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LEITURAS E AVENTURAS

A Rede de Bibliotecas de Câmara de Lobos (RBCL), no cumprimento da
sua missão, pretende trabalhar em conjunto com as instituições do
concelho de modo a promover a literacia da sua população e a criar
momentos de lazer. Para isso, importa criar hábitos de fruição e utilização
dos espaços culturais proporcionados pela Autarquia, criando cidadãos que
sabem e querem aprender, tendo autonomia e iniciativa para a busca de
conhecimento.
Para o efeito, o Núcleo Pedagógico da RBCL preparou o programa de
atividades de promoção da leitura e do conhecimento para os
estabelecimentos de ensino e centros de dia, denominado “Leituras e
aventuras”. Porque a leitura tem que ser desmistificada, este programa
pretende uma abordagem divertida à leitura, sendo a Biblioteca um
espaço onde muitas aventuras decorrerão em torno desse objeto tantas
vezes mal-amado: o livro, fonte de conhecimento. Espera-se que a
diversidade de atividades, não só em termos de tipologia, mas também de
público-alvo, seja um primeiro percurso para que, em conjunto,
consigamos construir cidadãos ainda melhores.

Máximo de 25 pessoas por grupo.
Todas as atividades requerem marcação prévia através do e-mail bibliotecas@cmcamaradelobos.pt. Para além das atividades aqui referidas, também damos resposta a
pedidos sobre temáticas específicas, desde que sejam feitos com a antecedência de, pelo
menos, 1 mês para preparação dos materiais.
Solicitação de transporte: 1 mês de antecedência
Marcação sem necessidade de transporte: 15 dias de antecedência
Horário para atividades: 4as e 6as das 10h30 às 12h na BMCL
4as das 10h30 às 12h no Pólo do Estreito de Câmara de Lobos
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Pré-Escolar e Escolas do 1º Ciclo
>Novelos com história
A simplicidade das histórias pode aquecer o coração. A história Ovelhinha
dá-me lã revela literalmente formas de nos protegermos do frio, relatando como
são feitas as peças de vestuário que nos aquecem no Inverno. Para os mais
pequenos esta é uma experiência feita de sonoridades, devido ao esquema de
rima do livro, e de ação, visto que a narração da história é feita de forma lúdica
com recurso ao movimento.
Tipologia: Hora do conto
Público-alvo: Pré-escolar
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólo do Estreito de
Câmara de Lobos
De outubro a junho

>Brincando com as cores
Cores primárias e secundárias. Frias e quentes. Cores que nos alegram e
outras que entristecem. Através do livro “As cores da Turma da Mónica”, entrase num mundo colorido expresso também por palavras. No final, há convite para
um jogo de compreensão.
Tipologia: Hora do conto
Público-alvo: Pré-escolar
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólo do Estreito de
Câmara de Lobos
De outubro a junho

>Teatro de fantoches
Aqui as histórias ganham vida! As personagens falam, mexem e pedem a
participação do público. Esta atividade para os mais novos pretende transmitirlhes o gosto pelas histórias, visto que o dinamismo da atividade os cativará.
Tipologia: Teatro
Público-alvo: Pré-escolar
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a junho
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>Os livros também se comem? – uma viagem pelos cinco sentidos
Os livros despertam várias sensações e levam-nos a utilizar grande parte
dos nossos sentidos. Livros para tocar, livros para ouvir, livros para cheirar,
livros para ver… será que temos livros para comer? Atividade de caráter sensorial
que pretende alargar a relação leitor-livro, conduzindo-o numa nova abordagem
para além da simples leitura.
Tipologia: Hora do conto
Público-alvo: Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólo do Estreito de
Câmara de Lobos
De outubro a junho

>Histórias de encantar
Muitas são as histórias que enchem as prateleiras de uma biblioteca. Umas
que nos fazem rir, outras pensar e sonhar até. De forma dinâmica e divertida, as
crianças conhecerão um mundo recheado de emoções, onde as letras ganham
vida e dão asas à imaginação.
Tipologia: Hora do conto
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Pólo do Curral das Freiras (manhãs)
De outubro a junho

>Aprender com contos clássicos
As histórias não vêm só nos livros. Quando as personagens se animam,
falam e ganham vida, dá-se espaço à sétima arte. Como forma de valorizar esta
forma artística, utilizando espaços de grande potencial – a sala polivalente da
Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e os auditórios do Curral das Freiras e
do Estreito de Câmara de Lobos -, o público terá acesso a uma outra forma de
contar histórias. No final, depois de exploradas as narrativas, pretende-se revelar
que livro e filme complementam-se na promoção da leitura.
Tipologia: Sessão de cinema
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólos (manhãs)
De outubro a junho
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>Livro gigante
A imaginação não tem limites. Um livro transforma-se em cenário e as
personagens saltam da história, ganhando outra dimensão. Esta é a receita para
uma atividade que pode contar com a participação de todos. Um momento de
partilha e criação de momentos para recordar.
Tipologia: Hora do Conto
Público-alvo: Pré-escolar e Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólo do Estreito de
Câmara de Lobos
De outubro a junho
Histórias disponíveis:
A que sabe a lua? (recomendado para o Pré-escolar)
Somos todos diferentes (recomendado para o Pré-escolar)
O nabo gigante (recomendado para o 1º ciclo)
História da Madeira (recomendado para o 2º ciclo)
>À descoberta da Biblioteca
Apresentação do guia do utilizador e do vídeo informativo, com base numa
narrativa imaginada, através do qual as personagens abordam algumas tradições
câmara-lobenses, alguns regionalismos e dados referentes à Rede de Bibliotecas.
A mascote da Rede será o cicerone nesta descoberta da Biblioteca.
Tipologia: Hora do conto e visitas guiadas
Público-alvo: Pré-escolar e Escolas do 1º
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De janeiro a junho

>A viagem dos livros
A Biblioteca é um local de magia. Por entre corredores, depósitos e salas,
os livros viajam num frenesim para que possam chegar às estantes e, objetivo
último, às mãos dos leitores. De forma lúdica, as crianças conhecerão as várias
áreas da Biblioteca e aprenderão as várias tarefas de bastidores para que a
Biblioteca seja um espaço organizado de informação.
Tipologia: Visitas guiadas
Público-alvo: Pré-escolar e Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (4as feiras, no período da
manhã)

De outubro a junho
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>O jogo da Biblioteca: conheces as regras?
Poderei comer na Biblioteca? E utilizar o telemóvel? Para se ser utente da
Biblioteca é necessário conhecer as regras. Depois de um reconhecimento dos
espaços, dos serviços, direitos e deveres dos utilizadores da Biblioteca, o jogo
que se segue revela o(s) participante(s) que estiveram mais atentos. Basta atirar
os dados e responder às perguntas.
Tipologia: Jogo para formação de utilizadores
Público-alvo: Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a junho

>Ler, ver e aprender
Há várias formas de ouvir e ler histórias. Os áudio-livros e os livros digitais
são uma realidade. Por outro lado, muitos DVD’s complementam uma leitura a
partir de um livro comum. E que tal uma outra leitura? Nesta atividade, o público
confrontará um livro e a sua versão em vários formatos, descobrindo um novo
universo em torno das histórias usando as novas tecnologias.
Tipologia: Hora do conto com recurso às novas tecnologias
Público-alvo: Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a junho
Temáticas disponíveis:
O mundo maravilhoso dos animais
Contos populares
>Contos e encontros de gerações*
O encontro entre crianças e idosos pode criar momentos inesquecíveis.
Partilhar conhecimentos e proporcionar um encontro entre várias gerações é o
objectivo desta actividade. Uma turma de crianças e um grupo de idosos juntamse para partilhar contos que não têm idade.
Tipologia: Hora do conto e sensibilização temática
Público-alvo: Pré-escolar e Escolas do 1º Ciclo/Centros de Dia
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólos
De outubro a junho
*Atividade dependente da disponibilidade dos Centros de Dia
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Escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundário
>Vou ser Bibliotecário
A Biblioteca é um local de magia. Por entre corredores, depósitos e salas
os livros viajam num frenesim para que possam chegar às estantes e, objetivo
último, às mãos dos leitores. De uma forma lúdica, os jovens conhecerão as
várias áreas da Biblioteca e aprenderão as várias tarefas de bastidores para que
a Biblioteca seja um espaço organizado de informação.
Tipologia: Visitas guiadas
Público-alvo: Escolas do 2º e 3º Ciclos/Secundário
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (4as feiras, no período da
manhã)

De outubro a junho

>À Descoberta da Biblioteca: visita virtual
Apresentação do guia do utilizador e do vídeo informativo, com base numa
narrativa imaginada, através do qual as personagens abordam algumas tradições
câmara-lobenses, alguns regionalismos e dados referentes à Rede de Bibliotecas.
A mascote da Rede será o cicerone nesta descoberta da Biblioteca.
Tipologia: Hora do conto e visitas guiadas
Público-alvo: Escolas do 2º Ciclo
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De janeiro a junho

>Trivial da Biblioteca
Poderei comer na Biblioteca? E utilizar o telemóvel? Para se ser utente da
Biblioteca é necessário conhecer as regras. Depois de um reconhecimento dos
espaços, dos serviços, direitos e deveres dos utilizadores da Biblioteca, o jogo
que se segue revela o(s) participante(s) que estiveram mais atentos. Basta atirar
os dados e responder às perguntas.
Tipologia: Jogo para formação de utilizadores
Público-alvo: Escolas do 2º e 3º Ciclos/Secundário
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólos
De outubro a junho

Avenida da Autonomia, N.º5 9300-146 Câmara de Lobos

Tel. 291 910130

Fax 291 910131 www.cm-camaradelobos.pt

Cont. 511233620

MUNICÍPIO DE CÂM ARA DE LOBOS

>Procura e aprende
Procurar informação no meio de tantos recursos é um desafio para todos
nós atualmente. Será que tens os conhecimentos necessários sobre a história da
Região Autónoma da Madeira? Numa atividade que visa incutir métodos de
pesquisa e busca de informação, os jovens serão reunidos em equipas e, através
do jogo “À descoberta da Madeira”, confrontados com algumas questões que
terão que resolver para serem os vencedores. Procura e aprende…
Tipologia: Jogo para formação de utilizadores
Público-alvo: Escolas do 3º Ciclo/Secundário
Duração prevista: 2h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (4as feiras, no período da
manhã)

De outubro a junho

>Leituras radicais
No âmbito do projeto “Espaço jovem, espaço de irreverência: lugar de
leituras radicais”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, a Rede de
Bibliotecas de Câmara de Lobos sentiu a necessidade de desenvolver esta ação
por forma a dar resposta ao interesse demonstrado pelos nossos jovens
relativamente às novas tecnologias e leituras digitais. Pretende-se, pois, alargar
horizontes e revelar ao nosso público juvenil a importância da leitura, utilizando
suportes como o iPad e e-readers.
Tipologia: Introdução aos livros digitais
Público-alvo: Escolas do 2º e 3º Ciclo/Secundário
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a junho

Centros de Dia
>Sacolas temáticas
A Biblioteca também quer chegar além das suas quatro paredes. Através
das sacolas temáticas, os Centros de Dia têm à disposição um conjunto de
materiais relativos a um tema que poderão requisitar para utilização externa.
Veja as temáticas à disposição:
Sacola da Arte da Cozinha
Sacola de Bricolage
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Sacola do Lazer
Sacola da Música
Tipologia: Atividades externas/Extensão cultural
Público-alvo: Centros de Dia
De outubro a julho

>Palavras tricotadas
Os segredos soltam-se entre tricôs e leituras. E, no fio da conversa e da lã,
vai-se construindo um cachecol, uma manta, o que se sonhar. Esta atividade visa
revelar a Biblioteca como um espaço de encontro e lazer, onde os utentes podem
ler revistas, conversar e treinar as suas capacidades motoras. Deixe o seu
contributo nestas teias de palavras que serão de todos.
Tipologia: Comunidade de leitores
Público-alvo: Centros de Dia
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a julho
>Dar voz à leitura
Os antigos episódios radiofónicos são relembrados nesta atividade que
retomará, de certeza, muitas memórias de pessoas que, em serões de família,
ouviam as aventuras e desventuras das personagens do teatro radiofónico.
Sabendo que muita da população mais idosa não sabe ler, tem-se também como
propósito promover a leitura em voz alta de obras literárias que, de outra forma,
não chegariam a este público.
Tipologia: Leitura encenada
Público-alvo: Centros de Dia
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De outubro a julho

>À Descoberta da Biblioteca: visita virtual
Apresentação do guia do utilizador e do vídeo informativo, com base numa
narrativa imaginada, através do qual as personagens abordam algumas tradições
câmara-lobenses, alguns regionalismos e dados referentes à Rede de Bibliotecas.
Tipologia: Hora do conto e visitas guiadas
Público-alvo: Centros de Dia
Duração prevista: 1h30
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos
De janeiro a junho
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Exposições itinerantes

A rede de Bibliotecas de Câmara de Lobos tem disponível para itinerância
várias exposições que poderão ser requisitadas pelos estabelecimentos de
ensino.
Consulte a listagem atualizada em
http://www.cm-camaradelobos.pt/Projetos-1154.aspx
Tipologia: Atividades externas/Extensão cultural
Público-alvo: Escolas/Centros de Dia/Centros Comunitários

Parceria Rede de Bibliotecas de Câmara de Lobos e Centro de
Informação Europe Direct Madeira
>União Europeia, aprender…brincando
Esta apresentação procura sensibilizar os jovens com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos para os conteúdos essenciais da UE:
processo de construção, símbolos europeus e vantagens (práticas) da pertença à
UE. No final da sessão são apresentados alguns jogos online, através dos quais
os jovens poderão juntar a atividade lúdica ao conhecimento e é-lhes entregue
um livro sobre os Estados Membros da UE.
Tipologia: Ação de sensibilização
Público-alvo: Escolas do 1º Ciclo
Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólos
De outubro a junho

>A Europa dos cidadãos, mais informação, mais oportunidades
Esta apresentação procura sensibilizar os alunos para o processo de
construção da União Europeia, realçando benefícios e obrigações da integração
portuguesa na UE. Procura ainda esclarecer os jovens sobre o processo de
funcionamento da União Europeia: principais instituições e política de informação
para a comunidade (rede Europe Direct).
Tipologia: Ação de sensibilização
Público-alvo: Escolas do 2º e 3º Ciclos
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Duração prevista: 1h
Local: Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Pólos
De outubro a junho
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