
17 A 21 DEZEMBRO 2012

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do participante:

Data de nascimento:                                                        Número do Bilhete de Identidade: 

Morada: 

Código postal:                                          Localidade:

Contactos telefónicos:

Nome do(s) encarregado(s) de educação:

Telemóvel: 

Observações: 

Solicite as normas de participação

no balcão de atendimento da Biblioteca Municipal



Natal, livros e tal PROGRAMA

Grupo A (8 aos 12 anos) Grupo B (13 aos 17 anos) Grupo A e Grupo B             

segunda-feira

17 dezembro
terça-feira

18 dezembro
quarta-feira

19 dezembro
quinta-feira

20 dezembro
sexta-feira

21 dezembro

10h00 às 11h15

T
Bem-vindos/as à nossa 
Biblioteca Municipal 
Ferreira de Castro. 

Este é um programa 
especial de Natal, de 
promoção do livro e 
da leitura. Vamo -nos 
conhecer um pouco 

melhor com uma 
dinâmica inicial. 

Esperamos que seja do 
vosso agrado!

» Sala polivalente

A
Desafio: Criar sacos 

porta talheres 
natalícios

» Secção infanto -juvenil

A
O que são grinaldas? 

Seremos capazes de as 
construir?

» Atelier de expressões

Manhã de Cinema

» Sala polivalente

A
Com copos de iogurte 

vazios e pinhas, 
construímos árvores 

de Natal.

» Atelier de expressões

B
O que são grinaldas? 

Seremos capazes de as 
construir?

» Atelier de expressões

Desafio: Criar sacos 
porta talheres 

natalícios

» Secção infanto -juvenil

B
Vamos fazer de 

estátuas vivas pela 
Biblioteca

» Vários espaços

11h15 às 11h30 Lanche (não incluído)

11h30 às 12h30

A
Há muitos jornais 

usados que vão servir 
para utilizar como 

papel de embrulho. 
Vamos aprender 
algumas técnicas.

» Atelier de expressões

A
Work in Progress pela 
Biblioteca. Deixa a tua 
marca nesta exposição 

em constante 
construção

» Vários espaços

A
E se criássemos 

enfeites para a árvore 
de Natal? Recursos: 

materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões T
Manhã de Cinema

» Sala polivalente

A
Vamos fazer de 

estátuas vivas pela 
Biblioteca

» Vários espaços

B
Work in Progress pela 
Biblioteca. Deixa a tua 
marca nesta exposição 

em constante 
construção

» Vários espaços

B
Há muitos jornais 

usados que vão servir 
para utilizar como 

papel de embrulho. 
Vamos aprender 
algumas técnicas.

» Atelier de expressões

B
Com copos de iogurte 

vazios e pinhas, 
construímos árvores 

de Natal.

» Secção infanto -juvenil

B
E se criássemos 

enfeites para a árvore 
de Natal? Recursos: 

materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões

12h30 às 14h00 Almoço (não incluído)

14h00 às 15h30

A
Ao presépio 

tradicional vamos dar 
o nosso toque pessoal. 

Reconstruindo com 
materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões

A
Recriação de Contos 

de Natal

» Sala polivalente
T

Tarde de Contos de 
Natal 

(dramatizados ou 
tagarelados)

» Sala polivalente

A
Dentro de um rolo de 
cartão, miniaturas de 
Reis Magos surgirão

» Atelier de expressões

A
Transforma uma 

t-shirt tua usada, numa 
mala fashion natalícia

» Secção infanto -juvenil

B
Recriação de Contos 

de Natal

» Sala polivalente

B
Ao presépio 

tradicional vamos dar 
o nosso toque pessoal. 

Reconstruindo com 
materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões

B
Transforma uma t -

shirt tua usada, numa 
mala fashion natalícia

» Secção infanto-juvenil

B
Dentro de um rolo de 
cartão, miniaturas de 
Reis Magos surgirão

» Atelier de expressões

15h30 às 15h45 Lanche (não incluído)

15h45 às 17h00

A
Ao presépio 

tradicional vamos dar 
o nosso toque pessoal. 

Reconstruindo com 
materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões

A
Recriação de Contos 

de Natal

» Sala polivalente
T

Tarde de Contos de 
Natal 

(dramatizados ou 
tagarelados)

» Sala polivalente

T
Tertúlia sobre a 

temática: “Natal, 
família e 

solidariedade”

» Sala do conto

T
Hoje somos um Coro 
de Reis, porque falta 
pouco tempo para 

nascer o menino Jesus

» Sala do conto

B
Recriação de Contos 

de Natal

» Sala polivalente

B
Ao presépio 

tradicional vamos dar 
o nosso toque pessoal. 

Reconstruindo com 
materiais reutilizáveis

» Atelier de expressões
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