A / B e História da Cultura
e das Artes (Ensino Secundário) na sua relação com a História Nacional e Universal a partir
da dinamização de um conjunto de valências culturais à escala concelhia. Essas sugestões
integram um conjunto de fontes históricas de património local e consequentes ações
estratégicas de ensino e aprendizagem com significado para os alunos, nomeadamente
em visitas de estudo a diversas valências culturais, assim como em formato de aulaoficina, em sala de aula.

Objetivos
- Contribuir para o desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos, a partir de
formulações de questões sobre evidência histórica;
- Mobilizar inferências sobre fontes históricas concretas que sejam familiares aos alunos;
- Consolidar conhecimentos e desenvolver outras competências a um nível elevado.

Público-alvo
Comunidade escolar (1º, 3º, 4º e 7º ano)

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Serviço/pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699
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AÇÕES PARA O PÚBLICO ESCOLAR
1. Os exploradores da Bandeira
Descrição
A Bandeira é um dos grandes símbolos que representa uma nação, quer seja um país ou
um município.
Nesta oficina vamos pedir aos nossos “exploradores” que observem a bandeira do seu
Município e aprendam um pouco mais sobre o seu significado e os símbolos que a
constituem.

Público-alvo
1º CEB (1º ano)

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões de Os exploradores da Bandeira podem ser agendadas, de terça a quinta-feira,
conforme disponibilidade da agenda da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.

2. O lado B da Biblioteca
Descrição
Todos sabemos que nas Bibliotecas existem muitos livros! Mas, e o resto? Será que
conhecemos bem a Biblioteca do nosso concelho? Quantos anos tem? Quem foi o seu
primeiro bibliotecário? Que documentos antigos esconde este edifício?
Venham conhecer “o lado B” desta instituição local do concelho de Vila Nova de Famalicão,
através de um quiz educativo realizado no Espaço Digital e-theca.

Público-alvo
1º CEB (3º ano)

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a inscrição e confirmação.
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Calendarização
As sessões de O lado B da Biblioteca podem ser agendadas, de terça a quinta-feira,
conforme disponibilidade da agenda da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.

3. A Europa vista à lupa
Descrição
Através de uma oficina divertida vem descobrir e aprender um pouco mais sobre a União
Europeia e os seus Estados Membros, explorando um mapa e consultando o material
informativo existente na Antena de Informação Europeia, que está localizada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo.

Público-alvo
1º CEB (4º ano)

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões de A Europa vista à lupa podem ser agendadas, de terça a quinta-feira,
conforme disponibilidade da agenda da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.

4. Do pergaminho ao digital
Descrição
Livro: “conjunto de folhas de papel, em branco, escritas ou impressas, soltas ou cosidas,
em brochura ou encadernadas.”
Mas será que o objeto livro sempre foi definido desta forma? E como será a definição
deste mesmo objeto nos dias de hoje?
Nesta oficina vamos descobrir um pouco da história da evolução da escrita e do livro desde
as primeiras civilizações até aos dias de hoje numa visita aos vários espaços da Biblioteca
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Municipal, desde do Fundo Local ao Espaço Digital e-theca, onde serão revelados
pequenos segredos e curiosidades sobre o Livro.

Público-alvo
2º CEB (7º ano)

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões da oficina Do pergaminho ao digital podem ser agendadas, de terça a quintafeira, conforme disponibilidade da agenda da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.
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“BIBLIOTECA” ASSOMBRADA
Descrição
A “Biblioteca” Assombrada é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
que tem como propósito comemorar o Dia das Bruxas (Halloween).
A comemorar a sua 5ª edição, esta iniciativa que se tem vindo a revelar um verdadeiro
sucesso, terá lugar, este ano, num novo espaço, também ele misterioso e cheio de
recantos escuros e com muitas surpresas assustadoras, o Arquivo Municipal Alberto
Sampaio.

Objetivos
- Comemoração do Dia das Bruxas;
- Dar a conhecer o Arquivo Municipal com espaço público e lúdico;
- Aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura num ambiente completamente
diferente daquele a que estão habituados.

Público-alvo
1º CEB (3º e 4º ano)

Condições de participação
Atividade de entrada gratuita, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
2019 | 31 de outubro

Horário
20h.30 às 23h.30

Local de realização
Arquivo Municipal Alberto Sampaio

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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11ª SEMANA DA LEITURA DAS BIBLIOTECAS DE FAMALICÃO
Descrição
No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Rede de Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão organizam, em conjunto, um
programa de atividades educativas e culturais envolvendo um total de 33 bibliotecas
públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova Famalicão.
Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas
tanto à comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos
- Promover o livro e a leitura através de diversas atividades;
- Estimular nos mais jovens o gosto pela leitura e pelo livro;
- Envolver a comunidade educativa e a população em geral em torno de múltiplas
atividades de leitura e escrita.

Público-alvo
Pré-escolar ao ensino secundário

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de entrada livre.

Calendarização
2020 | 9 a 14 de março

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural
Contactos
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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EM ABRIL, LIVROS MIL!
Descrição
O mês de abril é, por excelência, o mês do Livro, uma vez que, é em abril que se
comemora o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril) e o Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor (23 de abril).
Nesse âmbito, a Rede Municipal de Leitura Pública organizará, no decorrer do mês de
abril, em específico nos dias 2 e 23 de abril, um programa educativo e cultural dedicado
ao livro e à leitura onde estão incluídas iniciativas dirigidas aos diferentes públicos do
concelho, tais como, encontros com escritores e ilustradores, horas do conto, oficinas,

ateliers, peças de teatro, etc.

Objetivos
- Comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil;
- Comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor;
- Promover o livro e a leitura através de diversas atividades.

Público-alvo
Pré-escolar ao ensino secundário

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de entrada livre

Calendarização
2020 | 2 de abril e 23 de abril (outras datas a definir)

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB)
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BIBLIOTECA NAS FÉRIAS
Descrição
Atividades lúdicas de promoção do livro e da leitura realizadas na Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco e nos Polos de Leitura, nos períodos de interrupção letiva.

Objetivos
- Dar a conhecer a Biblioteca Municipal e os Polos como espaço público e lúdico;
- Motivar o público infantojuvenil a participar nas atividades da Biblioteca Municipal e dos
Polos de Leitura.

Público-alvo
ATL’s e outras instituições

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação.

Calendarização
As sessões de Biblioteca nas férias podem ser agendadas, de terça a sexta-feira, conforme
calendário abaixo e disponibilidade da agenda do respetivo serviço.
As sessões devem ser agendadas, no mínimo, com 15 dias de antecedência.
- Interrupção letiva do Natal: 18 a 27 de dezembro
- Interrupção letiva da Páscoa: 31 de março a 9 de abril
- Interrupção letiva de Verão: 23 a 30 de junho / 7 a 17 de julho / 4 a 14 de agosto

Horário
BMCCB | 10h.15 e 14h.30
Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/ pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural
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Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão);
252 993 757 (Joane); 252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)
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SE EU FOSSE…
Descrição
A iniciativa Se eu fosse… realiza-se nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal e aborda
a temática das profissões e conta, trimestralmente, com a participação de convidados de
associações e instituições locais.

Objetivos
- Estreitar a relação comunidade/biblioteca enquanto espaço educativo e informativo;
- Dar a conhecer carreiras profissionais, experiências associativas, fomentando nas
crianças ideais futuros.

Público-alvo
Pré-escolar e 1º CEB

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a inscrição.

Calendarização
A definir consoante disponibilidade do convidado.

Horário
10h. ou 14h.30

Local de realização
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane);
252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE MUNICIPAL
Descrição
O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa lançada pelo Plano Nacional de Leitura,
pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e pela Rede de Bibliotecas
Escolares, em articulação com as autarquias e os agrupamentos de escolas.
A Fase Municipal deste concurso tem como destinatários os alunos dos Agrupamentos de
Escolas e Escolas Não Agrupadas do concelho de Vila Nova de Famalicão, do 1º, 2º e 3º
CEB e Ensino Secundário que ficaram aprovados no 1.º momento “Prova nas Escolas” e é
organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão através da Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco.

Objetivos
- Estimular a prática da leitura, como forma de conhecimento e de lazer;
- Aprofundar hábitos de leitura, bem como o de aferição de competências leitoras das
crianças e jovens do município de Vila Nova de Famalicão.

Público-alvo
1º CEB ao Ensino Secundário

Condições de participação
Normas de participação disponíveis em data a definir.

Calendarização
A definir.

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Gabinete de Gestão da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Contactos
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB)

23

24

PÚBLICO
ADULTO
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12º ENCONTRO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Descrição
O Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão organiza, anualmente, um
Encontro que pretende reunir técnicos das áreas do Ensino e da Biblioteconomia, onde
são apresentadas e partilhadas as boas práticas que os diversos municípios desenvolvem
nesta área específica. O tema para este ano é Somos o que lemos.
Este Encontro está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila
Nova de Famalicão, parceiro na organização do evento.

Objetivos
- Promover um encontro anual para reflexão das dinâmicas existentes do concelho de Vila
Nova de Famalicão e noutros concelhos do país;
- Divulgar o trabalho colaborativo da Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares;
- Apresentar as boas práticas do grupo de trabalho do Serviço de Apoio às Bibliotecas
Escolares.

Público-alvo
Professores bibliotecários, professores, educadores e profissionais da área das Ciências
da Informação

Condições de participação
Atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação.
Formação acreditada pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de
Famalicão.

Calendarização
2019 | 29 e 30 de novembro

Horário
9h. às 17h. (sexta e sábado)

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco (29 de novembro – Conferências)
Escola Secundária Camilo Castelo Branco (30 de novembro – Workshops)
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Serviço/Pessoa responsável
Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão

Contactos
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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PÚBLICO
GERAL

28

TERRITÓRIOS DE ESCRITA: CONVERSAS COM AUTORES
Descrição
Atividade de promoção do livro e da leitura que se assume como uma oportunidade
privilegiada de aproximação do público aos autores e às suas obras, familiarizando-o
diretamente com o universo do livro e da leitura.

Objetivos
- Promover o gosto pelas histórias e pelo livro;
- Dar a conhecer autores e ilustradores e as suas obras;
- Promover e possibilitar a interação direta com escritores e ilustradores.

Público-alvo
Geral

Condições de participação
Atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação ou de entrada livre.

Calendarização
A definir consoante disponibilidade do autor.

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)
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11ª SEMANA DA LEITURA DAS BIBLIOTECAS DE FAMALICÃO
Descrição
No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Rede de Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão organizam, em conjunto, um
programa de atividades educativas e culturais envolvendo um total de 33 bibliotecas
públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova Famalicão.
Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas
tanto à comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos
- Promover o livro e a leitura através de diversas atividades;
- Estimular nos mais jovens o gosto pela leitura e pelo livro;
- Envolver a comunidade educativa e a população em geral em torno de múltiplas
atividades de leitura e escrita.

Público-alvo
Geral

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de entrada livre.

Calendarização
2020 | 9 a 14 de março

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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EM ABRIL, LIVROS MIL!
Descrição
No mês em que se comemora o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril), a Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco organizará, para os vários públicos do concelho, um
programa educativo e cultural dedicado ao livro e à leitura.
Assim, no período de 2 a 5 de abril, estaremos na Praça D. Maria II para comemorar com
“pompa e circunstância” este dia tão especial dedicado à literatura infantil com uma Feira
do Livro temática, apresentações de livros, teatro para famílias, entre outras iniciativas.

Objetivos
- Comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil;
- Promover o livro e a leitura através de diversas atividades.

Público-alvo
Geral

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de entrada livre

Calendarização
2020 | 2 a 5 de abril (outras datas a definir)

Local de realização
Praça D. Maria II

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB)
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LIVROS AMBULANTES
Descrição
Durante a semana de 30 de junho a 3 de julho, a biblioteca itinerante Bibliomóvel estará
disponível para se deslocar às instituições do concelho que pretendam requisitar e acolher
este serviço “ambulante” da Biblioteca Municipal.
As instituições interessadas poderão requisitar os serviços do Bibliomóvel uma manhã ou
uma tarde, dentro das datas referidas, e o mesmo deslocar-se-á à instituição para partilhar
livros e leituras.

Objetivos
- Dar a conhecer o Bibliomóvel como sendo uma biblioteca itinerante;
- Promover o livro e a leitura através de várias atividades;
- Incentivar as crianças para a leitura.

Público-alvo
Geral

Condições de participação
Pré-inscrição e posterior confirmação da data e horário disponível.

Calendarização
2020 | 30 de junho a 3 de julho

Horário
Manhã: 10h.30 às 12h. / Tarde: 14h.30 às 16h.

Local de realização
Várias instituições do concelho (ATL, IPSS, Centros de Dia, etc.)

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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PÚBLICO
SÉNIOR

34

ESPAÇO S(ÉNIOR)
Descrição
Com a intenção de afirmar a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e os Polos de
Leitura do concelho como espaços de referência para a ocupação dos tempos livres dos
mais idosos, e tirando desse espaço proveito para aprofundar conhecimentos e
estabelecer novas formas de contacto com a arte, a cultura e a informação, o ESPAÇO
S(énior) pretende atrair novos leitores para a biblioteca e promover novos hábitos junto
desta faixa etária.
Esta iniciativa, inserida no projeto municipal +Leitura+65Ativo, inclui diversas atividades
que são desenvolvidas para os idosos e com os idosos, assumindo-se como um espaço
dedicado aos encontros com a leitura, ao empréstimo de livros, à música, ao cinema e à
tertúlia, onde se comentem acontecimentos do quotidiano e se abordem assuntos de
interesse comum desse público específico.

Objetivos
- Dar a conhecer a Biblioteca Municipal e os Polos de Leitura como espaços públicos;
- Motivar e cativar o público sénior a participar nas atividades organizadas pela Biblioteca
Municipal e pelos Polos de Leitura;
- Promover o conhecimento sobre a herança cultural, a memória coletiva e a tradição oral.

Público-alvo
Sénior

Condições de participação
Atividade gratuita dirigida a instituições, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2019 | 8 de outubro
2020 | 10 de janeiro; 8 de abril
Polo da Biblioteca de Riba de Ave

2019 | 15 de outubro
2020 | 17 de janeiro; 15 de abril
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Polo da Biblioteca de Ribeirão

2019 | 22 de outubro; 20 de novembro; 19 de dezembro
2020 | 24 de janeiro; 17 de fevereiro; 24 de março; 29 de abril; 21 de maio; 19 de junho
Polo da Biblioteca de Joane

2019 | 6 de novembro
2020 | 3 de fevereiro; 7 de maio
Polo da Biblioteca de Pousada de Saramagos

2019 | 5 de dezembro
2020 | 10 de março; 5 de junho

Horário
BMCCB | 14h.30
Polos de Leitura | 10h e/ou 14h.30

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefones | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão);
252 993 757 (Joane); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)
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PÚBLICO
FAMÍLIA
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ACONTECE AOS SÁBADOS
Descrição
Para os que querem aproveitar o fim-de-semana para algum tempo de qualidade em
família, o sábado é um excelente dia e a Biblioteca é o local ideal!
O Acontece aos Sábados concretiza-se através de um conjunto de atividades lúdicas de
promoção do livro e da leitura destinado às famílias, onde pais e filhos terão a
oportunidade de disfrutar de um espaço acolhedor, cheio de livros interessantes para
todas as idades e para todas as preferências.

Objetivos
- Dar a conhecer a Biblioteca Municipal como espaço público e lúdico;
- Motivar e cativar as famílias a participarem nas atividades da Biblioteca Municipal.

Público-alvo
Famílias

Condições de participação
Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação.

Calendarização
Letrinhas para bebés
Público-alvo | bebés e crianças até 2 anos

Hora do conto dirigida às famílias, seguida da exploração de imagens e do manuseamento
dos livros.
2019 | 19 de outubro; 16 de novembro; 14 de dezembro
2020 | 25 de janeiro; 22 de fevereiro; 21 de março; 18 de abril; 16 de maio; 27 de junho
Clube do livro Partilher
Público-alvo | 4 aos 8 anos

Partilher é um clube de leitura destinado às famílias, onde pais e filhos terão a
oportunidade de partilhar leituras e explorar, em conjunto, o mundo mágico dos livros.
2019 | 26 de outubro; 9 de novembro; 7 de dezembro
2020 | 18 de janeiro; 15 de fevereiro; 14 de março; 9 e 23 de maio; 20 de junho
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Horário
10h.15

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Serviço/ pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço

eletrónico

|

martaribeiro@famalicao.pt

(Clube

de

leitura

Partilher);

rosariooliveira@famalicao.pt (Letrinhas para bebés)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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PAIS IN/FORMADOS
Descrição
Tendo consciência das dificuldades por que passam os pais e educadores no que diz
respeito à educação das suas crianças, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco dará
continuidade à iniciativa Pais IN/Formados onde serão realizadas, trimestralmente, ações
dinamizadas por psicólogos da Clínica de Desenvolvimento MIM, que ajudarão os
pais/educadores na sua missão de educadores, fornecendo-lhes informação, orientação e
aconselhamento sobre diversas temáticas ligadas à criança e ao jovem, tais como, birras,
desfralde, pré-adolescência, dependências, bullying, entre outras.

Objetivos
- Proporcionar aos pais/educadores um espaço de partilha de ideias e experiências;
- Promover a autoestima e o sentido de eficácia dos pais;
- Promover a comunicação entre pais e filhos;
- Ajudar os pais/educadores a reduzir e prevenir comportamentos desajustados das
crianças/jovens.

Público-alvo
Pais, educadores e profissionais da área da educação

Condições de participação
Ações gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação.

Calendarização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2019 | 8 de novembro
Tema | A brincadeira, a televisão e o comportamento infantil: pais mediadores!

2020 | 17 de abril
Tema | Como ajudar o seu filho a estudar em casa.
Polo da Biblioteca de Riba de Ave

2020 | 7 de fevereiro
Tema | Guerras à mesa: promover um comportamento alimentar saudável.
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Horário
18h.30 às 20h.00

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polo da Biblioteca de Riba de Ave

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)
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“BIBLIOTECA” ASSOMBRADA
Descrição
A “Biblioteca” Assombrada é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
que tem como propósito comemorar o Dia das Bruxas (Halloween).
A comemorar a sua 5ª edição, esta iniciativa que se tem vindo a revelar um verdadeiro
sucesso, terá lugar, este ano, num novo espaço, também ele misterioso e cheio de
recantos escuros e com muitas surpresas assustadoras, o Arquivo Municipal Alberto
Sampaio.

Objetivos
- Comemoração do Dia das Bruxas;
- Dar a conhecer o Arquivo Municipal com espaço público e lúdico;
- Aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura num ambiente completamente
diferente daquele a que estão habituados.

Público-alvo
Crianças dos 8 aos 11 anos

Condições de participação
Atividade de entrada gratuita, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
2019 | 2 de novembro

Horário
20h.30 às 23h.30

Local de realização
Arquivo Municipal Alberto Sampaio

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)
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DORMIR COM OS LIVROS
Descrição
Esta iniciativa pretende aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura num
ambiente completamente diferente daquele a que todos estão habituados.
Pretendemos, acima de tudo, 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.

Objetivos
- Dar a conhecer a Biblioteca Municipal com espaço público e lúdico;
- Aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura num ambiente completamente
diferente daquele a que estão habituados.

Público-alvo
Crianças dos 8 aos 10 anos

Condições de participação
Atividade gratuita sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização
Polo da Biblioteca de Joane

2020 | 3 de abril
Polo da Biblioteca de Riba de Ave

2020 | 29 de maio
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2020 | 6 de junho

Horário
20h.30 às 9h.30

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polo da Biblioteca de Riba de Ave
Polo da Biblioteca de Joane
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Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB);
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org (Riba de Ave)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 993 757 (Joane)
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ESPAÇO DIGITAL e-THECA
Descrição
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, decidida a apostar na inovação e nas
tecnologias digitais ao dispor da literatura, pretende arrancar já no próximo ano letivo
2019/2020 com o projeto de leitura municipal +Leitura+Digital, cujo principal propósito e
ambição é trazer a literatura digital ao quotidiano dos leitores famalicenses.
Assim, ainda para o ano 2019, a grande ambição é iniciar a criação de um espaço próprio
e exclusivo dedicado à leitura digital, ao qual denominamos e-theca. Este espaço de leitura
informal será instalado dentro da sala de leitura infantojuvenil, onde estarão disponíveis
dispositivos eletrónicos que poderão ser consultados e utilizados pelos leitores da
Biblioteca Municipal, bem como, uma mesa interativa.
Para 2020, pretendemos arrancar com a dinamização de um programa de ações
especificamente estruturado para trabalhar e dar a conhecer a literatura digital à
comunidade famalicense.

Objetivos
- Reconhecer a literatura digital como um género literário;
- Criar um espaço de leitura informal de forma a promover a literatura digital;
- Promover o género literário digital através da realização de um conjunto de ações
educativas e culturais para diferentes públicos;
- Orientar o público para a utilização autónoma de conteúdos de literatura digital
(alfabetização digital) através da realização de ações de formação e mediação.

Público-alvo
Vários públicos

Local de realização
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Serviço/Pessoa responsável
Equipa do Serviço Educativo e Cultural

Contactos
Endereço eletrónico | mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org (BMCCB)
Telefone | 252 312 699 (BMCCB)

47

AÇÕES PARA O PÚBLICO ESCOLAR
1. ODS: Juntos mudamos o mundo
. tODoS por um mundo melhor
Concurso de escrita criativa com a temática dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Os trabalhos vencedores serão, posteriormente, editados e
transformados num conto interativo digital.
Público-alvo | 2º e 3º CEB
Mais informações disponíveis no separador “Público escolar”

2. De Famalicão para o mundo: contributos da história local
. Do pergaminho ao digital
Nesta oficina vamos descobrir um pouco da história da evolução da escrita e do objeto
livro numa visita aos vários espaços da Biblioteca Municipal, desde do Fundo Local ao
Espaço Digital e-theca, onde serão revelados pequenos segredos e curiosidades.
Público-alvo | 2º CEB (7º ano)
Mais informações disponíveis no separador “Público escolar”

3. Biblioteca nas férias
. Oficina criativa
Realização de oficinas criativas, nos períodos de interrupção letiva, com recurso a jogos
e contos interativos digitais. Estas sessões decorrerão no Espaço Digital e-theca.
Público-alvo | ATL’s e outras instituições
Mais informações disponíveis no separador “Público escolar”

4. Acontece aos sábados
. Clube de leitura Partilher
Neste clube de leitura destinado às famílias vamos partilhar livros e leituras
convencionais e digitais.
Público-alvo | Famílias (crianças dos 4 aos 8 anos)
Mais informações disponíveis no separador “Público família”
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ANEXO

49

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA
TODOS POR UM MUNDO MELHOR

1. PREÂMBULO
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados na Cimeira das Nações Unidas
em setembro de 2015, são uma agenda ambiciosa, que deverá ser implementada por todos os
países do Mundo até 2030.
“A concretização dos ODS dependerá não apenas do compromisso dos governos, mas também do
envolvimento dos cidadãos. As crianças e os jovens são centrais neste apelo global de participação
e a escola é essencial para dar a conhecer a nova agenda global, inspirar e incentivar as pessoas a
participarem no desenvolvimento das comunidades.” (UNICEF)
Ciente da importância e magnitude destes Objetivos, a Rede Municipal de Leitura Pública iniciará,
no ano letivo 2019/2020, um programa de atividade inteiramente centrado nesta temática.
O objetivo principal é dar a conhecer os ODS junto do público escolar, através de um conjunto de
iniciativas ligadas à leitura e à escrita.

2. ENQUADRAMENTO
O Município de Vila Nova de Famalicão, através da Rede Municipal de Leitura Pública, pretende
arrancar, no ano letivo 2019/2020, com um concurso de escrita criativa dirigido aos alunos do 2º e
3º CEB do concelho de Vila Nova de Famalicão, cuja temática será os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Por ano letivo serão abordados, junto das turmas inscritas a concurso, três ODS que servirão de
tema principal ao texto/conto que será produzido numa oficina de escrita criativa, em contexto
de sala de aula, em disciplina a designar.
Cada turma inscrita a concurso terá de apresentar três textos/contos, um para cada ODS
abordado na sessão de apresentação.
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Para o ano letivo 2019/2020, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem trabalhados
serão os seguintes: ODS 1 – Erradicar a pobreza; ODS 2 – Erradicar a fome; ODS 3 – Saúde de
qualidade.
Os textos/contos finais remetido a concurso será sujeito a uma avaliação e seleção por parte de
um júri designado e, após a seleção dos trabalhos vencedores, os mesmos serão editados e
transformados num conto interativo digital.

3. OBJETIVOS
- Dar a conhecer à comunidade escolar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- Promover a criação literária;
- Estimular o sentido crítico e criativo;
- Criar uma coleção de contos interativos digitais dedicados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

4. DESTINATÁRIOS
Alunos do 2º e 3º CEB das escolas do concelho de Vila Nova de Famalicão.

5. DINÂMICA DO CONCURSO
1. A inscrição no Concurso de Escrita Criativa far-se-á por turmas, que serão indicadas por cada
escola concorrente.
2. Após inscrição no Concurso de Escrita Criativa será realizada, com cada turma inscrita, uma
sessão de apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e explicação da dinâmica
do Concurso.
2. Por turma, serão elaborados três textos em formato de conto, uma para cada um dos ODS
apresentados na primeira sessão e referidos no ponto 2.

6. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS A CONCURSO
1. O trabalho submetido a concurso pode ser realizado das seguintes formas:
- Coletivo - a turma trabalha em conjunto três textos, um para cada um dos ODS
apresentados no ponto 2;
- Três grupos de trabalho - cada grupo trabalha um dos ODS apresentados no ponto 2;
2. Os textos/contos têm de ser inéditos e inspirados nos ODS referidos no ponto 2.
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3. O texto/conto terá de ter um título que faça referência ou seja alusivo ao ODS trabalhado;
4. O trabalho deverá ser redigido em fonte Calibri, tamanho 11, espaçamento 1,5 entre linhas e
não deve exceder as duas páginas A4;
5. Os trabalhos deverão estar devidamente identificado, no final da folha, com os seguintes
dados:
5.1. Nome do Estabelecimento de Ensino
5.2. Nº da turma
5.3. Nomes completos dos alunos
5.4. Identificação do ODS
6. O trabalho coletivo final deverá ser enviado, em formato PDF, para o seguinte endereço
eletrónico: mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org

7. CALENDARIZAÇÃO
Outubro a dezembro
Apresentação do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e enquadramento do Concurso de
Escrita Criativa às turmas inscritas a concurso.
Janeiro a março
Dinamização da oficina de escrita criativa com as turmas inscritas no concurso, por uma técnica
da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, para orientação e formação dos participantes na
elaboração do texto/conto.
Conceção do texto/conto a apresentar a concurso, em contexto de sala de aula, em disciplina a
designar.
Abril e maio
Sessão de acompanhamento realizada pela técnica da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
responsável.
Finalização do texto/conto a apresentar a concurso.
Envio do trabalho final. Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço eletrónico
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org, até à data limite de 22 de maio de 2020.
Maio e junho
Seleção dos textos/contos vencedores (um texto por ODS) por um júri designado para o efeito
(ponto 9).
Divulgação dos textos/contos vencedores até 5 de junho de 2020.
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8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO FINAL DOS TRABALHOS
Para a seleção dos melhores trabalhos serão adotados, pelo júri, os seguintes critérios de
apreciação:
- Enquadramento do tema (ODS) ao texto/conto;
- Organização de ideias e estruturação do texto;
- Criatividade e originalidade do conteúdo;
- Qualidade e correção da expressão.

9. COMPOSIÇÃO DO JÚRI
O Júri será constituído por um elemento representativo:
- Do Município de Vila Nova de Famalicão;
- Da Rede de Bibliotecas Escolares;
- Do concelho, na área da literatura.

10. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO
1. Os autores autorizam a divulgação e utilização dos textos em toda e qualquer atividade
promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão.
2. Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de plágio será
punível com a desqualificação do trabalho.

11. CASOS OMISSOS
Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos nestas normas.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através dos seguintes contactos:
- Telefone: 252 312 699
- Endereço eletrónico: mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
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