PROGRAMA

Jantar com Livros &
Histórias de Pijama

10-a
-

Edicao
'

ESPECIAL FERREIRA DE CASTRO
de 31 de março para 1 de abril de 2017
A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro organiza pelo 10.º ano
consecutivo o programa Jantar com Livros e Histórias de Pijama,
uma iniciativa que visa assinalar o Dia Internacional do Livro
Infantil (02 abril).
A edição de 2017 vai ter um programa diferente com formato
especial: pela primeira vez, será realizado um roteiro por
lugares/espaços que marcaram a vida do patrono da biblioteca
municipal, o escritor Ferreira de Castro.

DESTINATÁRIOS/AS

O QUE TRAZER DE CASA

Crianças e jovens com
idades entre os 10 e os 15
anos residentes no
Município de Oliveira de
Azeméis (máximo 20).

Saco-cama e almofada; colchão
/colchonete; pijama ou fato de
treino; chinelos; roupão/agasalhos;
material de higiene pessoal
(incluindo um toalha de rosto, escova
de dentes, etc.); uma muda de roupa
para o dia seguinte; uma lanterna.

PROGRAMA
Sexta-feira, 31 de março de 2017
18h30 | Receção aos participantes
19h00 | Saída da Biblioteca para a Pensão Suissa (Macieira de Cambra)
19h30 | Jantar na Pensão Suissa e Conversas sobre Ferreira de Castro
21h00 | Saída para a Casa-Museu Ferreira de Castro (Ossela)
21h15 | Chegada e visita à Casa-Museu Ferreira de Castro
22h00 | Curiosidades e histórias de vida de Ferreira de Castro
23h30 | Regresso à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
23h45 | Chegada à Biblioteca e lanche convívio
24h10 | Momento de reflexão e conclusões do roteiro
24h45 | Encerramento da atividade e hora de dormir
Sábado, 1 de abril de 2017
08h30 | Alvorada e pequeno-almoço
10h00 | Entrega de Certificados de Participação e despedida
_________________________________________________
Nota: As viagens serão realizadas em autocarro da Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis.
_________________________________________________
O QUE PROPORCIONA A BMFC?
• Um programa especial e diferente de promoção da leitura;
• Um seguro de acidentes pessoais;
• Jantar do dia 31 de março de 2017;
• Lanche noturno do dia 31 de março de 2017;
• Pequeno-almoço do dia 01 de abril de 2017;
• Transporte.
_________________________________________________
FICHA DE INSCRIÇÃO (#)
Nome do/a participante: _________________________________________________
Data de nascimento:_____________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________
Contacto telefónico do/a Encarregado/a de Educação: ________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Eu,
______________________________________________________________________,
Encarregado/a de Educação de____________________________________________,
declaro que autorizo o/a meu/minha educando/a a participar no programa “Jantar
com Livros e Histórias de Pijama” que se vai realizar na Biblioteca Municipal Ferreira
de Castro, com saída para Macieira de Cambra e Ossela, de 31 de março a 01 de
abril de 2017.
Assinatura do/a Encarregado/a de Educação,
______________________________________________________
(#) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal. Para mais informações pf. contactar
pelo 256 607 177 (A/C Carlos Costa).

