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NOVAS AQUISIÇÕES:
Todas as palavras: poesia reunida:
1974-2011
de Manuel António Pina
Jornalista e escritor, premiado em 2011
com o Prémio Camões, Manuel António
Pina deixou-nos um importante legado
poético. Em “Todas as palavras”, o que
temos é sobretudo a revelação de uma
extrema delicadeza na escolha das palavras e das suas combinações.
Nova Iorque em pijamarama
de Michaël Leblond e Frédérique Bertrand

Clubes de Leitura
para Pais e Filhos
Pelo quarto ano consecutivo a BMI promoveu os Clubes
de leitura para pais e ﬁlhos, com uma periodicidade mensal,
as sessões dos Clubes de Leitura são dinamizadas segundo
uma temática previamente escolhida onde a leitura de histórias, jogos de palavras, músicas para crianças e outros fazem
parte destes encontros!
O envolvimento das famílias e a partilha de momentos de
leitura é fundamental para o crescimento da criança enquanto
leitor, os Clubes de Leitura pretendem ser momentos de convívio, incentivo e estimulo ao contacto com o livro.
Assim, e com o propósito de preparar atempadamente o
trabalho a desenvolver, já se encontram abertas as inscrições
para a próxima edição do Clube. Programe já o próximo ano
letivo do seu ﬁlho e venha participar. As inscrições são limitadas e algumas vagas já se encontram preenchidas. As sessões decorrem, uma vez por mês, sempre ao sábado.

Usando uma técnica de animação chamada ombro-cinéma, que consiste em
fazer deslizar uma folha de acetato por
cima de ilustrações dando a ilusão de
movimento, este magníﬁco livro transportará as crianças numa viagem até Nova
Iorque!
Querer muito
de João Paulo Cotrim, André da Loba
Se quisermos com muita força, não poderemos ter tudo? Quem nos obriga a
escolher entre uma coisa e outra? Este
livro não oferece respostas, apenas portas para entrar e degraus para alcançar
pedaços do que queremos... Um livro
que motiva uma profunda reﬂexão nas
crianças.
Phineas e Ferb: o melhor verão do
mundo
Os inteligentes e divertidos irmãos Phineas e Ferb inventam sempre as maneiras
mais surpreendentes de passar o tempo.
Com este DVD, que reúne 5 episódios da
série de sucesso da Disney, prepara-te
para momentos de grande diversão.

Clubes de Leitura para Pais e Filhos
- Crescer a Ler (crianças dos 3 aos 7 anos)
- Crescemos e Já Lemos (crianças dos 8 aos 10 anos)

Inscreva-se já!!!

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).

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Av. General Elmano Rocha - Alqueidão | 3830-198 Ílhavo, Portugal | Tel 234 321 103 Fax 234 321 087
HORÁRIO 3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30 | Sábado 14h00~18h00
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

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

