PROGRAMA

Jantar com Livros &
Histórias de Pijama

11-a
-

Edicao
'

de 6 para 7 de abril de 2018
das 19h00 às 9h00
Com Ivo Prata
A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro organiza pelo 11.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).

DESTINATÁRIOS/AS
Crianças e jovens com
idades entre os 8 e os 12
anos residentes
(preferencialmente) no
Município de Oliveira de
Azeméis (máximo 20).

www.bm-ferreiradecastro.com
/BibliotecaFerreiradeCastro
/ivoprata

O QUE TRAZER DE CASA
Saco-cama; almofada; colchão/
colchonete; pijama ou fato de
treino; chinelos; roupão/agasalhos;
material de higiene pessoal
(toalha de rosto, escova de dentes,
e pasta dentífrica); muda de
roupa; uma lanterna e um gorro.

PROGRAMA
Sexta-feira, 6 de abril de 2018
19h00 Acolhimento
19h30 Vamos conhecer os cantos à Biblioteca! Apresentação, montagem do acantonamento e
leitura de boas vindas.
20h00 Contos do mundo (parte I)
20H30 Jantar* | À mesa com as histórias
21h30 Contos do mundo (parte II)
22H00 Criar & Contar – Vamos lá imaginar! | Criação coletiva de histórias (orais e escritas)
22h30 Contar sem medos! e Contos do mundo (parte III)
23H15 Ceia** | Com muitas letras…
23h30 “A que sabe a lua” de Michael Grejniec | História ao luar
23h45 “Não consegues dormir, Docas?” de Tim Warnes | Chiuu! Já é noite…
Sábado, 7 de abril de 2018
08h00 Bom dia, cheio de energia!! | Vamos acordar e tomar o pequeno almoço***
09h00 “Obrigado a todos!” de Isabel Martins e Bernardo Carvalho | Não te esqueças do teu
certificado e... até para o ano!
*Sopa (creme), frango de churrasco com arroz e batata frita, refrigerante e salada de fruta
** Pão com queijo e fiambre e iogurte líquido
*** Tosta mista e leite achocolatado

O QUE PROPORCIONA A BMFC?
• Programa especial e diferente de promoção do livro e da leitura;
• Seguro de acidentes pessoal;
• Monitoras;
• Jantar, lanche noturno e pequeno almoço.

FICHA DE INSCRIÇÃO(#)

N.º _________

Nome do/a participante _____________________________________________________
Data de nascimento _____ /_____ /________

NIF ____________________________

Morada ________________________________________________________________
___________________________________________ Código Postal _________-______
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, de 06 para 07 de
abril de 2018.
Assinatura do/a Encarregado/a de Educação,
______________________________________________________

Não/Autorizo a captação e divulgação de imagens do meu/minha educando/a ____________
______________________________________________________________________
Assinatura do/a Encarregado/a de Educação,
______________________________________________________
(#) Inscrição gratuita e obrigatória, até 29 de março, presencial ou através de biblioteca@cm-oaz.pt sujeita a
confirmação pela Biblioteca Municipal.
Para mais informações: 256 607 177 | biblioteca@cm-oaz.pt (A/C Ana Borralho)

