
NA BIBLIOTECA EM FÉRIAS
2013

FICHA DE INSCRIÇÃO
NA BIBLIOTECA EM FÉRIAS 2013

Nome do participante:

Data de nascimento:                                                        Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão: 

Morada: 

Código postal:                                          Localidade:

Contactos telefónicos:

 Nome do Representante Legal / Encarregado de Educação:

Telemóvel: 

Observações: 

Assinale abaixo a semana em que deseja inscrever o seu educando:

1.ª Semana

19 a 23 Agosto 2013

País: HOLANDA

2.ª Semana

26 a 30 Agosto 2013

País: CANADÁ

Solicite as normas de participação no balcão de atendimento da Biblioteca Municipal

Holanda » 19 a 23 de agosto

Canadá   » 26 a 30 de agosto



segunda-feira
19 agosto

terça-feira
20 agosto

quarta-feira
21 agosto

quinta-feira
22 agosto

sexta-feira segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
23 agosto

Apresentação de 
colegas de férias,

programa, normas,
divisão de grupos

e  dinâmica de
quebra-gelo

(Sala polivalente)

Escrita criativa: 
estórias sobre 

imagens da Holanda

Elaboração de 
letras para 
oferecer ao
Sinterklaas

Pintura das 
réplicas de
Klompen

(Anfiteatro ao ar livre)

Escrita criativa: 
estórias sobre 

imagens da
Holanda

(Sala polivalente)

Construção de
moinhos de vento

(Atelier de expressão artística)

Contos da Holanda

Elaboração de 
letras para 
oferecer ao
Sinterklaas

Contos da Holanda

(Secção infanto-juvenil)

Conceção em 
barro de réplicas 

de Klompen

Viajar até à 
Holanda pela

internet

Gastronomia:
“Brigadeiro
Holandês”

(Local a confirmar)

Viajar até
à Holanda

pela internet

Produção de 
tulipas de papel

Viajar até
à Holanda

pela internet

Conceção em 
barro de réplicas 

de Klompen

Viajar até à 
Holanda

pela internet

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

Gastronomia:
“Brigadeiro
Holandês” 

(Local a confirmar)

Produção de 
tulipas de papel

Jogos com balões
e algodão Partida de korfbal

Construção e
minicampeonato

de sjoelbak 
(bilhar holandês)

Partida de korfbal

Elaboração da
bandeira 

Holandesa com 
restos de papel 

Jogos com balões
e algodão

Construção de 
moinhos de vento

Construção e
minicampeonato

de sjoelbak
(bilhar holandês)

(Anfiteatro ao ar livre)

Tarde de cinema

(Sala polivalente)

Elaboração
da bandeira 

Holandesa com 
restos de papel 

Àconversa com 
uma imigrante

da Holanda

(Sala polivalente)

Construção e
minicampeonato

de sjoelbak
(bilhar holandês)

(Anfiteatro ao ar livre)

Construção de 
moinhos de vento

Pintura das 
réplicas de
Klompen

(Anfiteatro ao ar livre)

26 agosto 27 agosto 28 agosto 29 agosto 30 agosto

10h00 às 11h15

(Sala polivalente)

Conto: “A Origem 
da Terra dos

Haida”

(Sala do conto)

Escrita criativa: 
estórias sobre 

imagens do
Canadá

Desenho criativo: 
desenhos sobre 

contos do Canadá

Minicurso de
inglês ou francês

Escrita criativa: 
estórias sobre 

imagens do
Canadá

Conto: “A Origem 
da Terra dos

Haida”

Minicurso de
inglês ou francês

Desenho criativo: 
desenhos sobre 

contos do Canadá

11h15 às 11h30

11h30 às 13h00

Peddy Paper 
sobre o Canadá

(Anfiteatro ao ar livre)

Gastronomia: 
“Torta Canadiana 

de Maçã”

Construção de
totem de uma 

casa Haida 

Viajar até ao
Canadá

pela internet

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

Minitorneio de 
Playstation 3: 
“Pro Evolution
Soccer - Canadá

VS Portugal”

Gastronomia: 
“Torta Canadiana 

de Maçã”

(Local a confirmar)

13h00 às 14h00

14h00 às 15h30

Elaboração da
bandeira do 
Canadá com 

restos de papel 

Trabalho de 
equipa: Saberes e
sabores do Canadá

Tarde de cinema

Concurso “Quem 
sabe mais sobre

o Canadá?”

(Secção infanto-juvenil)

Trabalho de 
equipa: Saberes e 
sabores do Canadá

Elaboração da
bandeira do 

Canadá com restos 
de papel 

Peddy Paper
sobre o Canadá

(Anfiteatro ao ar livre)

Concurso “Quem 
sabe mais sobre

o Canadá?”

15h30 às 15h45

15h45 às 17h00

Construção de
monumentos do 

Canadá com
materiais

reutilizáveis
À conversa com 
imigrantes do

Canadá

NA BIBLIOTECA EM FÉRIAS 2013

CANADÁ – 2.ª Semana – 26 a 30 AgostoHOLANDA – 1.ª Semana – 19 a 23 Agosto

Grupo A               Grupo B                Grupo A e Grupo B 

Apresentação de 
colegas de férias,

programa, normas,
divisão de grupos

e  dinâmica de
quebra-gelo

Construção de
moinhos de vento

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística) (Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

10h00 às 11h15

11h15 às 11h30

11h30 às 13h00

13h00 às 14h00

14h00 às 15h30

15h30 às 15h45

15h45 às 17h00

Intervalo Intervalo

Interrupção para Almoço Interrupção para Almoço

Intervalo Intervalo

(Sala polivalente)

(Sala polivalente) (Anfiteatro ao ar livre)

(Sala polivalente)(Anfiteatro ao ar livre)

(Anfiteatro ao ar livre)

(Anfiteatro ao ar livre)

Construção e
minicampeonato

de sjoelbak 
(bilhar holandês)

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)(Atelier de expressão artística)

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

(Sala polivalente) (Atelier de expressão artística)

(Secção infanto-juvenil)

(Atelier de expressão artística)

Tarde de cinema

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Atelier de expressão artística)

(Sala polivalente) (Sala do conto)

(Sala polivalente) (Sala polivalente)

(Sala polivalente)

(Sala do conto)
(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)

(Espaço multimédia da 
secção infanto-juvenil)(Local a confirmar)

(Sala do conto)

(Secção infanto-juvenil)(Sala polivalente)

(Sala polivalente) (Sala polivalente)

(Secção infanto-juvenil)

(Secção infanto-juvenil)

(Secção infanto-juvenil)(Sala do conto)

(Secção infanto-juvenil) (Sala do conto)

Viajar até ao
Canadá

pela internet

Viajar até ao
Canadá

pela internet

Viajar até ao
Canadá

pela internet

Minitorneio de 
Playstation 3: 
“Pro Evolution
Soccer - Canadá

VS Portugal”

Minitorneio de 
Playstation 3: 
“Pro Evolution
Soccer - Canadá

VS Portugal”

Minitorneio de 
Playstation 3: 
“Pro Evolution
Soccer - Canadá

VS Portugal”

Construção de
monumentos do 

Canadá com
materiais

reutilizáveis

Trabalho de 
equipa: Saberes e
sabores do Canadá

Trabalho de 
equipa: Saberes e
sabores do Canadá

Tarde de cinema

Construção de
totem de uma 

casa Haida 
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