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NOVAS AQUISIÇÕES:
Epic: o reino secreto
realização de Chris Wedge
Uma animação épica sobre uma jovem
adolescente que se vê transportada para
um mundo misterioso, escondido no
interior da ﬂoresta. Mary Katherine é recrutada pela Rainha Tara- um espírito da
natureza- para se juntar aos Homens das
Folhas e proteger a ﬂoresta de malévolos
guerreiros.
A noite de Natal
escrito por M Christina Butler, com ilustrações de Tina Macnaughton

UM NATAL repleto de
MUITAS E BOAS LEITURAS
Aproveite o frio, as férias e as festas desta época para em
família visitar a Biblioteca Municipal de Ílhavo. Enquanto os mais
novos se divertem nas atividades na secção infantojuvenil, seleccione para si aquele livro ou ﬁlme que mais desejou ler ou
ver ao longo deste ano... As nossas sugestões são diversas e
vão desde a literatura portuguesa à economia, disponibilizando
gratuitamente para si os maiores sucessos editoriais e cinematográﬁcos dos últimos anos. Traga o seu cartão e requisite!

Férias de Natal com a BMI
Não ﬁque em casa, venha até à Biblioteca Municipal de Ílhavo,
e aproveite as atividades que preparámos a pensar nos seus
ﬁlhos, sempre pelas 14h30:
Quarta-feira é dia de hora do conto e ateliê:
18 – “A noite de Natal” de M. Christina Butler
Sextas-feiras são as tardes de cinema:

Na véspera de Natal, o pequeno OuriçoCacheiro está tão atarefado que se esqueceu dos presentes para os amigos!
Para resolver o problema, aventura-se na
ﬂoresta coberta de neve cintilante... mas
a escuridão pouco a pouco apodera-se
da paisagem. Será que terá coragem
para prosseguir a sua missão?
Um dia de tempestade
escrito por M Christina Butler, com ilustrações de Tina Macnaughton
Uma terrível tempestade arrasa o ninho
do pequeno Ouriço-Cacheiro que decide pedir abrigo ao seu amigo Texugo.
Pelo caminho encontra uma família de
ratinhos, uma lontra e um bebé veado,
todos eles em apuros por causa da tempestade. A generosidade do Ouriço-Cacheiro dá-nos uma lição sobre o valor da
solidariedade.
O nosso mundo!
de Fani Marceau , Marion Billet
Neste dicionário por imagens, as crianças poderão partir à descoberta do nosso mundo através de imagens e palavras
que os farão entender a multiplicidade de
signiﬁcados possíveis para uma pergunta
e quais as respostas possíveis de acordo
com o contexto.

20 – “Arthur Christmas” de Sarah Smith
27 – “Epic: o reino secreto” de Chris Wedge

Boas festas!
Boas leituras natalícias!

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 sábado 10h00~18h30
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Pólos de Leitura

Gafanha do Carmo | Tel 234 398 009 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 14h30~19h30 | Sábado 09h30~13h00 e 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação | Tel 234 086 668 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 14h30~19h30 | Sábado 09h30~13h00 e 14h00~18h30
Gafanha da Nazaré | Tel 234 199 077 HORÁRIO 2ª a 6ª feira 10h00~12h30 e 13h30~18h30

