
Safer Internet Day 

OO Tuesday 
£.. 	L. 	11 February 

Together for a better Internet 

Este "Workshop de Bordados" permitirá aprender as técnicas 

necessárias para bordar urn Ienco dos namorados. 0 objetivo é que 

cada participante realize urn trabaiho criativo para surpreender a 

sua "cara-rnetade" no Dia dos Namorados! 

A participaco nesta iniciativa 

é gratuita, rnas carece de 

inscrico prévia e está lirnitada a 

urn máxirno de 8 participantes! 

No se atrase, informe-se das 

condicöes (norneadamente dos - 

rnateriais que deve trazer) e 

facajá a sua inscrico! 

Serviços & Recursos em Destaque... 
"Cursos de Lingua Estrangeira" disponiveis em var/os suportes 

TEk) (!T)  
Sugestôes de Leitura... 

biblioteca municipal 
penalva do caste Ic 

@contece 
na Biblioteca 
Municipal 

A partir do terna "Juntos por urna 

Internet rnelhor", o Dia da Internet 

Mais Segura, assinalado a 11 de 

fevereiro, tern corno objetivo prornover 

a utilizaco consciente e responsável, 

crItica e criativa das tecnologias, 

especialrnente entre as criancas e os 

jovens, e sensibilizar todos os 

stakeholders a desempenharern o seu 

papel para a criaco de urna Internet 

rn e I ho r. 

A semelhanca dos anos anteriores, a Biblioteca Municipal 

assinalará esta efeméride co 	a mpla divuIgaco da temática, 

corn a partllha de div 	 s inforrnativos e corn a 

dinarnizaco de duas sessöes 	e llizaco nos dias 15 e 22: 

"Navegar na Net" (p' 'rnai 	e "Parentalidade Digital 

(Guias para Pais)" - para pais/encarregados de educaco). 

Consulte o portal www.internetsegura.pt  efique atento! 

A Biblioteca Municipal disponibiliza 

alguns rnilhares de docurnentos impressos 

sobre as diversas areas do con hecirnento, 	i- 

bern corno urn conjunto variado de 

pubIicaces periódicas (jornais e revistas), - 

direcionados a vários püblicos e a diversos 

interesses. Aproveite para se (in)forrnar! 	 - 
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Junte-se a nós a 4 de fevere 
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15 de fevereiro 
"OAlfaiatezinho Valente" 
+ Oficina de Expressöes 
Esta é a história de um javem alfaiate muita gabarolas 

que tinha a hábito de exagerar sempre naquila que 

dizia! Certa dia, canseguiu motor 7 mascas cam um 

pedaça de tecida e pela reina carreu a valentia deste 

rapaz, dizendo-se que tinha conseguida "motor sete 

de uma vez". Fai entãa que a rei a mandau chamar 

para the fazer uma proposta... 

>22defevereiro 
"0 Principe Encantado" 
+ Oficina de Mascaras de Carnaval 
A tradiçaa oral ganha forma escrita neste livra 

fan tasticamente ilustrada, camposto par histórias 

Dia Mundial . 	 tradicianais dos alto poises onde se fala a lingua do cr. 
4defeereo 	 partugueso. A autaria e de Ana Maria Magalhaes e 

lsabelAlçada. 

"Eu Sou... e Eu Vou..." (02/04/10defev. / 18h30) 

Comemoraçao local do Dia Mundial do Cancro 

"Era urna vez..." é urn projeto de promoco do livro e da ?eitura 

direcionado a todos os alunos da Educaco Pré-escolare do 12  Ciclo 

do Ensino Básico do conceiho de Penalva do Castelo. Decorre ao 

longo do ano letivo, segue urn cronograrna próprio e oferece 

rnornentos diversificados de leitura, teatro e a participaco em 

diversas iniciativas de expressâo (oral, escrita, drarnática, plástica e 

artIstica), sobre vários temas do universo infantojuvenhl. 

Durante a rnês de 

fevereiro, sero contadas 

as histórias "Urn lncêndio 

nas Oreihas" (Integrada 

no "Progra ma Gerçöes, 

para a Ed. Pré-Escolar") e 

"Mernórhas de urn Lobo 

Mau" (ic CEB). 

0 projeto "Idiomas" é urna 

iniciativa formativa gratuita 	que 

_____________________ - 
pretende 	disponibilizar 	o 

ensino/aprendizagem de linguas 

leitores/utilizadoresadultaes6nior. 

Se pretende integrar algum do 
4 .. 

próximos 	cursos 	(nIveis 	de . 
iniciaco), realizejá a sua inscrico. 

(In)forme-se na sua Biblioteca 

Municipal, uma porta de acesso  
Iflido ) 

local ao conhecirnento e urn espaco 

de 	"lifelong 	learning"  

(aprendizagern ao longo da vida). 

>>01 defevereiro 
"0 cancro não gosta de beijinhos" 
+ Ação de Sensibilização (DM Cancro) 
Baseado no histório veridica de uma mae a quem foi 

diagnosticado cancro da mama logo após o nascimento 

da filha, este é um livra claramente susceptivel de 

ajudar, incentivar e motivar as doentes ancológicos no 

sua luta quotidiana contra a doença que os aflige, e 

mostra coma a tratamento deve ser vivido em familia. 

>i08 de fevereiro 
"0 Principe Sapo" + Oficina dosAfetos 
Este canto, escrito pelos lrmãas Grimm, em 1810, é 

um dos cantos clthssicos mais conhecidos de sempre. 

Canto a história de uma princesa que saiu Para dar um 

passeia no flaresta e, ao parar junta a um logo, fai 

surpreendida par um sapo que the confiou um 

segreda. 

>i.29 de fevereiro 
"0 Rei Midas" + Oficina Criativa 
Charles Perrault, também canhecida coma a pal do 

literatura infantil, dá a canhecer neste canto a 

ambiciosa rei Midas, que passava as dias no seu 

paldcio a cantor as suas riquezas. Certa naite, 

apareceu-the um Duende que the prameteu a 

realizaçaa de um desejo. 


