Atividades Complementares de Ação Educativa
Ano Letivo 2021/2022

DEPARTAMENTO/DIVISÃO

Divisão de Bibliotecas e Documentação

“UMA VIAGEM PELOS LIVROS”

Nome do Projeto:

Objetivos:
“À descoberta da biblioteca”
“À descoberta da biblioteca” é uma visita guiada aos distintos espaços da biblioteca, onde será explicado todo o
funcionamento da mesma, de forma adequada ao público da atividade.
Se o público for do pré-escolar ou do 1º ciclo, esta atividade termina com a leitura de um conto.
Com a realização deste projeto pretende-se aproximar as crianças e os jovens dos livros e da biblioteca fomentando-lhes
hábitos de leitura.
Pretende-se, também, que as crianças e os jovens sintam vontade de voltar à biblioteca, convidando os pais e outros
familiares a entrar no mundo mágico dos livros.
Ateliê Grandes e pequenos - escolas
Em cada mês será trabalhado um tema diferente, predominantemente problemático, com uma obra adequada ao tema e
ao público-alvo. A apresentação de determinados assuntos, potencia uma maior sensibilidade aos problemas, proporciona
a reflexão e favorece uma postura crítica sobre determinados fenómenos.
Com a realização deste projeto pretende-se aproximar as crianças dos livros e das bibliotecas fomentando-lhes hábitos de
leitura e o gosto na audição de contos infantis.
Pretende-se, também, que a criança sinta vontade de voltar à biblioteca convidando os pais e outros familiares a entrar no
mundo mágico dos livros.
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Esta é a história de uma menina, a Eva, que
descobriu como afastar as nuvens cinzentas e
pesadas que teimavam em acompanhá-la para
todo o lado. Com pistas e atividades no final, este
livro pode ser uma ferramenta útil para, em
conjunto com as crianças, trabalhar sentimentos
do dia-a-dia.
Histórias relacionadas com o Natal
Esta história ternurenta e hilariante, passa-se
numa quinta onde vive uma velhinha de 99 anos,
sozinha, apenas acompanhada por alguns animais.
Um dia, uma estranha figura negra (a morte) batelhe à porta. Como era um pouco surda e via já
muito mal, a velhinha confundiu-a (ou não) e fez
dela a sua companhia, tratando-a com todo o
carinho.
Quando eu era pequenino, via pessoas a dormir na
rua e achava que estavam ali, noite após noite,
porque gostavam muito de olhar para as estrelas.
Afinal, descobri que são pessoas como nós, que só
querem uma casa, um emprego, uma vida nova.
Espero que, um dia, possam olhar para o céu pela
janela de uma casa que seja sua. Porque acredito
no Mundo e no coração das pessoas.
A verdadeira história de uma menina que desejava
um mundo melhor. Quando Malala era ainda uma
criança, no Paquistão, ela desejava ter um lápis
mágico para... desenhar uma fechadura na porta
do seu quarto para que os irmãos não a
incomodassem. ... parar o tempo, e assim poder
dormir mais uma hora todas as manhãs. Mas
Malala cresceu e o mundo mudou, bem como os
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“Bom dia, Sra. Morte!”
de Pascal Teulade
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seus desejos. Em vez de um lápis mágico, Malala
usa agora um lápis bem real para escrever. E os
seus desejos começaram a realizar-se.
Nesta história original e engraçada, um texugo
adorável aprende a gostar da sua casa na floresta
tal como ela é. Mesmo que esteja um bocadinho
desarrumada.
Retratando de forma encantadora e humorística
personagens que nos remetem para o mundo real,
em Arrumado, Emily Gravett ensina-nos a gostar
do mundo tal como ele é, sem necessidade de que
seja perfeito.
A menina com os olhos ocupados não vê a carrinha
dos gelados, os cãezitos com que se cruza na rua,
os amigos. Nem sequer vê girafas, golfinhos,
piratas, discos-voadores e montanhas-russas. Até
que um dia o telemóvel parte-se, ela levanta a
cabeça e… descobre o mundo que tem estado à
sua espera! Olhar demasiado tempo para o
telemóvel faz-nos perder os pequenos prazeres da
vida. Esta menina mostra-nos isso. Mas é possível
reverter e aproveitar o que a vida tem de
maravilhoso para nos oferecer.
A Mamã Pôs Um Ovo responde de uma forma
simultaneamente simples, pedagógica, muitíssimo
bem-humorada e quase subversiva à fatídica
pergunta «Como se fazem os bebés?».
Pais: aprendam com os vossos filhos como se
fazem os bebés!

“Arrumado” de Emily
Gravett

“A menina com os
olhos ocupados” de
André Carrilho

“A mamã pôs um ovo”
de Babette Cole

Atividades e Público-Alvo:
“À descoberta da biblioteca”
Destina-se a grupos organizados, de qualquer faixa etária. Contudo é mais direcionado para crianças dos Jardins-deInfância e 1º ciclo das Escolas do Ensino Básico, tanto da Rede Pública como da Rede Privada, do concelho de Portimão.
(Nota: cada turma só poderá ser inscrita uma única vez)
Ateliê Grandes e pequenos - escolas
Alunos dos Jardins – de – Infância e Escolas do Ensino Básico, das freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.
(Nota: cada turma pode inscrever-se mais do que uma vez)

Calendarização:
“À descoberta da biblioteca”
“À descoberta da biblioteca” inicia em novembro de 2021 e finaliza no mês de junho de 2022; as atividades decorrerão na
1ª quarta-feira de cada mês, às 10h00 e 14h00.
(Nota: Marcação prévia na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes. Validação após confirmação de transporte pela
CMP)
Ateliê Grandes e pequenos - escolas
Durante o ano letivo de 2021/2022 com início em novembro de 2021 e finalizando no mês de junho de 2022, às quartasfeiras (exceto a primeira em que se realize o projeto À Descoberta da Biblioteca), com sessões às 10h00, 11h00 e 14h00.
(Nota: Marcação prévia junto dos serviços da Biblioteca Municipal de Portimão. Validação após confirmação de transporte
pela CMP)

Serviço Responsável:
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

