PROGRAMA

Jantar com Livros &
Histórias de Pijama

12-a
-

Edicao
'

de 5 para 6 de abril de 2019
das 19h00 às 9h00
Com Rita Sales
A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro organiza pelo 12º ano
consecutivo o programa Jantar com Livros e Histórias de Pijama,
uma iniciativa que visa assinalar o Dia Internacional do Livro
Infantil (02 de abril).

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

www.bm-ferreiradecastro.com
/BibliotecaFerreiradeCastro
/ritadesales

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

PROGRAMA
Sexta-feira, 5 de abril de 2019
19h00 Acolhimento
19h30 Juntos, todos contamos | Apresentação, montagem do acantonamento e leitura de boas
vindas
20h30 Conto para bem saborear uma sopa | Jantar*
21h30 Poetas Imaginários
23h00 Poemas com sabor | Ceia **
23h30 Histórias de escutar e sonhar por mais | Já é muito tarde…
Sábado, 6 de abril de 2019
08h00 De manhã se começa a acordar o dia | Despertar e tomar o pequeno almoço***
09h00 Vamos de contos nas mãos… e nos corações | Não te esqueças do teu certificado e... volta
sempre!
*Sopa (creme de legumes), frango de churrasco com arroz, batata frita, refrigerante e sobremesa
** Queque e leite achocolatado
*** Pão com queijo e fiambre e iogurte líquido

O QUE PROPORCIONA A BMFC?
• Um programa especial e diferente de promoção do livro e da leitura;
• Seguro de acidentes pessoal;
• Monitores;
• Jantar, ceia e pequeno-almoço.
FICHA DE INSCRIÇÃO(#)

N.º _________

Nome do/a participante ______________________________________________________
Data de nascimento _____ /_____ /________
Morada _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Contactos _______________________________ / _______________________________
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, nos dias 05 e 06
de abril de 2019.
Assinatura: _______________________________________________________________
Autorizo / Não autorizo a captação e divulgação de imagens do meu/ minha educando/a.
Assinatura: _______________________________________________________________
(#) 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)
No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo de promoção institucional deste
equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. Para o
exercício dos direitos no âmbito da proteção de dados poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção de Dados
do Município para epd@cm-oaz.pt.
□ Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos
moldes legalmente admissíveis.
□ Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha educando/a, captadas no âmbito das
atividades promovidas pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de
promoção institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de
Oliveira de Azeméis.
□ Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.
Assinatura: ___________________________________________________________

