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NOVAS AQUISIÇÕES:

Versos de não sei quê: antologia poética
textos de Pedro Teixeira Neves e outros,
com ilustrações de Gabriela Sotto Mayor
«A poesia é feita de palavras com som e
ritmo para chegar mais depressa ao
coração. (…) Sendo linguagem que
ninguém fala, mas toda a gente entende,
a poesia não é estranha a ninguém»
escreve João Manuel Ribeiro à laia de
prefácio, enaltecendo o verdadeiro sentido
que se deve dar à poesia.
Como te sentes?
de Anthony Browne

23 de fevereiro
09h00 “Toda a poesia é luminosa”
Encontro sobre poesia para
a infância e juventude
No dia 23 de fevereiro, a Biblioteca Municipal de Ílhavo irá
receber o encontro “Toda a poesia é luminosa”, organizado
pela editora Trinta por uma Linha, que dará destaque à poesia
para o público infanto-juvenil, numa dupla vertente:
1. lúdico-utilitarista, na medida em que possibilita uma educação
divertida, fator relevante para desenvolver a memorização,
ajudar a criar um bom ambiente de sala de aula e motivar os
alunos;
2. educativa, porque desenvolve a compreensão, o sentido
estético, a sensibilidade afetiva e relacional, a comunicação
oral e escrita, a criatividade e o gosto pela leitura.
Reconhecendo-se que subsiste ainda um deficiente
aproveitamento deste género literário para potenciar e dinamizar
o currículo escolar, surgiu a ideia deste encontro dirigido a
todos os mediadores de leitura, bibliotecários, educadores,
professores e pais que ensejam pelo desenvolvimento criativo
e pela capacidade interpretativa dos mais novos.
Entre os oradores participantes estão alguns dos nomes mais
relevantes no seio da literatura para a infância: Sara Reis da
Silva (docente universitária), João Manuel Ribeiro (poeta e
investigador), José António Franco (poeta e pedagogo) e Gabriela
Sotto Mayor (ilustradora e doutoranda em Comunicação Visual
e Expressão Plástica).

Um simpático macaco vai adotando
expressões próprias de quem se sente
zangado, surpreendido, preocupado,
aborrecido, etc… A mímica humanizada
do macaco ajuda as crianças a definir
melhor como se sentem e a expressar
melhor esses sentimentos, permitindo um
maior autoconhecimento e sociabilização.
Felicidade é... um abraço forte
por Charles M. Schulz
Definir o que é a felicidade não é tarefa
fácil… às vezes a única maneira de explicar
às crianças o que é, é exemplificando. Ao
recorrer às personagens dos Peanuts,
Schulz mostra que a felicidade pode ser
algo tão simples como «andar descalço
na relva».
Rimas e castanholas
por José António Franco, com ilustrações
de Rui Pedro Lourenço
Um livro de rimas que se declama
acompanhado de castanholas para impor
o ritmo dos versos, onomatopeias, e
expressões idiomáticas. A coreografia
alegre a as cores vivas das ilustrações de
Rui Pedro Lourenço, são igualmente um
apelo para o sentido estético da poesia.

O programa do encontro, bem como a respetiva inscrição,
poderão ser consultados em: http://trintaporumalinha.com.
Alerta-se que simultaneamente estará patente a exposição de
originais do livro «A casa dos feitiços» bem como uma Feira do
Livro, muito especial, dos quais poderá disfrutar!

17h00 Hora do Conto:
Leituras e Recriações da poesia
de João Manuel Ribeiro
Uma vez mais a Biblioteca Municipal brinda os seus utilizadores
com uma hora do conto diferente. Desta vez, realizada pelos
mais novos, a poesia será contada e musicada pelas turmas
do jardim-de-infância da Chousa Velha e do 3º ano da Profª
Elsa Rocha, da CE da Nossa Senhora do Pranto.

Não perca ainda o projeto da
Biblioteca Municipal de Ílhavo:
“Ao som das histórias...”.
O programa de rádio que vai para
o ar todas as quartas-feiras às
18h45, com repetição aos
sábados pelas 9h45 na Rádio
Terranova (105.0 fm).

Compareça e surpreenda-se!
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