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24 HORAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EXPOSIÇÃO ACORDO FOTOGRÁFICO 

 

Integrada nas 24 Horas BE’s, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

acolhe, entre os dias 18 e 26 de maio, na sala Infantojuvenil, a exposição 

“Acordo Fotográfico” da autoria de Sandra Barão Nobre, uma mostra 

composta por 20 fotografias, de um total de 60, que refletem as histórias 

das viagens feitas pela autora. 

 

Sandra Barão Nobre é fundadora e mentora do blogue Acordo Fotográfico 

e Biblioterapeuta.  

 

Lançado em dezembro de 2011, o Acordo Fotográfico é um site sobre pessoas, livros, viagens e 

fotografias que homenageia o ato de ler. No Acordo Fotográfico as imagens são indissociáveis dos 

textos que as acompanham; juntos, fotografias e textos, formam um bloco, uma unidade. As 

fotografias registam o momento e as palavras contextualizam as imagens e fornecem uma narrativa: 

onde estava o/a leitor/a, quem é, o que lê e porquê. Até ao momento, o Acordo Fotográfico 

fotografou e interagiu com cerca de 450 leitores/as em 24 países distintos, Portugal incluído. 

Mais informações no site do Acordo Fotográfico, que pode ser consultado aqui, e no facebook em 

https://www.facebook.com/acordofotografico.  

 

Paralelamente, a biblioteca realiza, no dia 18 de maio, pelas 14h30, uma sessão de contos intitulada 

‘Contos para rir ou Estórias de risota’. A estória escolhida para esta sessão de contos é «A toupeira 

que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça» da autoria de Werner Holzwarth. 

Sinopse do Conto: Podia acontecer a qualquer um, mas naquele dia foi a vez da pobre toupeira. Saía 

da sua toca, quando algo de muito mal cheiroso lhe caiu em cima da cabeça, de forma que se viu 

obrigada a percorrer o campo todo - muito indignada - para investigar qual dos animais que por ali 

vivia é que lhe tinha feito semelhante desfeita: a pomba, o cavalo, a lebre...  

http://acordofotografico.com/
https://www.facebook.com/acordofotografico
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PROGRAMA GERAL 

24 HORAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

18 E 19 DE MAIO 2018 

 

[10:OO – 10:15] O Baile da Biblioteca – Abertura oficial das 24 Horas das Bibliotecas Escolares, alunos 

do 5.º ano de escolaridade, Escola Básica Dr. José Pereira Tavares, Pinheiro da Bemposta (AE de 

Loureiro) 

[10:00 – 11:00] Hora do Conto para sorrisos brilhantes –JI do Areal, Fajões (AE de Fajões) 

[10:00 – 11:00] “SOBE” – Projeto BE / RBE / PNL – A BE vai à sala de aula – EB1 / JI Comendador 

António da Silva Rodrigues, Ul (AE Soares Basto) 

[10:00 – 11:00] Hora do Conto “Gosto de Ti”, Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho 

[10:00 – 12:00] Hora do Conto, Escolas e Jardins de Infância do AE Dr. Ferreira da Silva 

[10:00 – 10:00] Acordo Fotográfico em Arouca – Biblioteca Municipal de Arouca (de 18 de maio a 18 

de junho) 

[10:00 – 10:00] Acordo Fotográfico em Oliveira de Azeméis – Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

(de 18 a 26 de maio) 

[10:00 – 18:00] Acordo Fotográfico em Vale de Cambra – Biblioteca Escolar da Escola Básica e 

Secundária de Búzio (AE de Búzio, de 14 a 25 de maio) 

[10:10 – 11:40] Fase de seleção a nível de Escola dos representantes na final concelhia do PesquisOAz, 

Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro (AE Ferreira de Castro) 

[10:15 – 12:15] Encontros do “Brites”: leituras com sabor a …, Escola Básica e Secundária de Búzio 

(AE de Búzio) 

[10:30 – 11:30] Dramatização do texto “Um bocadinho Mais” de Yanitzia Canetti, Escola Básica das 

Dairas (AE de Búzio) 

[10:30 – 12:30] Encontro Intergeracional entre as crianças do Pré-Escolar e os Seniores, com histórias 

contadas e recontadas …, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis. 

[11:00 – 12:00] Entrega de prémios do Concurso “Kit do Leitor Feliz” – Escolas do Agrupamento de 

Arouca (AE de Arouca) 
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[12:00 – 13:00] Histórias de Comer e Chorar por Mais, Refeitórios das Escolas e Jardins de Infância 

do AE Dr. Ferreira da Silva 

[12:00 – 13:00] Histórias de Comer e Chorar por Mais, JI de Vilarinho, Cesar (AE de Fajões) 

[12:30 – 13:30] Histórias de Comer e Chorar por Mais, Centro Escolar Arões Junqueira (AE de Búzio) 

[14:25 – 15:10] Divulgação dos resultados e alunos apurados para a final concelhia do PesquisAOz. 

Entrega de prémios, EBS Ferreira de Castro (AE Ferreira de Castro) 

[14:30 – 15:30] Contos para Rir (ou Estórias da risota) com a história “A toupeira que queria saber 

quem lhe fizera aquilo na cabeça”, com a contadora Cristina Pleno, Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro 

[16:00 – 22:30] Ação de Curta Duração “Livros, Leituras & Leitores” – Centro de Formação de 

Associação de Escolas dos concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis (Escola sede. 

EBS Soares Basto) 

[19:10 – 19:25] Mostra dos trabalhos elaborados na ação de formação “Criar e construir um livro 

Pop-Up: da narrativa à técnica e criatividade” – Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis (Escola sede. EBS Soares Basto) 

[20:30 – 09:30] Dormindo com Livros, EB de Loureiro (AE de Loureiro] 

[20:30 – 10:00] Noite da BIBU, Centro Escolar do Búzio (AE de Búzio) 

[21:00 – 22:30] A Tartaruga Patuga, Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra 

[09:30 – 09:50] Apresentação do filme sobre “as 24 Horas das Bibliotecas Escolares 2018”, EB de 

Loureiro (AE de Loureiro) 

[09:50 – 10:00] Encerramento da edição 2018 das 24 Horas das Bibliotecas Escolares com a Passagem 

de Testemunho entre o AE de Loureiro e o AE Ferreira de Castro 


