
Natal, Livros e Tal
Nome do/a participante:

Data de nascimento:                Número do BI ou CC:

Morada:

Código postal:               Localidade:

Contactos telefónicos:

Nome do/a encarregado/a de educação ou representante legal:  Telemóvel:

Observações:

Dia(s) em que se inscreve (coloque pf. uma cruz):

o Segunda-feira, 14 dezembro 2015

o Terça-feira, 15 dezembro 2015 

o Quarta-feira, 16 dezembro 2015 

o Quinta-feira, 17 dezembro 2015

o Sexta-feira, 18 dezembro 2015 

o Autorizo a que o meu/minha educando/a saia sozinho da instituição (Biblioteca Municipal) ao final dos períodos (manhã e/ou tarde).

o Para efeitos de divulgação nos órgãos de comunicação social ou instrumentos de divulgação da Câmara Municipal (agenda municipal, redes sociais e 
outros) autorizo que fotografem o meu/minha educando/a durante a realização das atividades do programa Natal, Livros e Tal.

 Data Assinatura do/a encarregado/a de educação ou representante legal,

_____________________________ ____________________________________________________________________________________

Natal,
Livros
e Tal 14 a 18 DEZEMBRO 2015

Solicite as normas
de participação no balcão

de atendimento da
Biblioteca Municipal

FICHA DE INSCRIÇÃO

Informação importante: 

- O/A participante deve trazer sempre lanche para os intervalos;

- Os/As participantes que desejem ter ALMOÇO incluído deverão efetuar 

o pagamento de € 3,50 por cada dia inscrito, ou seja, se for a semana 

inteira são € 17,50. O pagamento é efetuado presencialmente, no 

primeiro dia de atividades. O almoço será no restaurante Sorvete, com 

acompanhamento dos/as monitores/as da Biblioteca.
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quinta-feira
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18 Dezembro 

Oficina 
“Pinguins à solta 
pela Biblioteca – 
produção criativa 
com embalagens 

reutilizadas ”
(Atelier de expressões)

Intervalo

Intervalo

Almoço

Oficina 
“Natal em 
sombras – 

Trabalhos de luz e 
sombra”

(Secção infanto-juvenil)

Oficina 
“Conceção de 
sabonetes com 
aroma a Natal”
(Atelier de expressões)

Oficina 
“Comboio de 
traquitanas – 

Elaboração com 
latas, tampas e 

outros 
excedentes”

(Secção infanto-juvenil)

Oficina 
“Decoração de 
cestinhas de 

Natal”
(Atelier de expressões)

Oficina 
“O Pai Natal não 
existe em azul – 
Contos de Natal 

animados”
(Sala do conto)

Oficina 
“Ponto-cruz: 

pequenos 
apontamentos de 

Natal”
(Secção infanto-juvenil)

Oficina 
“Árvore de trapos 

– Work in 
progress”

(Secção infanto-juvenil)

Oficina 
“Experiências 
científicas”

(Atelier de expressões)

Oficina 
“Figuras do Natal 

em pau de 
gelado – 

produção e 
manejo”

(Atelier de expressões)

Oficina 
Surpresa 

(Bar da BMFC)

Oficina 
Surpresa 

(Bar da BMFC)

Oficina 
intergeracional 

“Cantares, 
danças, contos e 

lengalengas”
(Sala polivalente)

Oficina 
“Construção do 

Trenó do Pai 
Natal”

(Secção infanto-juvenil)

Oficina de 
Cinema

“Um conto de 
Natal”

(Sala do conto)

Oficina 
“Duendes com 

mais um palmo – 
Jogos com andas”
(Estacionamento coberto)

Oficina
“Preparação de 

frascos para 
doces e 

compotas”
(Atelier de expressões)

Oficina
“Palavras 

cruzadas e sopa 
de letras 

temáticas”
(Secção infanto-juvenil)

Oficina 
“Bolas anti-stress 

– Criação e 
manipulação”

(Sala do conto)

Oficina 
“Presépios 

enfrascados – 
Criação de 

presépios dentro 
de frascos”

(Atelier de expressões)

Natal, Livros e Tal
PROGRAMA


