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NOVAS AQUISIÇÕES:
O oito
Katherine Neville
Reza a lenda que os Mouros ofereceram
a Carlos Magno um tabuleiro de xadrez
com um enigma encerrado que dava a
quem o decifrasse um poder ilimitado.
Mais de um milénio depois, uma jovem
perita informática é desaﬁada por um
negociante de antiguidades a reunir as
peças de um xadrez, e acaba envolvida
num jogo perigoso...
A origem das espécies reinventada
escrito por João Ferreira Oliveira e ilustrado por Anabela Dias

Ateliê de ilustração
orientado por Anabela Dias
No dia 11 de maio, a Biblioteca lança um convite à criatividade: a ilustradora Anabela Dias vem ensinar a ilustrar, entre
outras coisas disparatadas, “um peixe que tem medo de nadar” e “um macaco que gosta de lutar”!
Os participantes irão descobrir que ilustrar é muito mais
que desenhar e pintar... as texturas do papel, tesouras, colas
e “tudo o que os olhos possam comer”, farão parte deste ateliê, onde GRANDES e pequenos poderão participar!
Faça já a sua inscrição no balcão da Receção. Mais informações através do 234 321 103.

Conhece os serviços da
Biblioteca?
Não é preciso saber ler, nem sequer caminhar para desfrutar dos serviços da Biblioteca!
Os nossos bebés têm um lugar muito especial e atividades
pensadas de acordo com o favorecimento do seu desenvolvimento motor, social e intelectual.
A nossa Bebeteca é um espaço de brincadeira, onde as
crianças até aos 3 anos encontrarão jogos lúdico-pedagógicos.
O acervo da Sala Infantil contempla ainda uma secção de
livros destinada especialmente aos mais pequeninos e que se
encontra identiﬁcada na cota pela sigla PL, isto é, Primeiras
Leituras. Partilhando um momento de intimidade ímpar, a hora
da história cimenta a relação entre o adulto e a criança e ajuda-a a desenvolver as suas capacidades ao nível da compreensão e da linguagem.
Todos os sábados, a partir das 16h00, a equipa de animação faz uma Hora do Conto adaptada ao público de palmo e
meio.

Participe! Traga o(s) seu(s) ﬁlho(s) e desfrutem
de uma história em família.

Uma obra hilariante que conjuga numa
sintonia perfeita texto e ilustrações. A
origem das espécies é aqui esclarecida
de forma muito convincente: ﬁcámos por
exemplo a saber que um peixe que só
come e dorme «acabou por se transformar numa baleia!»
Animais no sótão
escrito por Gisela Silva, ilustrado por
Anabela Dias
Em versos ritmados, os animais que inspiraram estes poemas revelam-nos os
seus segredos, medos e sentimentos de
forma muito humana... Deliciosamente
combinada com as ilustrações de Anabela Dias, a mensagem destes animais
está repleta de valores e de temas controversos que incentivam a reﬂexão das
crianças.
1, 2, 3 al zoo : aprende a contar
de Eric Carle
Um elefante, dois hipopótamos, três girafas... Aprender os números com este
comboio de animais do zoo é muito divertido! O traço inconfundível de Eric
Carle dá vida e cor a esta locomotiva
cheia de bicharada e ajuda os mais pequenos a contar.

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).
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Pólos de Leitura

Gafanha do Carmo | Tel 234 398 009 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 15h00~20h00 | Sábado 10h00~13h00 e 14h30~18h30
Gafanha da Encarnação | Tel 234 086 668 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 15h00~20h00 | Sábado 10h00~13h00 e 14h30~18h30
Gafanha da Nazaré | Tel 234 199 077 HORÁRIO 2ª feira 14h00~18h00 | 3ª a 6ª feira 10h00~12h30 e 14h00~18h30

