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ATIVIDADES DO MÊS 
 
LOCAL: Biblioteca de Belém 
DATA: quartas e sextas, das 16h às 18h (de fev a jun) 
NOME DA ACTIVIDADE: Cães&Livros - R.E.A.D. Portugal® 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: A Cães&Livros - R.E.A.D. Portugal® é a entidade 
responsável no nosso país pelo programa Reading Education Assistance Dogs 
(R.E.A.D.®) que visa melhorar as competências de leitura e as capacidades de 
comunicação das crianças com recurso a equipas de terapia registadas (técnico de 
Terapia Assistida por Animais e cão de terapia) que funcionam como mentores 
durante o processo de leitura. 
As sessões de Leitura Assistida por Cães, em contexto não escolar, são individuais e 
pressupõem a definição de objetivos e a aplicação de  instrumentos, a fim de avaliar 
o desempenho da criança no início e no final do programa. Deste modo, o   
estabelecimento dos objectivos, a  monitorização das sessões e as avaliações são 
realizadas por uma psicóloga educacional. 
PUBLICO-ALVO: para crianças com recurso a equipas de terapia registadas  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada paga mediante inscrição prévia.  
+ INFO e Inscrições: 960 162 866  | info@caeselivros.com   

LOCAL: Biblioteca Palácio Galveias 
DATA/ HORA: 7 abr das 14h30 às 17h30 
NOME DA ATIVIDADE: Oficinas Docs4Kids 
SINOPSE: O projeto “O Documentário e o Mundo” apresenta sessões e oficinas para 
crianças e jovens, em contexto escolar ou familiar e assenta naquela que 
acreditamos ser uma dupla força do documentário: a capacidade cinematográfica de 
revelar ao espectador um ponto de vista singular sobre o real, e a capacidade de ser 
veículo para um acesso quase direto a mundos e experiências potenciadoras da 
aprendizagem de conteúdos curriculares.  
Esta é uma atividade gratuita e tem a duração de 3h. Durante este tempo, para além 
da visualização e discussão do filme, será realizada uma atividade prática focada no 
tema. 
Dada a idade das crianças, prevê a presença de um acompanhante (adulto), isento 
de custo de inscrição.  
Faça a sua inscrição aqui. 
+ INFO: https://goo.gl/zdMXhK 
N.º participantes, mín. / máx. : 6/12. 
PÚBLICO-ALVO: para famílias com crianças dos 8 aos 12 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 
 
LOCAL: Biblioteca de Marvila_auditório 
DATA/ HORA: 9 abr das 16h30 às 17h30 
NOME DA ATIVIDADE: Monstrinhas  - Festival de Animação para Miúdos e Graúdos  
SINOPSE: Projeção de uma singular seleção de curtas-metragens de diferentes 
países do festival Monstra para promover o espírito crítico de toda a comunidade. 
PÚBLICO-ALVO: para crianças a partir dos 3 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 

LOCAL: Biblioteca dos Coruchéus 
DATA: 7 abr 
10H30 - crianças dos 6 aos 18 meses  
11H30 - crianças dos 19 aos 36 meses 
NOME DA ACTIVIDADE: Nota a Nota, Música Expressão e Movimento 
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Por Laura Ferreira _ oficina 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: As sessões Nota a Nota, Música Expressão e 
Movimento são feitas sobretudo para as crianças mas também para as suas famílias. 
É um momento de partilha, interação, de criatividade e diversão... uma construção 
passo a passo... nota a nota ... da linguagem musical. 
Máximo de participantes: 12 crianças. 
PÚBLICO-ALVO: v. acima. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia 
numa das BLX. 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro 
DATA: 7 abr às 16h30 - crianças dos 10 aos 12 anos 
21 abr às 16h30 - crianças dos 3 aos 6 anos 
NOME DA ACTIVIDADE: À Descoberta das Emoções - Oficina 
SINOPSE: por Rita Vilhena e Andreia Madeira.  
Quando descubro o que Sinto... acontecem coisas maravilhosas e surpreendentes! 
Digo o que penso, sei o que quero, rio, choro, brinco, abraço, grito, danço, salto, 
canto, coro, vibro...sou eu!!!  
No workshop À Descoberta das Emoções vamos conhecer o medo, a raiva, a 
tristeza, a alegria e o afeto. Vamos descobrir o que acontece no nosso corpo, e o que 
podemos fazer quando sentimos cada emoção. Juntem-se a nós! 
Nº mínimo/ máximo por sessão: 6 a 15 crianças acompanhadas das respectivas 
famílias 
PUBLICO-ALVO: para famílias com crianças a partir dos 3 aos 6 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia numa das BLX. 
 
LOCAL: Biblioteca dos Coruchéus 
DATA: 7 abr às 15h30  
NOME DA ACTIVIDADE: Chibos sabichões_Fiadeiras de Histórias 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Era uma vez três chibos que viviam no cimo de uma 
montanha: um chibinho sabichão pequeno, um chibo sabichão médio e um chibão 
sabichão grande...  
Nº participantes, mín. máx: 5 - 15. 
PUBLICO-ALVO: para famílias com crianças dos 4 aos 8 anos  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia.  
 
LOCAL: Biblioteca dos Coruchéus 
DATA: 7 abr às 16h  
NOME DA ACTIVIDADE: Sessão de grupo com actividades de estimulação da 
consciência fonológica 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Por Catarina Doro - Tânia Reis / Relicário de sons  
Nº participantes, mín. máx: 5 - 15. 
PUBLICO-ALVO: para famílias com crianças dos 4 aos 8 anos  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia.  
 
LOCAL/ DATA/ HORA:  
Biblioteca Orlando Ribeiro_auditório - 13 abr  
Biblioteca de Marvila_auditório - 20 abr  
Biblioteca Palácio Galveias - 24 abr 
Sessões: às 11h e às 14h30 (90 minutos/ cada) 
NOME DA ATIVIDADE: Canções de Abril 
SINOPSE:  
Pelo Serviço de Fonoteca das BLX. 
Zeca Afonso e tantos outros músicos marcaram a “banda sonora” dos anos em volta 
do 25 de Abril de 1974, fazendo da canção um veículo de denúncia, protesto e 
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exaltação da liberdade. Mais de 40 anos volvidos, muitas letras e canções continuam 
a ressoar na nossa memória coletiva. Neste programa iremos recordar através de 
imagens, filmes e da participação musical ativa, algumas páginas da História de 
Portugal e das canções que ajudaram a fazer e a continuar o espírito de Abril (c. 90 
m. de duração). 
PUBLICO-ALVO: para escolas 2/3 CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca de Belém 
DATA: 21 abr e 19 mai | das 16H00 às 16H45 / das 17H00 às 17H45 
NOME DA ACTIVIDADE: Música para Bebés  

SINOPSE DA ACTIVIDADE: pelo Prof. Paulo Cordeiro do Conservatório de Música 
de Sintra 
Nos primeiros anos de vida, os bebés estão especialmente recetivos a absorver tudo 
o que os seus sentidos possam captar. Através de canções e jogos musicais, nesta 
atividade favorece-se o desenvolvimento da coordenação motora, cognitiva e 
linguística dos bebés, promovendo também o contacto com instrumentos musicais 
Orff. Os pais, tios ou avós também são convidados a participar, levando consigo 
novas ideias para desenvolverem em casa com os seus pequenotes. 
N.º Máximo: 11 crianças. 
PUBLICO-ALVO: para crianças dos 0 meses aos 3 anos, acompanhadas de um 
adulto. 
Preço: 15,00 € (1 bebé + até 2 adultos)  
Crianças a partir de 4 anos e a partir do 3º adulto – 5,00 € 
+ INFO e Inscrições: Raquel Coelho ou Catarina Coelho 
conservatoriodemusicadesintra@gmail.com | T. 219 162 628 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro_auditório 
DATA: 21 abr às 15h 
NOME DA ACTIVIDADE: Filminhos Infantis à Solta Pelo País  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: No escuro da sala de cinema, o nevoeiro faz com que 
um pássaro migrador se perca dos companheiros, enquanto os Tumblies por mais 
que tentem, não conseguem ficar inteiros. Na companhia da Mia, descobrimos 
segredos que fazem o mundo girar, não sem antes o principezinho correr atrás do 
sol, que está sujo e tem de se o limpar. Na casa da Miriam, precisa-se de uma nova 
moldura. Foxy, Meg, vamos ao supermercado à procura? O Mancha e o Manchinhas 
decidiram reciclar, então pediram a um senhor que os ensinasse a desenhar. 
Acabamos numa floresta onde nada é o que parece, com as peripécias de um casal 
de viajantes que perde tudo o que acontece. 
PUBLICO-ALVO: para famílias  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 3€ | pessoa  
+ INFO e Inscrições: Tel: 919 819 597 
servicoeducativo@zeroemcomportamento.org 
 
LOCAL/ DATA/ HORA:  
Biblioteca Orlando Ribeiro - 21 abr  
Biblioteca David Mourão-Ferreira - 28 abr 
das 15h às 16h30 
NOME DA ATIVIDADE: A influência da publicidade no comportamento dos jovens  
SINOPSE: Por MediaSmart. 
Nas sociedades modernas as crianças crescem num ambiente saturado pelos media. 
São confrontadas diariamente por uma variedade de mensagens publicitárias: 
outdoors, imprensa, rádio, TV, internet, telemóveis, videogames, app’s e redes 
sociais.  
A publicidade ocupa um lugar muito importante nas suas vidas, nas suas 
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brincadeiras, nas suas conversas e faz parte da sua cultura. Ajudar as crianças a 
compreender o que é a publicidade, os seus objetivos e como é que ela funciona é 
vital para assegurar que elas se tornem consumidores mais informados e mais 
críticos. Iremos ainda abordar de que forma é que devemos promover a auto estima 
positiva das crianças ajudando-as a pensar criticamente sobre as imagens que vêm 
nos meios de comunicação.  
PÚBLICO-ALVO: para todos. 
TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro  
DATA: 21 abr e 26 mai das 15h30 às 16h30 
NOME DA ACTIVIDADE: Ciclo Workshops Língua Gestual para crianças 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Por Joana Barata | Fábrica do Saber. 
A Língua Gestual Portuguesa é uma língua visuo-espacial de âmbito específico, pois, 
a sua aprendizagem implica a realização de gestos que facilitarão a comunicação 
entre surdos e ouvintes. Estes gestos são usados pela comunidade surda 
portuguesa e restante comunidade ouvinte. 
Assim, a Fábrica do Saber disponibiliza um ciclo de workshops com o objetivo de 
promover, divulgar e transmitir conhecimento especifico acerca desta língua.  
N.º participantes, mín. / máx. : 6 - 16 
PUBLICO-ALVO: para crianças a partir dos 5 anos. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada paga, mediante inscrição prévia: 
joana@fabricadosaber.pt 
Preço: 4€ 
 
LOCAL: Biblioteca de Marvila_auditório 
DATA/ HORA: 27 abr às 10h30 
NOME DA ATIVIDADE: Bianca Branca _Dança 
SINOPSE: Branco é a cor preferida da Branca. 
Há quem diga que branco é uma cor sem ser cor. 
Numa empolgante e envolvente confissão Branca conta-nos os seus pequenos 
prazeres, sonhos, medos, desejos todos eles de cor branca. 
Quando menos esperamos podemos ser surpreendidos por um sentimento muito 
forte e de repente, o mundo fica de pernas para o ar. Mas muito mais humano e 
principalmente mais colorido.  
PÚBLICO-ALVO: para escolas – creches e JI (+ 3 anos). 
TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro  
DATA: 28 abr das 16h às 17h 
NOME DA ACTIVIDADE: Eu Sou Único! Eu Sou Especial!  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Por Ana Roque | Oficina Crescer a Ser. 
Oficina de Meditação e Desenvolvimento Consciente com Crianças e Jovens. 
Desenvolvimento Pessoal e Consciente no sentido de dar apoio a um crescimento 
mais harmonioso e mais saudável , valorizando as qualidades e a confiança dos 
mais pequenos. 
N.º Máximo: 12 crianças 
PUBLICO-ALVO: para crianças dos 7 aos 12 anos. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca Camões 
DATA/ HORA: 28 abr às 11h 
NOME DA ATIVIDADE: MANA / Joana Estrela_Fiadeiras de Histórias e Oficina 
SINOPSE: Neste livro maravilhoso vamos encontrar páginas riscadas, autocolantes 
colados ou desenhos rabiscados sobre as páginas e uma irmã mais nova que 
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passou por ali... e deixou um rasto de destruição à sua passagem.  
O que será que fez mais…? 
Quem gosta de rabiscar?  
Riscar, andar à batatada e outras coisas mais …?  
Aparece e verás o que vai acontecer! 
 Nº Mínimo: 5 crianças + 5 adultos 
Nº máximo de participantes: 10 crianças + 10 adultos |  
PÚBLICO-ALVO: para famílias com crianças dos 4 aos 10 anos. 
TIPO DE ACESSO: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
Atividades GERAIS  
 

CONTACTOS REDE BLX 

 

Biblioteca de Belém 
Rua da Junqueira, 295/7 | 1300 – 338 Lisboa | Tel: 218 172 580 
bib.belem@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Camões 
Largo do Calhariz, 17 – 2º esq. | 1200 – 086 Lisboa | Tel: 218 172 360 
bib.camoes@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca dos Coruchéus 
R. Alberto Oliveira | 1700 - 019 Lisboa | Tel: 218 172 049 
bib.corucheus@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa 
Rua Francisco Metrass, 28 D | 1350 - 143 Lisboa | Tel: 218 009 927 
biblioteca@jf-campodeourique.pt 
 
Biblioteca Palácio Galveias 
Campo Pequeno | 1049-046 Lisboa | Tel: 218 173 090 
bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca David Mourão-Ferreira 
Rua Padre Abel Varzim, 7 D | Bairro Casal dos Machados | 1800 – 291 Lisboa |  
Tel: 210 311 710 | bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt 
 
Biblioteca Maria Keil 
Rua Maria José da Guia, 8 | 1750 – 358 Lisboa | Tel: 217 589 280 
bib.mkeil@jf-lumiar.pt 
 
Biblioteca de Marvila 
Rua António Gedeão | 1950 - 347 Lisboa | Tel: 217 173 000 
bib.marvila@jf-lumiar.pt 
 
Biblioteca Natália Correia 
Centro Social Polivalente | Rua Rio Cavado – Bairro Padre Cruz | 1600 – 700 Lisboa 
| Tel: 218 054 526 | biblioteca.carnide@jf-carnide.pt 
 
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 | 
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Tel: 218 507 100 | bib.olivais.emp@jf-olivais.pt 
 
Biblioteca Orlando Ribeiro 
com serviço Fonoteca 
Antigo Solar da Nora | Estrada de Telheiras, 146 | 1600 – 772 Lisboa | Tel: 218 172 
660 | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca da Penha de França 
Rua Francisco Pedro Curado nº 6-A | 1170 - 139 Lisboa | Tel: 2178 172 410 | 
bib.pfranca@cm-lisboa.pt  
 
Biblioteca de São Lázaro 
Rua do Saco, 1 | 1169 – 107 Lisboa | Tel: 218 852 672 
bib.slazaro@jfarroios.pt 
 
Biblioteca Por Timor 
Rua de São Bento, 182 – 184 | 1200 – 821 Lisboa | Tel: 213 905 702 
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: 217 802 760 
| bib.republica@cm-lisboa.pt 
 
Bibliotecas Itinerantes e Móveis 
Rua Mª Violante Vieira, Zona F, Edifício B, Lotes 9 e 10, loja 2 e 3 
1500 – 350 Lisboa | Tel: 218 170 544 
bib.itinerantes@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca-Quiosque Jardim da Estrela 
Jardim da Estrela 
1200-667 Lisboa 
Tlm: 911 528 536 

bib.itinerantes@cm-lisboa.pt 
 
Hemeroteca 
R. Lúcio de Azevedo, 21 B 
1600-145 Lisboa | Tel: 218 172 430 
hemeroteca@cm-lisboa.pt  
site: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
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