MÊS DO LIVRO E DA LEITURA
Festa do Livro e da Leitura, no mês em que se celebra O Dia Internacional do Livro
Infantil (2 de abril) e o Dia Mundial do Livro e dos direitos de autor (23 de abril). Neste
âmbito está previsto um conjunto de atividades, nomeadamente: encontros com
escritores, oficinas, óscares da leitura, horas do conto, sugestões de leitura, entre
outras.
Programa
01, 08, 15, 22 e 29/04 (11h30) – Espetáculo de animação da leitura
03 a 28/04 – Ler+ em família – formação aos pais
03 a 28/04 – Vem conhecer a tua biblioteca – visita de estudo
03 a 28/04 – Contos contigo conto – “Um pequeno crocodilo ternurento que só visto” /
“O lobo mágico”
03 a 28/04 – Ls2 – Leituras, Sentidos e Saberes – Ana Saldanha
Exposição dos trabalhos realizados pelas escolas
03 a 28/04 – “Contra-cara” – passatempo de fotografia
03 a 28/04 – “Descobre a tua biblioteca” - Peddypapper
03 a 28/04 – “Leitura com vida” – sugestões de leitura
07/04 (21h) – Comunidade de leitores – “A última noite em lisboa”
08/04 (15h) – Encontro com o escritor Sérgio Luís Carvalho
08/04 (16h) – Encontro com Abílio Fernando Dias Pedroso. Apresentação do livro “A
vida em poesia”
15/04 (16h, 17h) – Música com Bebés e papás

17 a 22/04 – “Troca aí” – troca de livros usados
21/04 (21h) – Encontro com a escritora Patrícia Carvalho
27/04 – LS2 – Leituras, Sentidos e Saberes – Ana Saldanha
Espetáculo das escolas com a presença da autora
28/04 (19h) – “Óscares da Leitura” – sessão de reconhecimento aos utilizadores
29/04 (16h) – Tertúlia poética “Asas de Poesia”
29/04 (18h) – Comunidade de leitores – “Cá vai Lisboa”

Horário: segunda-feira, das 18.00h às 23.00h / terça a sexta-feira, das 09.30h às
23.00h / sábado, das 09.30h às 22.30h
Público-alvo: público em geral
Contactos: tel.+ 351 22 940 86 38 biblioteca@cm-maia.pt
Informações: http://maiacultura.cm-maia.pt/
Local: Biblioteca Municipal da Maia

