Serviços & Recursos em Destaque...
"Correia de Penalva" disponIvel no Biblioteca Municipal
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Competéncias Digitais de

@contece

Cidados, a Biblioteca
Municipal de Penalva do
Castelo prornove, regular e
gratuitamente, a incluso

Sugestôes de Leitura...

e literacia digitais, bern

na Biblioteca
Municipal

como o Diploma de
Competências Básicas em
TI (DCB), junto da sua
comunidade de leitores/utilizadores.
O Diploma de Competências Básicas é um certificado que
comprova formalmente que o cidado candidato possui
determinadas cornpetências, legalmente definidas, em
tecnologias da informaco. Esse certificado é emitido após a
realizaco, corn sucesso, de uma prova presencial corn a duraco

100

de 60 minutos, num computador de acesso püblico. Ate ao
presente, já cerca de 110 penalvenses obtiveram o seu Diploma
DCB.
- Certifique as suas cornpetências na Biblioteca Municipal e
obtenha o Diploma de Competências Básicas em Tecnologia da
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lnformaco!

°Literacia InformItica Para Todos"A
DIPLOMA OE COMPETINCIAS BAsICAS EM T1

Obtenha, de forma rPpido
e prutuito, o Diploma de
Competincias BUsicas
em Tecooloqiau do
Informoc7o(OCB)
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Workshop "Decoracao de Caixas de Madeira
(24 dejaneiro / 18h00 /inscricôes obrigatárias)
A Biblioteca Municipal recebeu, no Dia de Reis, a visita dos
pequenos Reis do 12 CEB
da Escola Básica e
Integrada de Insua e
assistiu a uma belissirna
interpretaco musical, o
que dernonstra como
ainda se mantérn viva a
-•
tradiço do "Cantar dos
Reis" em terras de Penalva
do Castelo.

>>04 de janeiro
"No dia de Reis"
& Oficina de Expressão Oral
Inserido no "Livro do Natal", de Maria
Alberta Menéres, a canto "No dia de Reis"
cruza tempos rematos, tempos que
devagarinho vamos guardando,
reinventados para quern as quiser ler e
descobrir no futuro.

"Encontros FilosOficos...

Parabéns a todos as envolvidos!

'a.

para quem pouco ou nada sabe de Filosofia"(29 dejaneiro /

ASA

>>11 de Janeiro
"0 galo de Barcebos"
& Oficina de Modelagem

18h30)

Como qualquer pais, Portugal possui as suas
histórias tradicionais, as seus contos e
Prirneiras Leituras" é uma iniciativa idealizada para todas as
crianças do concelho ate aos 3 anos, incluindo as crianças que

lendas. Uma das lendas portuguesas mais
populares é a "Lenda do gato de Barcebos",

frequentam as Creches "Aldeia das Brincadeiras" e "Aprender a
Brincar' e pretende incentivar o gosto pela leitura, a cornpreenso

que mostra como a verdade e a justiça

r

do mundo em que vivemos, estimular a imaginaco, agucar a
curiosidade e ajudar no desenvolvirnento da linguagem dos mais

vence(m) sempre.
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>18 de janeiro
"0 Melro Branco"
& Oficina de Origami (0 PássaroMágico)

ENGRENAGEm" I

novas.
As próxirnas sessôes sero prornovidas a partir da história infantil
"Quente de mais para
abraçar", integraro

"0 Melro Bronco" é urn conto tradicional

urn conjunto de

frances que integra a livro "Con tos e Lendas

atividades ftidico-

do Mundo". Trata-se de uma história sabre

didáticas e decorrero

um reino distante, habitado por lindos

nos dias 16, 23 e 24 de

principes e princesas, sabre criaturas

janeiro, entre as lOh e

mágicas e fan tásticas, como um fan tástico

as 12h. A entrada é

melro bronco.

livre, mas carece de
inscrico prévia!

CineBiblioteca

- exibicao de "Toy
/ M/3 / 89 mm)

Story 4"

(Sexta-feira, 31 dejoneiro / 21h00
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25 de Janeiro
"Acrescentar pernas a serpente"
&SessãodeTai-Chi k$
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astronauta Buzz Lightyear, dois brinquedos, e dos seus amigos, chega ao quarto
capItuto. Desta feita, a trarna gira
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"Acrescentarpernas

I

coiher e urn garfo que tern urna crise existenciat e desaparece. Cabe, então, aos
,

inicio do ano nova chines (Ana do Rota,

este ano ocorre em 25 de janeiro, serth
assinalado cam a lenda chinesa

a volta de Forky, urna mistura entre uma

outros brinquedos ernbarcarem nurna aventura em busca dele. A não
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considerado um ano de abundôncia), que

Passados 24 anos do primeiro Toy Story, que marcou a primeira vez que urn
fume foi totairnente anirnado a computador, a história do Xerife Woody e do
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a serpente" e cam uma

sessão de Tai Chi (uma combinaçao especial
de exercicios e meditaçao, de origem
m ilenar).
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