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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 de Belém 
DATA: até jun 
NOME DA ACTIVIDADE: Ler-in, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: pela Associação Mão Guia. 
Ler- in é um projecto de Leitura inclusiva partilhada.  
Atividade gratuita (Projeto Bip/ Zip - Mão Guia - Guia- te para a Vida ) com base 
numa atividade assistida por animais.  
A leitura assistida por animais é uma excelente forma de praticar a leitura perante um 
ouvinte diferenciado, sem juízos de valor, mas onde e ao mesmo tempo se procura 
educar para a inclusão animal na cidadania ativa. As crianças podem ter um contacto 
com um cão, treinado, e que poderá vir a ser uma referência positiva para o seu 
futuro quer enquanto tutores quer como utilizadores (crianças com necessidades 
especiais) com o objetivo de estimular a partilha de experiências e desenvolver uma 
cidadania participada. 
Nestas sessões serão usados livros adaptados, também em Braille e em alto-relevo 
(para pessoas cegas ou com baixa visão) que permitem ao mesmo tempo 
sensibilizar o público leitor infantil normo visual para a diferença e a inclusão, 
estimulando a co- leitura e a responsabilização dos leitores na promoção de uma 
Leitura Inclusiva Partilhada. 
PUBLICO-ALVO: para crianças com necessidades especiais  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro 
DATA/ HORA: 2 jun às 15h  
NOME DA ATIVIDADE: O futuro agora ou um iceberg à deriva... 
SINOPSE:  
por Margarida Botelho. 
No dia 12 de julho de 2017 um iceberg com um trilião de toneladas, do tamanho do 
Algarve, soltou-se do continente Antártico. Para onde se dirige tanta água doce e 
gelada? Será que chegará a Portugal? O que acontecerá quando toda esta água 
derreter no oceano salgado? O que significa este acontecimento gigante da natureza 
na nossa vida?  
Esta oficina nasce destas e de muitas outras perguntas sobre as alterações 
climáticas e sociais que acontecem longe e perto de nós. 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:info@caeselivros.com


            AGENDA CULTURAL DAS BLX > Famílias/Escolas_junho  2018 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasdelisboa                         

2 

Duração: 2h 
PÚBLICO-ALVO: para famílias com crianças a partir dos 6 anos 

TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 

LOCAL: Biblioteca de Marvila_auditório 
DATA/ HORA: 2 jun das 14h30 às 16h 
NOME DA ATIVIDADE: Fantoches que contam histórias 
SINOPSE: Por Ana Santos, Renata Ramos e Vandiza Lopes (BLX). 
Vamos aprender a construir fantoches e recriar personagens que podem viver em 
muitas histórias.  
Um coelhinho, uma galinha, a vizinha tonta, o zé das moscas, a cabra-cabrês... 
E de uma história nascem três. 
No final, vamos inventar uma história em conjunto com os fantoches que 
construímos. 
N.º participantes, mín. / máx. : 5 – 15. 
PÚBLICO-ALVO: para crianças dos 6 aos 12 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca de Marvila_auditório 
DATA/ HORA: 4 jun das 16h30 às 17h30 
NOME DA ATIVIDADE: Monstrinha  - Festival de Animação para Miúdos e Graúdos  
SINOPSE: Sessão de filmes resultantes de oficinas.  
PÚBLICO-ALVO: para crianças a partir dos 3 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada livre. 

LOCAL: Biblioteca Camões 
DATA/ HORA: 9 jun às 11h 
NOME DA ATIVIDADE: O pato camponês_Fiadeiras de Histórias e Oficina 
SINOPSE: O PATO CAMPONÊS / Martin Waddell; il. Helen Oxenbury 
Era uma vez um … que tinha o azar de viver com um … preguiçoso. Enquanto o … 
trabalhava, o … ficava na cama – até que um dia os outros … decidiram entrar em 
acção. 
Uma história que certamente vais querer descobrir onde se vai passar a história, 
quem são as personagens, quais são os problemas e como vai ser a solução 
encontrada. 
 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. 
 
LOCAL: Biblioteca de São Lázaro  
DATA/ HORA: 16 jun 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 
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.  

http://blx.cm-lisboa.pt/
http://www.mediasmart.com.pt/


            AGENDA CULTURAL DAS BLX > Famílias/Escolas_junho  2018 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasdelisboa                         

3 

PÚBLICO-ALVO: para todos. 
TIPO DE ACESSO: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca de Belém 
DATA/ HORA: 16 jun às 11h 
NOME DA ATIVIDADE: Atelier de Barro 
SINOPSE: Era uma vez um pedaço de barro que com a ajuda de um pau, uma folha, 
uma semente se transformou numa pequena e bela escultura. 
N.º participantes, mín. / máx. : 6 - 20 
PÚBLICO-ALVO: Para famílias com crianças dos 3 aos 12 anos 
TIPO DE ACESSO: Preço: 5€ por participante e por sessão 
Informações e Inscrições: triutopia.arte@hotmail.com Tlm: 933 391 667 / 911 542 
389  
 
LOCAL: Biblioteca da Penha França  
DATA/ HORA: 16 jun 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 
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 gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro  
DATA/ HORA: 16 jun às 15h30 
NOME DA ATIVIDADE: Hora do conto e oficina "Cócos, Xixis e Macacos do Nariz" 
SINOPSE:  
Por Célia Gandres. 
Falarmos de Cocós, Xixis e Macacos do Nariz é muito do que nos vem de dentro e 
pormos cá fora como inevitáveis – é assim a Natureza, é assim que somos feitos e 
sobrevivemos. 
E brincarmos com estas temáticas ajuda-nos a crescer e a explorar ateliers que nem 
pensámos possível. Querem viver esta experiência?  
N.º participantes, máx. : 25 participantes 
PÚBLICO-ALVO: para crianças  dos 3 aos 6 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro  
DATA/ HORA: 16 jun às 16h 
NOME DA ATIVIDADE: O Homem Bestial_Oficina 
SINOPSE: Por Ana Maymone. 
Imagina um homem com um aspecto muito estranho e assustador, daqueles que até 
metem medo ao susto e desenvolve a sua estória num poema, sabendo que este 
homem é tão bonito e especial no seu coração, quanto é feio e assustador por fora. 
Ilustra o teu homem bestial, construindo-o a partir de rolos de papel.  
N.º participantes, mín. / máx. :  5 a 20 participantes 

http://blx.cm-lisboa.pt/
http://www.mediasmart.com.pt/
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PÚBLICO-ALVO: para crianças  dos 6 aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO: Entrada paga, mediante inscrição prévia. 
4 €/participante | 1 criança 1 adulto = 25% desconto = 6€ 
+ INFO e Inscrições: info@casamarciana.pt 
 
LOCAL: Biblioteca David Mourão-Ferreira 
DATA/ HORA: 23 jun às 15h 
NOME DA ATIVIDADE: Yoga entre Histórias 
SINOPSE: Sessão desenvolvida por Cláudia Pinto Praça. 
O que acontece numa sessão de YOGA ENTRE HISTÓRIAS? 
A leitura de uma história, a realização das posturas dinâmicas de yoga associadas 
aos animais e aos elementos da natureza, canções e mantras especialmente 
coreografados para os mais pequenos (mas que os crescidos também adoram), o 
regresso à calma, e o mais importante de tudo: muita alegria e cumplicidade entre 
pais e filhos, sorrisos sinceros e olhares curiosos, espontaneidade e descontração, 
disponibilidade para vivenciar aquele momento... 
o yoga é um tempo de partilhas maravilhosas em família! 
PÚBLICO-ALVO: para famílias com crianças dos 4 aos 8 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 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:info@casamarciana.pt
mailto:bib.belem@cm-lisboa.pt
mailto:bib.camoes@cm-lisboa.pt
mailto:bib.corucheus@cm-lisboa.pt
mailto:biblioteca@jf-campodeourique.pt
mailto:bib.dmferreira@jf-parquedasnacoes.pt
mailto:bib.mkeil@jf-lumiar.pt
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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 | 
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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