Serviços & Recursos em Destaque...
“Literacia Inform@tica Para Todos”
Inscrições abertas para novos cursos | Frequência gratuita

O projeto "Literacia Inform@ ca Para Todos" é uma inicia va
(in)forma va e de aprendizagem ao longo da vida que procura
promover a inclusão e literacia digitais junto da comunidade adulta
local. Pretende ensinar os formandos a u lizar capaz e
autonomamente um computador e outros equipamentos digitais,
a manusear ferramentas de produ vidade diversa e a usar a
internet e os novos
meios de comunicação
digital. Este projeto foi
dis nguido pela
Fundação Para a
Ciência e Tecnologia
(FCT) com o Prémio
Nacional "Inclusão e
Literacia Digital”.

“Oﬁcinas de Decoração de Natal”
workshop’s para adultos | participação gratuita / inscrições obrigatórias

Dia 19 de dezembro | 18h00
Decoração para a “Árvore e Mesa da Ceia de Natal”

Dia 21 de dezembro | 11h00
Arranjo de Natal em tronco de árvore
Decoração para a “Mesa da Ceia de Natal”

“Escola Virtual” disponível na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal faculta, a todos os seus leitores e
u lizadores, o acesso gratuito à “Escola Virtual”, uma plataforma
de estudo para os alunos do século XXI. A “Escola Virtual” reúne
milhares de exercícios para as principais disciplinas do 1.º ao 12.º
anos, organizados por tópicos do programa, que avaliam o
conhecimento do aluno. Em função dos resultados, são sugeridas
aulas intera vas para a revisão da matéria, proporcionando uma
experiência de estudo orientada para a aprendizagem individual e
autónoma do aluno.
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Revistas e jornais disponíveis diariamente

A Biblioteca Municipal disponibiliza mais de 21 mil documentos
impressos, sobre as diversas áreas do conhecimento, bem como um
conjunto variado de publicações periódicas, direcionado a vários
públicos e a diferentes interesses. Aproveite para se (in)formar!

2ª e 4ª: 13.30h - 19.00h
3ª, 5ª e 6ª: 10.00h - 19.00h
Sábado: 10.00h - 18.00h

A Biblioteca Municipal deseja Boas Festas
a todos os seus Leitores, Utilizadores e Amigos
Avenida Castendo
3550-185 Penalva do Castelo
Tel:(+351) 965064126
biblioteca@cm-penalvadocastelo.pt
facebook.com/BIBLIOTECAdepenalva

“Um Brinquedo por um Sorriso”

“Encontros Filosóﬁcos…

“Sábados na Biblioteca”

(Campanha de Solidariedade - até 21 de dezembro)

para quem pouco ou nada sabe de Filosoﬁa”(12 de dezembro | 18h30)

(5 histórias divertidas + 5 oﬁcinas criativas)

A inicia va "Um
Brinquedo por um
S o r r i s o ” p re te n d e
re u n i r b r i n q u e d o s
para as crianças mais
necessitadas do nosso
concelho. Os
brinquedos podem ser
depositados no "saco
d e P a i N a t a l ”,
disponível até ao dia
21 de dezembro
(sábado), na Receção da
Biblioteca Municipal! A
entrega será assegurada
pela Rede Social do
concelho, a ﬁm de que os
brinquedos cheguem a
quem realmente necessita!

O próximo “encontro ﬁlosóﬁco”, para
quem pouco ou nada sabe de ﬁlosoﬁa,
é u m a i n i c i a va q u e p re te n d e
promover a reﬂexão sobre questões
que nos rodeiam e que raramente
problema zamos. Sob o mote "O
problema da Liberdade e da Jus ça
Social”, este encontro decorrerá num
ambiente informal e de “boa
disposição”, sendo a abordagem ao
tema feita através do uso de uma
linguagem simples e acessível, e com
recurso a exemplos do dia-a-dia.

“Férias de Natal’19 na Biblioteca Municipal”
(18 de dezembro a 04 de janeiro, 14h30 – 16h30 - inscrições gratuitas)

- Alimentem esta ideia e sejam felizes a par lhar!

Exposição “Calçar os sapatos dos outros”
Pela eliminação da violência contra as mulheres (mês de dezembro)
A exposição “Calçar os sapatos dos
outros”, uma inicia va organizada pela
Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
no âmbito do “Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as
Mulheres” e integrada no seu Plano
Municipal para a Igualdade, pretende
homenagear as mulheres que em 2019
perderam as suas vidas em resultado de
situações de violência domés ca.

CineBiblioteca –

exibição de

A inicia va “Férias de Natal’19 na Biblioteca” pretende promover
um vasto leque de a vidades, de carácter lúdico-didá co, que
visam desenvolver competências diversas e enriquecer os tempos
livres dos seus leitores e
u lizadores mais novos
(dos 4 aos 12 anos)!
A vidades previstas
(c/cronograma próprio):
horas do conto; leitura e de
escrita cria va; oﬁcinas de
arte & cria vidade; jogos
do conhecimento;
experiências cien ﬁcas;
sessão de literacia
ﬁnanceira; cozinha
diver da; música; cinema;
jogos tradicionais,…

“O Rei Leão”

»07 de dezembro
“Um incêndio nas Orelhas”+Apresentação do
“Programa Ger@ções”
O “Programa Ger@ções” é uma iniciativa de
desenvolvimento de competências sócioemocionais para crianças dos 3 aos 6 anos que está
a ser implementada pelos Jardins de Infância do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.

»14 de dezembro
“Feliz Natal, Lobo Mau”+Oﬁcinas de
Expressão Escrita e Plástica (Carta ao Pai Natal)
“O lobo Mau saiu para a apanhar a Capuchinho
Vermelho, mas quem encontrou foi o Pai Natal. Se és o Pai Natal de verdade, trouxeste-me um
presente?-, perguntou o Lobo Mau com a língua de
fora a salivar...”

»21 de dezembro
“O pai Natal Verde”+Oﬁcina de Decoração de Natal
“O livro Pai Natal Verde vai sensibilizar para a
adoção de comportamentos ambientalmente
responsáveis, promotores da preservação e
sustentabilidade do Ambiente, dando um
especial destaque aos comportamentos que
caracterizam a época natalícia.”

»28 de dezembro
“A Passagem de ano do Frick”+Oﬁcina de
Expressão Escrita (resoluções para o Ano Novo)
“Frik regressa para nos contar mais uma
divertida aventura. Desta vez, os seus donos
organizaram uma festa com muitos amigos e
todos eles erguiam copos na mão, acompanhados
de passas de uvas. Só as crianças tinham smarties
em vez de passas e de repente todos começaram a
abraçar-se e a abrir a garrafa de champanhe.”

(Sexta-feira, 27 de dezembro | 20h30 | M/6 | 118 min).

Depois do sucesso mundial de "Rei Leão", vencedor de dois Óscares em
1995, a Walt Disney Pictures e a Fairview Entertainment usam tecnologia
de ponta para recriar a mesma história em versão "live-action". Regressa
assim ao grande ecrã, em 2019, o destemido Simba que, com grande
coragem e dignidade, reconquistou o trono do seu pai com a preciosa
ajuda de Timon e Pumba, os seus dois grandes amigos.”

»04 de janeiro
“No dia de Reis”+Oﬁcina de Expressão Oral
Inserido no “Livro do Natal”, de Maria Alberta

Menéres, o conto “No dia de Reis” cruza tempos
remotos, tempos que devagarinho vamos
guardando, reinventados para quem os quiser ler
e descobrir no futuro.

