Horário:
Segunda a sexta-Feira: 10h.-18.30h.
Sábado: 14.30h.-18h30.
Encerra:
Sábados: De Julho a Agosto;
Em época de Natal, Ano Novo e Páscoa

Biblioteca
Municipal

Porto de Mós

[Ilustrações no folheto de Tania Recio]

Contactos:
Biblioteca Municipal de Porto de Mós
Av.ª da Liberdade | 2480 - 302 Porto de Mós | Tel: 244 499653
E-Mail: bmpm@municipio-portodemos.pt
www.municipio-portodemos.pt
www.facebook.com/bibliotecaportomos

2019/2020

Programa
Atividades

de

Hora do conto...

Miminhos de Leitura...

A biblioteca acolhe grupos escolares para dar a descobrir a

Um momento de aprendizagem ativa para bebés e pais. Com muitos

leitura como forma de prazer e lazer fora do contexto de sala

miminhos os bebés darão os primeiros passos na caminhada para a

de aula.

leitura…

Público-alvo: Jardins de Infância e Escolas do 1ºCiclo

Público-alvo: Bebés dos 6 aos 36 meses e pais

Terças, Quartas e Quintas-feiras das 10h00 às 11h00

Um Sábado por mês às 16h30 (Inscrição prévia)

(Marcação prévia)

Sábados a Contar...

Bibliomóvel
A Bibliomóvel viaja pelas escolas do 1ºciclo, jardins de

No primeiro sábado de cada mês juntamos as famílias e os

infância, lares, centros de dia e freguesias do concelho,

contadores de histórias num local acolhedor, onde a magia

deixando histórias e recolhendo afetos...

da palavra e do livro se unem, despertando o desejo de
ouvir, ler e sonhar…
Público-alvo: Famílias (crianças a partir dos 3 anos)
No 1º sábado do mês às 16h00 (Por ordem de chegada)

Conforme itinerário

Clube de Leitura
Com o objetivo de juntar os amantes dos livros, realizamos encontros
mensais onde são partilhadas leituras.
Esta é uma iniciativa da Biblioteca Municipal de Porto de Mós e do
Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em Porto de Mós.
Público-alvo: Adultos
Última quinta-feira do mês às 18h30

Visitas Guiadas
As visitas guiadas destinam-se a dar a conhecer o espaço físico e os serviços
disponibilizados pela Biblioteca. (Marcação prévia)

Oficinas Criativas
Narração de uma história, seguida de ateliê de expressão plástica.
Público-alvo: Maiores de 6 anos
Férias de Natal, Páscoa e Verão (Inscrição prévia)

