
de 9 para 10 de Abril de 2010

das 20h30 às 09h00

Inserida no programa “Abril Livros Mil” que comemora o 

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 de Abril) 

e o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de Abril), 

promovida pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, a 

actividade “Histórias de Pijama” pretende proporcionar às 

crianças dos 10 aos 12 anos de idade a experiência única 

de passar uma noite na biblioteca.

Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro

HISTÓRIAS DE PIJAMA



Nome do participante:
Data de nascimento:
Morada:

E-mail:
Telefone (Encarregado de educação):

(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal.
Para mais informações pf. contactar pelo telef. 256 607 177 (A/C Carlos Costa).

Programa

Material necessário (que deverão trazer de casa!)

Informações

20h30 Recepção aos participantes, vestir do pijama e 

montagem do “acampamento” na Sala Polivalente; 

21h00 “Retratos Colectivos” - Dinâmica de apresentação 

dos/as participantes; 

21h30 Oficina de Construção e Manipulação de Fantoches; 

22h00 Preenchimento do “Meu Diário Pijama”;

22h15 Acção de Leitura “CONTASOMBRAS” – Contos 

contados através de Teatro de Sombras;

23h00 Preenchimento do “Meu Diário Pijama”; 

23h10 Oficina de Escrita Criativa; 

23h40 Lanche convívio; 

24h00 Três contos de arrepiar;

24h30 Todos para a cama!;

08h00 Alvorada e pequeno-almoço; 

09h00 Entrega de Certificados de Participação e despedida.

Saco-cama e almofada; Pijama ou fato de treino; Chinelos; 

Material de higiene pessoal (incluindo um toalha de rosto, 

escova de dentes); Uma muda de roupa para o dia seguinte. 

As crianças deverão jantar previamente;

A BMFC proporciona a todos os participantes um seguro de 

responsabilidade civil e as refeições (lanche convívio e  

pequeno almoço).

Ficha de Inscrição*

Eu,                                                                            Encarregado de 
Educação de 
Declaro que autorizo o meu educando a participar no programa 
“Histórias de Pijama” que se vai realizar na Biblioteca Municipal Ferreira 
de Castro de 9 para 10 de Abril de 2010.

Assinatura do Encarregado de Educação,


