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Na Biblioteca em Férias 2016 

À semelhança do anos anteriores, a Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro vai realizar, entre os dias 22 de agosto e 

2 de setembro de 2016, a atividade «Na Biblioteca em 

Férias». 

«Na Biblioteca em Férias» é um programa destinado a 

crianças e jovens oliveirenses que visa a ocupação saudável 

do tempo de férias através do contacto divertido com a 

leitura e da realização de atividades pedagógicas de 

carácter lúdico.  

A iniciativa está dividida em duas semanas e vai dar a conhecer a cultura e as tradições da 

Inglaterra e da Suíça, contribuindo assim para enriquecimento pessoal, social e cultural de 

crianças e jovens com idades entre os 7 e os 15 anos. 

A Inglaterra é a temática escolhida para a primeira semana, que decorre de 22 a 26 de agosto, e 

oferece atividades ligadas a este país europeu que é uma das nações constituintes do Reino Unido.  

A segunda semana, dedicada à Suíça, decorre de 29 de agosto a 2 de setembro, com iniciativas 

relacionadas com o país helvético. 

Esta atividade é gratuita e decorre de segunda a sexta-feira. No entanto, os/as participantes que 

desejem ter o almoço incluído na atividade deverão efetuar o pagamento de € 17,50 (5 refeições) 

no primeiro dia da semana em que se inscreveram. 

As inscrições são obrigatórias e limitadas até ao número máximo de 25 participantes, por 

semana de atividade, e estão encerradas. Poderá no entanto efetuar inscrição que ficará 

condicionada a desistências e, para tal, deverá efetuar o preenchimento da ficha de inscrição que 

deve ser entregue no balcão de atendimento e empréstimo ou remetida para o e-mail 
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bibliotecasa@cm-oaz.pt ou por via postal para Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, rua General 

Humberto Delgado, 3720-254 Oliveira de Azeméis. 

Consulte aqui o programa, as normas de participação e a ficha de inscrição. 

Para outros esclarecimentos e mais informações, contacte a biblioteca municipal pelo telefone 

256 607 177 ou pelo e-mail bibliotecasa@cm-oaz.pt.  

mailto:bibliotecasa@cm-oaz.pt
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bib_ferias/programa_2016.pdf
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bib_ferias/normas_2016.pdf
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bib_ferias/ficha_2016.pdf
mailto:biblioteca@cm-oaz.pt

