
com as
HORÁRIOS:

Biblioteca Municipal de Arganil
Segunda a Sexta: 09:00h - 18:30h

Sábado: 09:30 - 13:00h

Biblioteca Alberto Mar�ns de Carvalho
Segunda a Sexta: 09:00h - 18:00h

CONTACTOS:
BMA

Tel.: 235 200 135
email: bib-arganil@cm-arganil.pt

BAMC
Tel.: 235 729 489

email: bamc.coja@cm-arganil.pt



FRASES QUE NOS MARCAM
Vamos explorar livros sobre a temática ambiental e 

criar marcadores de livros, que serão distribuídos nas 
praias fluviais do Concelho de Arganil.

BMA - 1, 6 e 20 de julho, às 14.30h
BAMC - 20 de julho, às 14.30 h

LITERACIA DIGITAL 
Workshop de informática, constituído por 8 sessões, 

dirigido a crianças.

BMA - 4, 11, 18 e 25 de julho; 1, 8, 22 e 29 de agosto, às 
14.30h

BAMC - 18 e 25 de julho; 1, 8, 22 e 29 de agosto, às 14.30h

CINEMA
Ciclo de cinema de animação para crianças.

BMA - 5, 14, 19 e 28 de julho; 2, 11, 16, 25 e 30 de agosto, 
às 14.30h

BAMC - 19 e 28 de julho; 2, 11, 16, 25 e 30 de agosto, às 
14.30h

ORA CONTO EU, ORA CONTAS TU…
Vamos ler e ouvir histórias num espaço de partilha, 

alegria e muita fantasia!

BMA - 7 e 21 de julho; 4 e 18 de agosto e 1 de setembro às 
14.30h

BAMC - 21 de julho;4 e 18 de agosto e 1 de setembro às 
14.30h

QUEM MAIS SABE MAIS ACERTA – KAHOOT
Quiz de questões relacionadas com livros e leituras 

que abordam a temática do mar, ambiente e 
ecossistema.

BMA - 8 e 29 de julho e 19 de agosto, às 14.30h
BAMC - 29 de julho e 19 de agosto, às 14.30h

HISTÓRIAS AO TELEFONE
Conseguiremos transmitir uma mensagem sem 

interferências de ouvido para ouvido? É o que vamos 
descobrir através deste divertido jogo.

BMA - 12 e 26 de julho, às 14.30h
BAMC - 26 de julho, às 14.30h

“AJUDAR O MAR A CONTAR OUTRA HISTÓRIA”: 
OFICINA DE ESCRITA/ ILUSTRAÇÃO

A partir de frases de escritores arganilenses vamos 
refletir, debater ideias e mediante a elaboração de um 
cartaz coletivo reformular a questão “Ajudar o mar a 

contar outra história”.

BMA - 13 de julho e 3 de agosto, às 14.30h
BAMC - e 3 de agosto, às 14.30h

LEITURA E TECNOLOGIA: JUNTOS DE FÉRIAS
Juntos vamos explorar os livros selecionados para o 

Juntos de Férias – Verão 2022 e participar nos jogos e 
desafios online da app Desafios Ler+.

BMA - 15 e 22 de julho;
5 e 12 de agosto e 2 de setembro, às 14.30h

FAZ DE CONTA…
Oficina de exercícios de expressão dramática e 

teatralização.

BMA e BAMC - 27 de julho; 10 e 24 de agosto, às 14.30h

JOGOS DE TABULEIRO/VOLUNTÁRIOS DA 
LEITURA

Conhecimento, estratégia e saber. Participa 
individualmente ou em grupo e tenta a tua sorte!

BMA e BAMC - 9, 17 e 23 de agosto, às 14.30h

AVÓS E NETOS. ATELIER DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA.

Para comemorar o Dia Mundial dos Avós vamos criar 
um postal e relembrar a importância dos avós na vida 

de todos nós!

BMA e BAMC - 26 de agosto, às 14.30h

LANCHE LITERÁRIO 

Lanche partilhado com sabores e leituras.

BMA e BAMC - 31 de agosto, às 14.30h

PEDRAS COM CRIATIVIDADE
Oficina de expressão plástica em que utilizando 
pedras do rio vamos criar divertidos pisa-papéis.

BAMC - 15 e 22 de julho e 5 e 12 de agosto, às 14.30

OFICINA DAS PALAVRAS
Cada participante é desafiado a criar uma história 

utilizando palavras aleatórias. No final cada criança 
partilhará a sua história.

BAMC – 2 de setembro

QUAL O SOM DA TUA VIBE?

Junta-te a nós e vem daí apresentar e partilhar a tua 
playlist!

Segundas-feiras de Julho e Agosto, às 15h

SÉRIES INSPIRADAS EM LIVROS!

My Hero Academia
Sextas-feiras de Julho e Agosto, às 15h

Ana dos cabelos ruivos
Quintas-feiras de Julho e Agosto, às 15h

Sala Infantil

BMA e BAMC

Sala Jovem

BMA
 “CONHECER ARGANIL” 

Aproveita as tuas férias de Verão e vem divertir-te e 
aprender com o jogo de tabuleiro “Conhecer Arganil”.

Todos os dias das 10.30h às 18.30h
(mínimo de participantes: 4 jogadores)

SABES QUE TIPO DE LEITOR ÉS?

Através de um breve questionário descobre qual o teu 
perfil de Leitor.

Todos os dias

Outras

Iniciativas

“HÁ MAR E MAR, HÁ QUE LER E ESCUTAR: 

SUGESTÕES DE LEITURA!”

Publicação semanal no blog 
http://biblioactivaler.blogspot.com/ de sugestões de 
livros relacionados com o ambiente e a ecologia.

BMA - Durante o mês de julho e agosto

EXPOSIÇÃO “MAR E AVENTURA: LIVROS E 
LEITURA!” 

Exposição de livros e outros documentos sobre 
temáticas ambientais: ecossistemas, espécies 

ameaçadas ou em vias de extinção.

BMA - Durante o mês de julho

Nas Bibliotecas podes 

também ler e requisitar 

livros para levares para 

casa, visualizar lmes, 

jogar jogos de tabuleiro, 

escutar música, aceder à 

Internet.

http://biblioactivaler.blogspot.com/

