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JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS 1º,2º e 3º CEB 

 
LOCAL: Bib. Camões 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Pessoa na Biblioteca_Oficina pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Breve resumo da vida e obra de Fernando Pessoa. 
Sensibilização para a importância da língua portuguesa através da sua obra poética, 
para incentivar aos mais novos, o gosto pela leitura e pela escrita, desenvolvendo a 
capacidade de imaginação. 
PUBLICO-ALVO: 4º ano, 1º e 2º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre mediante inscrição prévia na 
biblioteca: bib.camoes.infantil@cm-lisboa.pt | T. 218 172 370 
 

LOCAL: Bib. Camões 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Leituras Intemporais_uma viagem retrospetiva ao mundo 
dos livros pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Porque os livros são inspiradores e criativos; 
Porque são inesperados e agitam o pensamento; Porque são mágicos, porque têm 
pozinhos de perlimpimpim, dão faísca e são muito saborosos; Para saber SER um 
Humanista, um descobridor e um sentimentalão brincalhão; Porque fazem-nos 
compreender quem somos e para onde vamos.  
Estes livros constituem um manancial eficiente para a promoção e estimulação da 
leitura para crianças. Pretendem aliar duas vertentes: pensamento e emoção através 
das palavras contadas. 
N.º Máximo de participantes: 25  
PUBLICO-ALVO: .4º ano do 1.º CEB e 2.º CEB  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre mediante inscrição prévia na 
biblioteca: bib.camoes.infantil@cm-lisboa.pt | T. 218 172 370 
 
LOCAL: Bib. de São Lázaro 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Reinventar os contos clássicos_Oficina pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Recorrendo à coleção Memórias de Outras Infâncias, 
uma coleção de livro infantil editado entre 1900 e1979, e a partir dos contos clássicos 
e tradicionais, iremos propor a criação duma nova história. As crianças farão a 
seleção das personagens clássicas e, mantendo as suas características originais, 
dar-lhe-ão vida em novas aventuras. 
PUBLICO-ALVO: 3º, 4º ano do 1º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia na 
biblioteca. 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATAS: 3.ª a 6.ª feira, 10h30 ou 14h30 (outubro 2014 a junho 2015) 
NOME DA ACTIVIDADE: Histórias e Lendas de Lisboa_Oficina pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Descobrir a cidade de Lisboa é o mote desta atividade. 
Propomos a criação de uma ponte entre o património histórico e a construção de 
histórias, através do desenvolvimento de diversas atividades: visitas, escrita criativa, 
pesquisa bibliográfica, tradição oral, entre outras. Venha connosco! 
N.º máximo de participantes: 25 | N.º mínimo de participantes: 10 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º e 2.º CEB  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre mediante inscrição prévia na 
biblioteca: Carla Pinto e Fátima Inácio | Espaço Infantil | T. 217 803 046 
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LOCAL: Bib. Olivais 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: À descoberta da biblioteca_uma viagem fantástica ao 
mundo dos livros e da BD 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Para além da visita guiada, inclui também uma 
atividade prática (exercício de desenho ou peddy paper). 
PUBLICO-ALVO: Escolas 1º/ 2º / 3º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre mediante inscrição prévia na 
biblioteca: Tel: 21 754 90 30 / bedeteca.emp@cm-lisboa.pt 
 

NOME DA ACTIVIDADE: Introdução ao desenho manga_oficina manga por 
Banzai 
LOCAIS / DATAS: das 10H00 às 12H00 
Biblioteca Coruchéus – 6 janeiro 2015 
Biblioteca David Mourão-Ferreira – 3 fevereiro 2015 
Biblioteca Maria Keil – 3 março 2015 
Biblioteca Camões – 14 abril 2015 
Biblioteca Natália Correia – 5 maio 2015 
Biblioteca Belém – 26 maio 2015  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Apresentação e ensino das bases do desenho manga e 
o que define este tipo de ilustração. 
N.º máximo de participantes: 25 
PUBLICO-ALVO: Escolas 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre mediante inscrição prévia nas 
BLX. 
 
Atividades permanentes em toda a REDE BLX (setembro 2014 a junho 2015) 

 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Reinventar a Ilustração 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: As histórias são fontes de inspiração para outras 
leituras. Das palavras nascem imagens, desenhos, colagens, recortes de diversos 
materiais e cores. Reinventa-se a ilustração ao sabor de cada leitor. 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e escolas 1º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia 
nas bibliotecas. 
 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de histórias_ contos pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Há histórias que enchem a barriga, outras que dão 
fome. Há histórias que dão asas, outras que nos colam ao chão. Histórias compridas, 
devoradoras, que nos põem a pairar. Histórias pequenas, mas com tanto para contar. 
Histórias para dias longos, para noites frias, para momentos tristes, para celebrar 
com alegria. Histórias para viver cada dia. 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e escolas 1º CEB  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia 
nas bibliotecas. 
 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Uma viagem pela Biblioteca_visita guiada pelas BLX 

SINOPSE DA ACTIVIDADE: Um convite para conhecer as nossas bibliotecas e 
descobrir livros fantásticos. Uns divertidos, outros encantados, uns grandes, outros 
pequenos, inclinados, ratados, alguns com personagens que saltam das páginas, 
outros sem palavras que nos permitem sonhar. 
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E o melhor de tudo é que os podem levar para casa.  
Nesta visita explicamos tudo o que é preciso saber para usufruir em pleno das 
bibliotecas da Rede BLX! 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e Escolas Básicas e Secundárias, Centros de 
Dia, Universidades de 3.º idade e outros grupos organizados. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia 
nas bibliotecas. 

 

FAMÍLIAS 

 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro_Auditório 
DATA:  
PARA ESCOLAS – 6 fev às 11H00 
PARA FAMÍLIAS – 7 fev às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Filminhos Infantis à solta pelo País 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: pela Zero em Comportamento  
Aprofundando o trabalho que vem desenvolvendo desde há um ano e meio com o 
cinema para crianças, a Zero em Comportamento e o seu recente braço para a 
distribuição, a Projetos Paralelos, lançam agora um ambicioso projeto de uma REDE 
de exibição de Filminhos Infantis. 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 4 aos 10 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço 4€ 
Informações e Inscrições: 213 160 057 / projectos@zeroemcomportamento.org 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro  
DATA: sempre às 16h 
2015: 7 fevereiro, 7 março, 11 abril, 2 maio,  6 junho  
 Sessão final com a participação de vários professores, no Auditório da Biblioteca 
Orlando Ribeiro 
NOME DA ACTIVIDADE: Música para bebés _Oficina Musical pelo Conservatório 
de Música de Sintra 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Nos primeiros meses de vida, os bebés estão 
especialmente recetivos a absorver tudo o que os seus sentidos possam captar. 
Melodias, ruídos, simples vocábulos, ritmos, cadências e movimentos são um mundo 
novo por descobrir que disciplinas como a Música para Bebés procuram estimular. 
Neste programa de sessões mensais favorece-se o desenvolvimento da 
coordenação motora, cognitiva e linguística através da música. As sessões são 
orientadas pelo professor Paulo Cordeiro e têm a participação de um músico 
convidado em cada sessão. 
N.º máximo de participantes: 12 famílias por sessão 
PUBLICO-ALVO: Bebés dos 9 meses aos 3 anos, acompanhados de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição Preço: criança + 2 adultos – 12€ por sessão | 
criança ou adulto extra (apenas como assistente) + 3€ por sessão 
Informações e inscrições: Raquel Coelho ou Catarina Coelho | 
conservatoriodemusicadesintra@gmail.com | T. 219 162 628 
 
NOME DA ACTIVIDADE: Sessões de Música para Pais e Bebés_oficina musical 
pela Foco Musical 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca Natália Correia - 7 fevereiro 2015, às 11h 
Biblioteca de Belém - 7 fevereiro 2015, às 16h 
Biblioteca de S. Lázaro - 28 março 2015, às 16h 
Biblioteca Camões – 11 abril 2015, às 11h 
Biblioteca Maria Keil - 11 abril 2015, às 16h 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:projectos@zeroemcomportamento.org
mailto:conservatoriodemusicadesintra@gmail.com


              AGENDA CULTURAL INFANTIL DAS BLX_fevereiro 2015 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasmunicipaisdelisboa                         

4 

Biblioteca dos Olivais - 9 maio 2015, às 16h 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Professores experientes fazem de uma aula, sobre 
música gravada, um autêntico concerto participado. Uma sessão onde o reforço 
multissensorial dos estímulos sonoros é a principal fonte de aculturação. Pais e filhos 
ouvem, experimentam, cantam, tocam e sobretudo… divertem-se! 
N.º mínimo de participantes: 5 crianças (inscrições limitadas à capacidade da sala) 
PUBLICO-ALVO: crianças até aos 5 anos acompanhadas pelos pais. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ uma criança e respetivo adulto 
acompanhante + 2,5€ por cada adulto extra, por sessão 
Informações e Inscrições: Cátia Santos | geral@focomusical.pt | T. 218429800 

 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro 
DATAS: 7 fev às 17H30 
NOME DA ACTIVIDADE: O Dia em que os Lápis Desistiram_oficina para mini 
artistas por Orpheu Mini | Diogo deCalle 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: É a desenhar, riscar e pintar que percebemos que nem 
sempre o desenho é feito a partir de uma folha em branco. Monet, Van Gogh e 
Pollock são os nomes de alguns artistas cuja genialidade nasceu sob a forma de 
fazer diferente, dentro ou fora, com ou sem linhas. Todos eles receberam medalha 
de ouro pela originalidade. Nesta oficina, experimentar é como pintar o mar com 
qualquer outra cor, experimentar é (ar)riscar e persistir.              
N.º mínimo de participantes: 10 | N.º máximo de participantes: 20 
PUBLICO-ALVO: crianças a partir dos 5 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ por pessoa | preço especial no 
âmbito do Programa de Promoção da Leitura e das Literacias da Rede BLX 
Informações e Inscrições: press@orfeunegro.org | t. 213 244 170 
 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca de S. Lázaro - 14 fevereiro 2015, às 11h  
NOME DA ACTIVIDADE: Educar pela Música – Momentos em família_Oficina 
musical por Ana Rute Cordeiro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Momentos de confraternização de uma forma 
descontraída e harmoniosa, educativa e pedagógica, proporcionando uma 
aproximação ao mundo da música. 
N.º mínimo de participantes 8 crianças | N.º máximo de participantes 16 crianças 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 6 meses aos 6 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: criança + 1 adulto – 7,5€ por sessão | 

adulto extra + 2,5€ por sessão  
Informações e inscrições: anarute.paes@gmail.com 

 
LOCAL: Bib. David Mourão-Ferreira 
DATAS: 14 fev às 11H30 
NOME DA ACTIVIDADE: YOGA entre histórias  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: A Biblioteca David Mourão-Ferreira volta a receber o 
projeto 'Yoga entre Histórias', desta feita com base no livro 'Queres Namorar 
Comigo?'.  
Cláudia Pinto Praça orientará a sessão para famílias 
PUBLICO-ALVO: crianças até aos 10 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€/ criança, acompanhada de um 
adulto 
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LOCAL: Bib. David Mourão-Ferreira 
DATAS: 14 fev às 15H30 
NOME DA ACTIVIDADE: Apresentação do livro_ Todos diferentes, todos iguais  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Bruno Magina traz «A Vila das Cores» à Biblioteca 
David Mourão-Ferreira, para uma apresentação do seu livro de título homónimo, 
ilustrado por Carolina Figueira. A partir da experiência da Família Violeta, o autor 
aborda, com sensibilidade, os temas da homossexualidade e da homofobia, 
lembrando-nos a diversidade de famílias que podemos encontrar.  Uma história para 
crianças e famílias de todas as cores 
PUBLICO-ALVO: para famílias. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre. 
 
LOCAL: Bib. Olivais 
DATA: 14 fev às 10H30 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias e oficinas 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: «O Carnaval» 
No dia em que sais à rua e vês os outros meninos mascarados, chegas à escola e 
todos os teus amigos vestem fatos diferentes…, há muita gente mascarada que 
brinca e ri enquanto atira papelinhos e serpentinas. Esse é o dia de Carnaval! 
Saber fazer  
Vamos fazer uma máscara! 
N.º máximo de participantes: 20 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 6 aos 10 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição Entrada gratuita, mediante inscrição prévia na 
biblioteca: bib.olivais.infantil@jf-olivais.pt | t. 218 507 100 

 
LOCAIS/ DATAS: 
Biblioteca dos Coruchéus 
28 março 2015 – 15h30 – atividade para crianças até aos 5 anos 
                            16h30 - atividade para crianças dos 6 aos 10 anos 
9 maio 2015 – 15h30 – atividade para crianças até aos 5 anos 
                              16h30 - atividade para crianças dos 6 aos 10 anos 
Biblioteca Orlando Ribeiro 
21 Fevereiro 2015 – 15h30 – atividade para crianças até aos 5 anos 
                                 16h30 - atividade para crianças dos 6 aos 10 anos 
18 Abril 2015 – 15h30 – atividade para crianças até aos 5 anos 
                         16h30 - atividade para crianças dos 6 aos 10 anos 
NOME DA ACTIVIDADE: Helen Doron Early English_Oficina de Inglês  
SINOPSE DA ACTIVIDADE Helen Doron é uma marca internacional pioneira no 
ensino precoce da língua inglesa. Através de uma série de oficinas gratuitas 
convidamos a conhecer esta metodologia, proporcionando aos mais novos 
momentos de aprendizagem e diversão em inglês. Em cada sessão será trabalhado 
um tema específico através de canções, jogos, atividades e estimulação da 
expressão da língua inglesa. 
PUBLICO-ALVO: Bebés até aos 36 meses, acompanhados de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre com inscrição prévia nas 
respetivas bibliotecas 
 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca dos Olivais - 14 fevereiro 2015, às 15h  
Biblioteca dos Coruchéus - 11 abril 2015, às 16h 
Biblioteca Orlando Ribeiro – 6 junho 2015, às 16h 
NOME DA ACTIVIDADE: Fado Reguila: Uma aventura em Lisboa  

http://blx.cm-lisboa.pt/
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Silêncio… que se vai brincar ao Fado!_Música por Fado Reguila 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Participe numa divertida e inédita encenação de Fado. 
De forma lúdica e pedagógica, “brincam-se” as sonoridades, a cultura e o vocabulário 
próprios do Fado ao longo de 45 minutos, envolvendo o público numa aventura 
mágica pelos bairros castiços da Lisboa antiga. 
N.º mínimo de participantes: 20 crianças (inscrições limitadas à capacidade da sala) 
PUBLICO-ALVO: crianças até aos 6 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ por pessoa 
Informações e Inscrições: reservas@fadoreguila.pt | t. 932 500 685 
 
LOCAL: Biblioteca dos Coruchéus 
DATA/ HORA: 14 fev às 16H00 
NOME DA ATIVIDADE: Apresentação do livro “Nessi” 
SINOPSE DA ATIVIDADE: Apresentação do livro infantil “Nessi” com texto de 
António Ramos e ilustrações de Rita Pessanha.  
Pela Chiado Editora.   
PUBLICO-ALVO: Famílias com crianças dos 4 aos 5 anos  
PUBLICO-ALVO: para todos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita. 
 
LOCAL: Bib. Camões 
DATA: 14 e 28 fevereiro (10H30 – 13H00 / 15H00 – 18H00) 
NOME DA ACTIVIDADE: WORKSHOP LabIO – Programação Criativa 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: orientado por – MICK MERGUCCI. 
Introdução à linguagem de programação visual. Pure Data (ou Pd) uma linguagem de 
programação visual 'open source' que permite a músicos, artistas plásticos, 
performers, investigadores e programadores de criar software graficamente, sem 
escrever linhas de código. É utilizado para processar e gerar som, vídeo, gráfica 
2D/3D, e interligar sensores, dispositivos e MIDI. Pd é uma ferramenta eficaz para 
aprender processamento básico multimédia como para criar sistemas complexos 
para projetos em grande escala. 
Nº mínimo/ máximo: 5/ 20 participantes 
PUBLICO-ALVO: Crianças/Jovens maiores de 12 anos. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço:10€/ 15€ 
Informações e inscrições: labio.pt@gmail.com / tml 96252849 
 
LOCAL: Bib. São Lázaro 
DATAS: 21 fev às 15H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias e Oficina «Hoje Sinto-me... Um 
alfabeto emocional»_Animação de leitura com oficina por Orpheu Mini | Madalena 
Marques 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Todos os dias acordamos e em cada um deles 
podemos sentir-nos curiosos, distantes, heroicos ou de outras formas bem 
diferentes. E hoje como te sentes? Com o abecedário e com o rapaz, de quem não 
chegamos a saber o nome, vamos jogar e experimentar várias emoções. Algumas, 
talvez nem saibamos o que são! 
PUBLICO-ALVO: crianças a partir dos 5 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia na 
biblioteca: bib.slazaro@jfarroios.pt   
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LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca Belém – 21 fevereiro 2015, às 15h30 
Biblioteca de S. Lázaro - 11 de abril 2015, às 15h30 
NOME DA ACTIVIDADE: Kit livro de autor família_oficina por Ana Rocha 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Um frasco de vidro com objetos, palavras e diversos 
elementos que a família poderá utilizar. O desfio é que com esses elementos se crie 
uma história de autor família, e depois levam para casa... 
N.º mínimo e máximo de participantes: 6 famílias  
PUBLICO-ALVO: crianças dos 4 aos 12 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 6€ por família 
Informações e inscrições: onossotempo.lx@gmail.com 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro  
DATA:  
28 fev às 16h  
9 e 23 mai às 16h  
NOME DA ACTIVIDADE: Canções em família_oficina musical pelo serviço de 
Fonoteca das BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: “Quando a minha avó se sentava ao piano, coisas 
estranhas começavam a acontecer”. Com o objetivo de proporcionar um contacto 
ativo com a música e recuperar a tradição de tocar e cantar em família, nesta oficina 
todos – dos avós aos netos - são convidados a trabalhar a voz, aprender um 
conjunto de canções, experimentar um acompanhamento instrumental e gravar o 
resultado em conjunto. (c. 70 m. de duração) 
N.º máximo: 24 participantes 
PUBLICO-ALVO: Famílias com crianças a partir dos 6 anos.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia na 
biblioteca: Isabel Novais ou Marta Figueiredo | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt | tel. 217 
549 030 
 
LOCAL: Bib. Camões 
DATA: 28 fev às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias_ NOVA IORQUE E LUNA 
PARQUE EM PIJAMARAMA  de Michaël Leblond - França  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Duas grandes aventuras em pijamarama, uma em 
Nova Iorque e a outra no parque de diversões Luna Parque. 
A hora de ir para a cama transforma-se na desculpa ideal para o nosso pequeno 
herói partir para uma grande aventura, sobrevoando a cidade de Nova Iorque. Luna 
Parque é um lugar fantástico repleto de diversões, onde há um cheirinho a pipocas, 
gritos, luzes coloridas. Vai ser uma verdadeira festa em pijamarama! 
Miúdos e graúdos têm que trazer pijamas. 
N.º de Participantes: 10 crianças + 10 pais 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 3 aos 10 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia na 
biblioteca.  
 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca  Camões - 28 fev às 15h  
Biblioteca dos Olivais - 14 de março às 11h   
NOME DA ACTIVIDADE:O Leão que perdeu a juba _Apresentação de livro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: O leão que perdeu a juba é um pequeno-grande livro, 
cheio de cor e amor, que alia a literatura infantil ao yoga para crianças. Para que pais 

http://blx.cm-lisboa.pt/
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e filhos possam ver, ouvir, sentir e experimentar, em conjunto, um livro muito 
divertido e original! 
No espaço da Biblioteca, os participantes poderão experimentar todas as posturas 
associadas aos animais da história. No final as crianças serão convidadas a realizar 
um exercício de relaxamento: a pintura de uma juba de leão sob a forma de uma 
mandala. 
N.º máximo de participantes 15 crianças  
PUBLICO-ALVO: crianças dos 4 aos 10 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 Informações e inscrições: claudiapintopraca@gmail.com 
 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca dos Olivais – 28 fev às 15h 
Biblioteca Coruchéus – 23 maio 2015, às 16h 
NOME DA ACTIVIDADE: Queres namorar comigo?_oficinas do livro pela 
ilustradora Ana Sofia Gonçalves 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Namorar é inventar palavras mágicas… É acender a 
noite… São os sonhos a saltar à corda… Depois de ouvir a história de amor entre um 
caracol e uma girafa, do livro “Queres namorar comigo?”, vamos passar para o papel 
a nossa própria interpretação do que é namorar. Uma oficina para dar largas à 
imaginação e descobrir uma técnica diferente, à base da colagem de vários 
materiais, de modo a obter volumes tridimensionais, com a orientação da ilustradora 
Ana Sofia Gonçalves. 
N.º mínimo de participantes: 5 | N.º máximo de participantes: 13 
PUBLICO-ALVO: crianças a partir dos 5 anos, acompanhadas de um adulto. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 3€ por pessoa 
Informações e inscrições: Ana Sofia Gonçalves mail@anasofiagoncalves.com |  
t: 938 836 988 
 

próximos meses… 
 
LOCAIS/ DATAS: 
Biblioteca dos Olivais - 14 março 2015, às 15h 
NOME DA ACTIVIDADE: Música para bebés_Oficina musical por Sofia Cascalho e 
Rita Roberto 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Sessões de música para bebés.  
PUBLICO-ALVO: Bebés até aos 36 meses, acompanhados de um adulto 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição Preço: criança + 1 adulto – 7€ por sessão | 
adulto extra, gratuito mediante o espaço disponível  
Informações e inscrições: asofia.cascalho@gmail.com ou ritaroberto@gmail.com | 
t. 912 166 409 / 936729616 
 
NOME DA ACTIVIDADE: Viagem ao Centro dos Sentidos_oficina por Inês Reis e 
Ana Rocha 
LOCAIS / DATAS: 
Biblioteca David Mourão-Ferreira – 9 maio 2015, às 15h30 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Imaginar através de um sentido um conjunto de objetos 
e a partir destes desenvolver uma narração, com o objetivo de despertar para a 
sensibilidade da apreensão dos sentidos e a sua expressão. 
N.º mínimo de participantes: 8 famílias | N.º máximo de participantes: 12 famílias 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 4 aos 8 anos, acompanhadas de um adulto.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 6€ por família 
Informações e inscrições: onossotempo.lx@gmail.com 
 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:claudiapintopraca@gmail.com
mailto:mail@anasofiagoncalves.com
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              AGENDA CULTURAL INFANTIL DAS BLX_fevereiro 2015 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasmunicipaisdelisboa                         

9 

Atividades permanentes em toda a REDE BLX (setembro 2014 a junho 2015) 

 
LOCAL: Rede BLX 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de histórias_ Contos pelas BLX 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Hora de conto e ateliê 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças até aos 10 anos, acompanhadas de um 
adulto 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 
Nas seguintes Bibliotecas: Camões, Olivais, Orlando Ribeiro, Palácio Galveias, 
Coruchéus e S. Lázaro. 
DATA: setembro 2014 a junho 2015 
NOME DA ACTIVIDADE: Ler em família 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Empréstimo temporário de sacos temáticos com livros 
de literatura infantil de diferentes géneros e suportes. Cada saco contém 4 livros, 
fichas com sugestões de exploração das histórias e um diário de bordo.  
Temáticas disponíveis para empréstimo domiciliário: Cheira tão mal, Hora da 
paparoca, Fazer ó-ó, Sem palavras, Histórias que embalam, Somos assim! e Fazer 
amigos. 
PUBLICO-ALVO: famílias, com crianças até aos 5 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 

 
 

CONTACTOS REDE BLX 

 

Biblioteca de Belém 
Rua da Junqueira, 295/7 | 1300 – 338 Lisboa | Tel: 21 361 66 20/9 
bib.belem@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Camões 
Largo do Calhariz, 17 – 2º esq. | 1200 – 086 Lisboa | Tel: 21 817 23 60 
bib.camoes@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca dos Coruchéus 
R. Alberto Oliveira | 1700 - 019 Lisboa | Tel: 218 172 049 
bib.corucheus@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Palácio Galveias 
Palácio Galveias – Campo Pequeno | 1049 – 064 Lisboa | Tel: 21 780 30 20  
bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca David Mourão-Ferreira 
Rua Padre Abel Varzim, 7 D | Bairro Casal dos Machados | 1800 – 291 Lisboa | Tel: 
21 853 63 37 | bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt 
 
Biblioteca Maria Keil 
Rua Maria José da Guia, 8 | 1750 – 358 Lisboa | Tel: 21 758 92 80 
bib.mkeil@jf-lumiar.pt 
 
Biblioteca Natália Correia 
Centro Social Polivalente | Rua Rio Cavado – Bairro Padre Cruz | 1600 – 700 Lisboa 
| Tel: 21 714 15 35 | anossajunta@jf-carnide.pt 
 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.belem@cm-lisboa.pt
mailto:bib.camoes@cm-lisboa.pt
mailto:bib.corucheus@cm-lisboa.pt
mailto:bib.galveias@cm-lisboa.pt
mailto:bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt
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Biblioteca dos Olivais 
com serviço Bedeteca 
com serviço de Inclusão das BLX 
Palácio do Contador-Mor | Rua Cidade do Lobito – Olivais Sul | 1800 – 088 Lisboa | 
Tel: 21 853 66 76 | bib.olivais.emp@jf-olivais.pt 
 
Biblioteca Orlando Ribeiro 
com serviço Fonoteca 
Antigo Solar da Nora | Estrada de Telheiras, 146 | 1600 – 772 Lisboa | Tel: 21 754 90 
30 | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca da Penha de França 
Calçada do poço dos Mouros, 2| 1170 - 317 Lisboa | Tel: 21 816 07 50 | 
bib.pfranca@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca de São Lázaro 
Rua do Saco, 1 | 1169 – 107 Lisboa | Tel: 21 885 26 72 
bib.slazaro@jfarroios.pt 
 
Biblioteca Por Timor 
Rua de São Bento, 182 – 184 | 1200 – 821 Lisboa | Tel: 21 390 57 02 
bib.timor@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca-Museu República e Resistência (Cidade Universitária) 
Rua Alberto de Sousa, 10 A | Zona B do Rego | 1600 – 002 Lisboa | Tel: 21 780 27 
60 | bib.republica@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca-Museu República e Resistência (Grandella) 
Estrada de Benfica, 419 | 1500 – 078 Lisboa | Tel: 21 771 23 10 
 
Bibliotecas Itinerantes e Móveis 
Rua Mª Violante Vieira, Zona F, Edifício B, Lotes 9 e 10, loja 2 e 3 
1500 – 350 Lisboa | Tel: 21 817 05 44 
bib.itinerantes@cm-lisboa.pt 
 
Hemeroteca 
hemeroteca@cm-lisboa.pt | http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
 
 
 

 
SITE BLX: http://blx.cm-lisboa.pt 

 
 

 
As BLX estão nas Redes Sociais:  

 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.oribeiro@cm-lisboa.pt
mailto:bib.pfranca@cm-lisboa.pt
mailto:bib.slazaro@jfarroios.pt
mailto:bib.timor@cm-lisboa.pt
mailto:bib.republica@cm-lisboa.pt
mailto:bib.itinerantes@cm-lisboa.pt
mailto:hemeroteca@cm-lisboa.pt
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
http://blx.cm-lisboa.pt/


              AGENDA CULTURAL INFANTIL DAS BLX_fevereiro 2015 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasmunicipaisdelisboa                         

11 

> Facebook 
 

> YouTube  
 

> Google Maps 
 

> Pinterest 
 

> Google+ 
 
 

http://blx.cm-lisboa.pt/
https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa?ref=hl/
https://www.youtube.com/user/blxcml/
https://maps.google.pt/maps/ms?msid=203304963128809060807.00047a71cf83577aa471c&msa=0&ll=38.741632,-9.179592&spn=0.100017,0.209255/
http://www.pinterest.com/BibliotecasLX/
https://plus.google.com/108178516971559682644/posts

