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VI Edição da Itinerância Concelhia de Escritores, Ilustradores e Contadores de Histórias

18 JAN

ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA VENTURA

14 MAR

ENCONTRO COM A ESCRITORA JOANA M. LOPES

10 MAI

ENCONTRO COM O ESCRITOR SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA

REDE DE
BIBLIOTECAS

Este projeto de continuidade, organizado pela Rede de Bibliotecas de Ovar, tem como
objetivo aproximar os alunos – desde o pré-escolar ao secundário - dos autores e
mediadores de leitura, aproveitando a sua deslocação para um périplo concelhio,
realizando-se três sessões diárias em diferentes bibliotecas escolares e na biblioteca
municipal.

ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA VENTURA
Tendo como base o seu livro «O cato quer mimos», Ana Ventura dinamiza animadas
sessões para o público infantil, explorando temáticas como a Natureza e os Afetos.
09h00 | EB da Regedoura – Válega
11h00 | EB da Estrada – Maceda
14h15 |Biblioteca Municipal de Ovar (para alunos da EB dos Combatentes)
Público-alvo | alunos do pré-escolar e 1º ciclo | duas turmas

ENCONTRO COM A ESCRITORA JOANA M. LOPES
A autora apresenta os seus livros infantis e o seu mundo imaginário através de uma mala
carregadinha de objetos estranhos e muito divertidos, que vão aparecendo ao longo da
sessão, sendo as crianças convidadas a participar num jogo de pistas, transformando-as
em pequenos detetives que têm de descobrir o universo e as personagens existentes
nas várias obras.Com muita imaginação e criatividade, no final da sessão os participantes
vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e,
até, umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia!
09h00 | EB Florbela Espanca – Esmoriz
11h00 | EB S. Vicente de Pereira
14h15 | Escola Secundária José Macedo Fragateiro (p/ alunos do 2º ciclo do AEO)
Público-alvo | alunos do 2º ciclo | duas turmas

ENCONTRO COM O ESCRITOR SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA
Sandro William Junqueira vem partilhar com os alunos parte do seu percurso de vida e
dar conta do que o encaminhou para a escrita, incluindo as leituras e os autores que o
tornaram no escritor que é hoje, já que «ninguém chega à escrita sozinho». Com os
alunos do 3.º ciclo irá abordar o livro: “As palavras que fugiram do dicionário” e com os
alunos do secundário o livro: “Quando as girafas baixam o pescoço” e “A sangrada
família”.
09h00 | Escola Secundária de Esmoriz
11h00 | Escola Secundária José Macedo Fragateiro
14h15 | Biblioteca Municipal de Ovar (p/ alunos da Escola Secundária Júlio Dinis)
Público-alvo | alunos do 3º ciclo e secundário | duas turmas

CONTACTOS | Biblioteca Municipal de Ovar
Rua Arqtº Januário Godinho | 3880-152 OVAR
Telefone: 256.586478 | E-mail: biblioteca@cm-ovar.pt
Site | http://biblioteca.cm-ovar.pt

