FICHA DE INSCRIÇÃO

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Designação da Entidade/Escola/Individual
__________________________________________________

“Os livros nas estantes”
Professor/a ou pessoa responsável
__________________________________________________
Morada ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Localidade ________________________________________

A partir da apresentação do livro arrumado na
estante e de um conjunto de documentos
relativos à cadeia de tratamento técnico,
os/as visitantes vão compreender a função da
organização dos documentos na biblioteca, assim como
as fases do processo de tratamento do livro. Este atelier
poderá ainda ser acompanhado pela criação de um
registo informatizado no catálogo da biblioteca municipal
e é destinado a grupos a partir dos 16 anos.

Telefone __________________________________________
Telemóvel _________________________________________
Correio eletrónico __________________________________

“Biblioteca em palavras
cruzadas”

Nº de participantes _________________________________

Testa os teus conhecimentos sobre a
biblioteca no jogo das palavras cruzadas. Visita toda a
biblioteca e procura as palavras-chave necessárias
distribuídas pelos 2 pisos para responder às perguntas
deste divertido jogo.
Este jogo destina-se a grupos etários entre os 8 e os 10
anos.

Idades ____________________________________________
Data da atividade _______/_______/____________
Designação da atividade _____________________________
__________________________________________________
Inscrição na atividade (assinalar com X a atividade que pretende)
Visita (constituída apenas pela visita guiada à BMFC)
Visita + Jogo Pedagógico (constituída pela visita guiada à BMFC
seguida da realização de um jogo)

Visita + Atelier (constituída por uma visita à BMFC seguida da
realização do atelier “Os livros nas estantes”)
Dia » De terça-feira a sexta-feira
Horário » 10h30 às 12h00
Email: biblioteca@cm-oaz.pt
Informações: 256 607 177

www.bm-ferreiradecastro.com

PROGRAMA

Visitas
a
(va)Ler

APRESENTAÇÃO

Marcações

b) Telemóveis deverão ser desligados ou estar em silêncio;

O Núcleo de Visitas recebe grupos escolares e não-escolares

c) O grupo deverá manter a proximidade.

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (BMFC), através do

mediante marcação prévia com o mínimo de 15 (quinze) dias de

5º Os depósitos não são visitáveis, por razões de conservação e

Núcleo de Visitas, desenvolve um programa pedagógico de visitas

antecedência, sendo o acompanhamento realizado pela equipa

segurança.

guiadas aos seus espaços e serviços oferecidos à comunidade. Por

da biblioteca, que orienta a visita de acordo com a idade e o nível

6º O grupo de visitas deve ser homogéneo relativamente a

um lado, pretende-se promover o contacto com as normas de

de escolaridades dos/das visitantes, no caso de instituições de

critérios de:

utilização dos serviços da biblioteca municipal e, por outro,

ensino.

a) Idade

divulgar o potencial de informação e recursos que todos/as os/as

A marcação deve ser efetuada através do preenchimento da ficha

b) Escolaridade

leitores/as podem encontrar na Biblioteca Municipal Ferreira de

de inscrição anexa ao programa, respeitando os pré-requisitos

Castro.

estabelecidos.

7º Não é permitido fotografar ou filmar a biblioteca municipal à

As fichas de inscrição deverão ser entregues diretamente no

exceção das fotografias e filmagens efetuadas pela equipa do

O Núcleo de Visitas da BMFC é uma secção da biblioteca

Balcão de Atendimento e Empréstimo da BMFC ou remetidas

serviço.

destinado a programar, gerir e dinamizar este programa e poderá

para o email da biblioteca, não se efetuando inscrições pelo

promover ateliers temáticos relacionados com a utilização e os

telefone.

Circuito

serviços da biblioteca, a história do livro e a pesquisa de

Deverão ser sempre respeitados os pré-requisitos estabelecidos.

O circuito consiste nas seguintes etapas e espaços:

informação, visitas guiadas que poderão ser animadas com um

Todas as marcações serão obrigatoriamente confirmadas

1. Receção no Átrio e Balcão de Atendimento e Empréstimo:

jogo educativo para públicos escolares e não escolares.

previamente pela BMFC.

c) Área profissional

a) Apresentação dos serviços gerais da BMFC e dos espaços
públicos: Sala Polivalente; anfiteatro, jardim e cafetaria;
b) Apresentação das normas de inscrição e cartão de leitor e

O Núcleo de Visitas também presta apoio técnico e informativo a

Dia – De terça a sexta-feira

instituições diversas para a concretização de projetos, desde que

Horário – Entre 10h30 às 12h00

dos processos de inscrição, empréstimo e pesquisa no catálogo.

enquadrados no seu âmbito científico, disponibilizando para esse

Telefone: 256 607 177

2. Visita às salas de leitura e apresentação dos serviços e recursos

fim os seus recursos.

Fax: 256 607 178

existentes.

Email: biblioteca@cm-oaz.pt
1. Caso prefiram a modalidade de visita integral à biblioteca
Modalidades

municipal, sem suporte pedagógico e sem estratégias de
animação para os diversos níveis etários, as instituições poderão

NORMAS

Em função dos públicos e dos interesses didático-pedagógicos,

fazê-lo segundo os mesmos procedimentos de marcação;

Procedimentos Obrigatórios

os/as visitantes podem escolher uma das seguintes modalidades

2. Quando

1º As visitas à BMFC realizam-se de 3ª a 6ª feiras entre as 10:30

de visita:

professores/as, educadores/as, formadores/as e pessoas diversas

horas às 12:00 horas.

1ª Visita – constituída exclusivamente por uma visita guiada à

na preparação de visitas e outras atividades.

2º O

solicitada,

a

BMFC

orienta

estudantes,

número

de

pessoas

por

grupo

deve

ser

de

BMFC.

aproximadamente 15/20.

2ª Visita + Jogo Pedagógico – constituída por uma visita guiada

Conteúdo pedagógicos

3º A biblioteca municipal reserva-se ao direito de, por qualquer

à BMFC seguida da realização de um jogo previamente escolhido.

O programa de visitas oferece à comunidade dois temas de visitas

motivo de ordem técnica ou constrangimento ao bom

3ª Visita + Atelier – constituída por uma visita à BMFC seguida da

guiadas: a biblioteca e o livro. As ações pedagógicas

funcionamento da mesma, desmarcar atempadamente a visita

realização do atelier “Os livros nas estantes”.

desenvolvidas durante as visitas adequam-se às necessidades

agendada.

específicas de cada grupo, pretendendo-se que possam

4º Durante a visita as pessoas que compõem o grupo deverão

compreender e descobrir as fases de tratamento de um

seguir os procedimentos gerais estipulados no regulamento da

documento até que chega à estante bem como a organização de

BMFC a saber:

uma biblioteca.

a) Mochilas, carteiras e chapéus-de-chuva deverão ficar na
entrada;

