Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja
Atividades do mês de maio de 2019
Informamos que nos dias da Feira de Maio a biblioteca de Azambuja estará encerrada ao público.

➢ Biblioteca Municipal de Azambuja
Leia Connosco…
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema na sala dos adultos. Este mês destacamos a Feira de
Maio.
Mimar a ler
(3 – 24 meses) Sábado dia 4 / 10H30

Este atelier pretende ser um momento de magia e sedução pela surpresa, pela palavra que se encaixa em cada
descoberta. Será um momento onde os livros, as palavras, a música, a expressão corporal, o diálogo entre pares e
adulto-bebé será uma constante. Neste atelier explora-se a dimensão da palavra através do corpo e da boca e
mergulha-se assim no mundo das girafas.
Inscrições limitadas e gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook.
Jogamos às Ciências com Experiências – dinamizado por Fernando Gabriel
(4 - 10 anos) Sábado dia 11 / 10H30

Tendo sido lançado o desafio a um leitor da biblioteca que se disponibilizou em regime de voluntariado para dinamizar
uma atividade que estimulasse o raciocínio científico através da realização de experiências a biblioteca programou 3
sessões piloto, sendo esta a primeira sessão. O objetivo será promover o raciocínio científico através da prática com
experiências e ainda promover a literacia científica e familiar num contexto lúdico-pedagógico informal. Inscrições
gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook.

Jogamos à matemática, dinamizado por Gilda Costa
(4 - 10 anos) Sábado dia 25 / 10H30

Este projecto, que conta com o segundo ano de existência, surge de uma proposta de voluntariado no sentido de
promover, com jovens utilizadores da biblioteca, a literacia matemática. A voluntária Gilda Costa dinamiza jogos
relacionados com a matemática, jogos esses produzidos pelos participantes com materiais recicláveis. O
desenvolvimento do raciocínio matemático complementa a aquisição de conhecimentos base nestas faixas etárias,
que desenvolvidos de forma lúdica num espaço de aprendizagem informal como é a biblioteca, poderá trazer
benefícios para as crianças e proporcionar a aquisição das competências necessárias para triunfar ao longo da vida.
Inscrições gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook.
Exposição “A Ganadaria Engº Jorge de Carvalho” da Tertúlia Festa Brava
Inauguração dia 4 maio às 17H.
04 maio a 04 junho
Inserido o âmbito do mês da cultura tauromáquica a Tertúlia Festa Brava organiza uma exposição sobre a Ganadaria
Engº Jorge de Carvalho QUE ESTARÁ PATENTE NA Galeria da biblioteca municipal até ao dia 4 de junho.
Visitas Guiadas
Sextas - 10H30
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental da
biblioteca. Atividade sujeita a marcação.

➢ Centro Cultural Grandella de Aveiras de Cima
Este mês lemos…
Ao longo de cada mês, a biblioteca destaca um autor ou um tema. Neste mês destacamos o Romance Histórico.
A magia das palavras
Mesa temática dedicada ao público infanto-juvenil. Este mês destacamos a coleção “Valquíria “ de Kate O”Hearn.
Exposição Art’ e Vinho – Escultura ambiental/ Documentário
De Ana Paula Amadeu e Beatriz Cachulo
De 12 de Abril a 11 de Maio

A vinha, as vindimas, a produção do vinho...
Numa singela homenagem a estas terras e às suas gentes, à hospitalidade, à generosidade. A quem abre as suas
portas para bem receber os viajantes. Às Adegas, à Vila Museu do Vinho.
ABC dos computadores (+ 50 anos)
Terças, às 10h30

Projeto de iniciação à utilização das novas tecnologias, através de computadores com ligação à internet. Para pessoas
com mais de 50 anos que não tenham conhecimentos desta área. Inscrições gratuitas na biblioteca.
Xeque-Mate! (+ 6 anos)
Quartas, às 15h00

Pretende-se com este projeto possibilitar aos pequenos utilizadores da biblioteca Grandella a oportunidade de
ocuparem os seus tempos livres, nas quartas-feiras à tarde, altura em que normalmente não têm aulas, e
proporcionar-lhes uma tarde lúdica e em grupo e com a possibilidade de poderem jogar jogos de tabuleiro. Serão
disponibilizados tabuleiros de Xadrez, Damas e outros. Inscrições gratuitas na biblioteca.

Criando Laços (2- 4 anos), dinamizado por Carla Rodrigues (Associação Nª Sª do Paraíso)
Sábado, dia 04/10h30 – “Adoro-te de todas as cores” de Alain Chiche

A importância da introdução de novas experiências e o contacto com o brinquedo livro na primeira infância, levam a
que esta seja uma iniciativa que poderá ajudar as crianças, desta faixa etária, a desenvolver o gosto pelo espaço e
pelas atividades da biblioteca. Neste sentido esta atividade poderá contribuir para que sejam dados os primeiros
passos na criação de hábitos de leitura nas suas várias vertentes. Inscrições gratuitas na biblioteca.
Leituras Séniores (+ 65 anos)
Quinta-feira, dia 09/ 14h30
Atividade de dinamização da leitura, dirigida aos idosos. Com a participação dos utentes dos Centros de Dia e Lares
Histórias cOntaroladas por Maria João Viegas (para Famílias)
Sábado, dia 11/10h30

A Maria Contarolante vem à biblioteca Grandella contar aquelas histórias que a fazem sonhar! Contadora de
histórias por paixão vem contar para quem gosta de ouvir. Entrada gratuita.
Viagens pela Literatura - Clube de Leitores do C.C. Grandella - (16+)
Terça, dia 28/ 15h30

Encontro mensal de leitores que têm interesse em partilhar leituras, conhecer novos autores e discutir ideias. Com a
constituição deste grupo pretende-se incentivar à leitura e à dinamização das relações sociais entre pessoas que
partilham os mesmos interesses. Inscrições gratuitas na biblioteca. Inscrições gratuitas na biblioteca.
Visitas Guiadas
Sextas - 10H30
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental
da biblioteca. Atividade sujeita a marcação.
Projeto RELER
Semanalmente
A Biblioteca do Centro Cultural Grandella disponibiliza no Lar do Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, os
jornais e revistas da semana e mês anterior, de forma a serem lidos também pelos utilizadores desta instituição. Mais
uma forma de reutilização e prolongamento do período de vida destas fontes de informação.

➢ Biblioteca Conselheiro Frederico Arouca de Alcoentre
À volta dos livros
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema. O autor escolhido este mês Elizabeth Adler.
Hora do Conto (O Cuquedo e um amor que mete medo/ Clara Cunha e Paulo Galindro)
(1º ciclo) Quintas / 10H30

Ler no lar para atividades inventar
Quarta, dias 08 e 22, às 10H30
Atividade de incentivo à narração oral e de trabalhos manuais, dirigida aos utentes do Centro de Dia de Alcoentre.
Visitas Guiadas
Sextas - 10H30
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental da
biblioteca. Atividade sujeita a marcação.
Entrega dos jornais diários no Centro de Dia de Alcoentre e posteriormente no Estabelecimento Prisional de Alcoentre.

➢ Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja – BICA

