
Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 

Atividades do mês de janeiro de 2020 

 
 
 

AZAMBUJA  

 

 
Leia Connosco…  
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema na sala dos adultos. Este mês destacamos o autor 
Raul Minh´Alma. 
 

Jogamos às Ciências, dinamizado por Fernando Gabriel 

(4 - 10 anos) Sábado dia 11 / 4 – 10  anos 10H30 

 

 
Nesta segunda edição promovida pelo voluntário Fernando Gabriel 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 Filosofia, dinamizado por Gilda Costa 

(4 - 10 anos) Sábado dia 18 / 4 – 6 anos 10H00 - 10H30, 7 – 10 anos 10H45 – 11H30 

 
Após 2 anos a desenvolver o Jogamos à Matemática a Gilda Costa lança o desafio da atividade Jogamos à Filosofia 

apelando às literacias mais abstratas e ao raciocino filosófico.  

Inscrições gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook. 
 



ALBA – A Ler Brincamos e Aprendemos. 

(2 – 5 anos) Sábado dia 25 / 10H30 – O monstro das cores de Anna Llenas 

 

 
 
Tendo como objetivo principal despertar o interesse pelo livro e pelas histórias esta iniciativa consiste numa 
dinamização de leitura seguida de um pequeno atelier que visa desenvolver a motricidade fina que se desenvolve 
nesta faixa etária. As temáticas das histórias promovem o desenvolvimento dos conhecimentos ensinados nestas 
idades tal como as formas, as cores, os números, os animais e bons hábitos de higiene entre outros. Espera-se auxiliar 
a aprendizagem da linguagem e o gosto de estar no espaço da biblioteca. 
Inscrições limitadas e gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook. 
 
Cinema & Filosofia na biblioteca - Liberdade e Livre Arbítrio 

(12 – 18 anos) Sábado dia 25 / 16H00 – Dinamizado por Research group cinema and politics da Universidade Nova 
de Lisboa. 
 

 
 

O que é o livre arbítrio e porque devemos preocupar-nos se as pessoas têm liberdade de escolha? Uma das razões é 

que o livre arbítrio está relacionado com algumas questões filosóficas muito importantes, nomeadamente a liberdade 

da ação e a responsabilidade moral. Muitos filmes ajudam-nos a compreender estas questões, e o modo como elas 

influenciam a nossa vida e o nosso dia-a-dia.  

 
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 – AVEIRAS DE CIMA 

 
Este mês lemos… 
Ao longo de cada mês, a biblioteca destaca um autor ou um tema. Este mês disponibilizamos uma seleção de livros 
sobre do autor João Tordo. 
 
A magia das palavras 
Mesa temática dedicada ao público infanto-juvenil. Este mês destacamos a Coleção “Simão” de Maria Inês Almeida. 

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. 
 
Crescer a Ler 
(Pré-escolar, 3 – 5 anos) 2 sessões - Quartas às 10H00 e 10h30 
 

 
 

Atividade de dinamização da leitura dirigida a todas a turmas do ensino pré-escolar do concelho. Recorrendo à leitura 
em voz alta da história “De que cor é um beijinho?” de Rocio Bonilla pretende-se incentivar à imaginação e interação 
das crianças explorando o mundo das emoções. 
Inscrições através das direcções de agrupamento das escolas do concelho de Azambuja. 
 



 
Primeiros Olhares (bebés dos 03 aos 24 meses) 
Quintas / 10h00 e 10h30  
 

 
 
Nas creches aderentes. 
A leitura começa antes da leitura. A criança lê o mundo que a rodeia muito antes de ler um livro. O mundo é um livro 
aberto. As sessões serão desenvolvidas recorrendo a diferentes sons, músicas, cores, livros táteis, etc. Cada sessão 
terá um tema e no final será enviado para casa e será entregue também às educadoras, uma brochura sobre esse 
mesmo tema e algumas dicas que ajudem os pais no desenvolvimento cognitivo do seu bebé. 
 

 
Criando Laços (4-10 anos),  
Sábado, dia 11/10h30 – A árvore generosa 

 

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. Em paralelo, este projeto visa como um eixo 

condutor, a comunicação intergeracional e assim como o processo de conscientização, o despertar para a 

aprendizagem ao longo da vida e envelhecimento ativo. 

Inscrições gratuitas na biblioteca. 
 
 



Viagens pela Literatura - Clube de Leitores do C.C. Grandella - (16+) 
Terça, dia 26/ 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. 
 
 
Comemorações do 11º aniversário da Biblioteca do Centro Cultural Grandella 
Sexta, dia 31 POR CONFIRMAR 
10h / 11h – Teatro Muzumbos com a peça “Sophia e a Joaninha” – ensino pré-escolar 
14h30 – Coro da UTICA – Universidade da Terceira Idade de Azambuja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        

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  – ALCOENTRE 

 
À volta dos livros 
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema. Durante o mês de novembro damos destaque ao 
autor Nicolas Sparks. 
 
Ler no lar para actividades inventar 
Quartas, 13 e 27 -  11H00 
Atividade de incentivo à narração oral e de trabalhos manuais, dirigida aos utentes do Centro de Dia de Alcoentre. 
 

 
 
Hora do Conto  

(1º ciclo) Quintas / 10H30  
 

 
 
Esta atividade desenvolve-se há 14 anos na biblioteca de Azambuja e tem como objetivo proporcionar um momento 
lúdico-pedagógico aos alunos do primeiro ciclo e de habituação à utilização do espaço da biblioteca. Com o objetivo 
principal de dar a conhecer a biblioteca a professores e alunos e de promover a leitura, a Hora do Conto consiste numa 
mediação de uma história seguida de uma atividade para os alunos. Este ano, com o intuito de promover a identidade 
local e a tradição oral do concelho, a dinamização realizada será A lenda do sardão de 2 rabos, uma lenda proveniente 
de Vila Nova de São Pedro. 
Inscrições através das direcções de agrupamento das escolas do concelho de Azambuja. 
 



 
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 
Diária e Semanalmente 
Entrega dos jornais diários no Centro de Dia de Alcoentre e posteriormente no Estabelecimento Prisional de Alcoentre. 
 
 
 
BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja 
 
O serviço da biblioteca itinerante, que permite empréstimo no local, em todas as freguesias do Concelho pretende 
chegar a todas as pessoas com mobilidade reduzida ou que não tenham transporte. Um técnico deslocar-se-á, às 
freguesias do Concelho e escolas que não tenham bibliotecas escolares, quinzenalmente com uma seleção de livros 
para empréstimo. Os utilizadores poderão inscrever-se na hora e realizar empréstimo domiciliário no imediato.  
 
 


