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Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
Noite de 06 para 07 de julho 2018

19h00         10h00

Destinatários/as: famílias com crianças entre os 6 e os 12 anos

Inscrições limitadas até 02 de julho
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.



Programa:

6 de julho 2018
19h00 – Boas-vindas!
19h30 – Quem é quem? e “Não abras este livro!” de Andy Lee
20h00 – Jantar* | Está na hora de…“Come a sopa, Marta!” de Marta Torrão
21h00 – Gincana de livros | Jogos, leituras e desafios… quem ganha?
22h30 – Disco Family | momento de pura diversão!
23h00 – Ceia** | Porque já temos muita fome...
23h30 – João Pestana vem a caminho… vamos descansar entre livros! 
23h45 – Espaço Bla, bla, bla… para os que ainda não têm sono!

7 de julho 2018
8h00 – Bom dia, Famílias!! | Toca a acordar!
9h00 – Pequeno almoço***
9h30 – E agora, o que vai acontecer? 
10h00 – Obrigada, Famílias! Uma história contada por todos para despedida.

*Sopa (creme), frango de churrasco com arroz, batata frita, refrigerante e salada de fruta | ** partilhada entre famílias (comida e bebida) 

*** Pão com queijo e fiambre e iogurte líquido

O que trazer de casa: 
Saco-cama, almofada, colchão/colchonete, fato de treino, agasalhos, lanterna, material de higiene pessoal (toalha de rosto, 
escova de dentes e pasta dentífrica), muda de roupa e comida e bebida para partilhar na ceia.

O que proporciona a BMFC: 
Programa especial e diferente dirigido às famílias, seguro de acidentes pessoal, monitores/as, jantar e pequeno-almoço.

Informações:
Inscrições até 2 de julho, na BMFC ou através do email biblioteca@cm-oaz.pt, sujeita a confirmação pela Biblioteca. 
Mais informações e esclarecimentos através do telefone 256 607 177 (Ana Borralho).

Comprovativo de Inscrição* 
Nomes: ___________________________________________________________________________________________ 

Data: ________ /________ / 2018

Rubrica: _____________________________________________________                       

* A preencher pela BMFC no ato da inscrição

Ficha de inscrição

Inscrição n.º __________________  

Nomes: ________________________________________________________________________________________________________

Datas de Nascimento: ____________________________________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________________________

Código Postal: ___________ - ________   Localidade: __________________________________________________________________ 

Telefones: _____________________________   E-mail: _________________________________________________________________

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação: ________________________________________________________________________

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.

A preencher pela BMFC:

Rubrica:  _________________________________________________________________________    Data: ________ /________ / 2018

Observações: ___________________________________________________________________________________________________


