CONTOS EM MAIO

LEMBRAMOS QUE…
Como o número de lugares é limitado, é
necessária inscrição prévia, que é gratuita.
Os pedidos de inscrição e informações
deverão ser dirigidos à Biblioteca Infantil
/Ludoteca, no local, através do email ou pelo
telefone 239702630.
Pedimos às crianças inscritas e aos seus
acompanhantes que sejam pontuais. Se não
estiverem na Biblioteca Infantil/Ludoteca à
hora marcada, a sua vaga será ocupada por
outra criança que queira participar.
As crianças com menos de 6 anos de idade
deverão estar acompanhadas por um adulto.

BIBLIOTECA INFANTIL/LUDOTECA
MAIO DE 2022

Apareçam!

Câmara Municipal de Coimbra
Biblioteca Infantil/Ludoteca
Casa Municipal da Cultura
R. Pedro Monteiro
Telefone: 239702630
Email: biblioteca.infantil@cm-coimbra.pt
Portal: biblioteca.cm-coimbra.pt
Facebook: Bibliotecamunicipaldecoimbraoficial
Horário:
2.ª feira: 13h00 – 19h30
3.ª a 6.ª feira: 10h00 – 19h30
Sábado: 11h00 – 13h00 e 14h00 – 19h00

Ilustrações de Shirley Hugues

10ª edição do “Coimbra a Brincar”
CONTOS COM BRINQUEDOS

CONTOS EM MAIO
“Mês de maio, mês das flores, mês de
Maria, mês da mãe e dos amores também”, diz
o ditado.
Em maio comemoramos o Dia Internacional
do Brincar, o Dia da Família e o Dia da Mãe na
Biblioteca Infantil/Ludoteca. Este é um mês de
livros bonitos e de contos surpreendentes.
Venham conhecê-los!

No Dia Internacional do Brincar, 28 de maio,
sábado, às 11h30, contamos contos
brincalhões a crianças a partir dos 6 anos.
Às 16h00 na sala Polivalente o Grupo Pirata
Gau&Friends apresenta “O Livro das Canções”
Para toda a família.
Inscrições a partir de 20 de maio.

CONTOS DO DIA DA MÃE
Dedicamos esta hora do conto a todas as
mães do mundo. Acontece no dia 2 de maio,
segunda-feira, às 18h00 e destina-se a crianças
dos 3 aos 5 anos, acompanhadas pelas mães.
Inscrições a partir de 26 de abril.

CONTOS DA FAMÍLIA
Sabiam que a 15 de maio se celebra o Dia
Internacional da Família? Nós festejamos
dedicando a todas as famílias a nossa hora do
conto. Dia 14 de maio, sábado, às 11h30, para
crianças dos 3 aos 5 anos, acompanhadas por
um adulto.
Inscrições a partir de 6 de maio.

CONTOS COM ARTE
18 de maio é o Dia Internacional dos Museus
e os contos que vamos partilhar têm como
tema a Arte nas suas mais diversas expressões.
Venham ouvi-los dia 18 de maio, quarta-feira,
às 18h00. Hora do conto para crianças dos 3
aos 5 anos, acompanhadas por um adulto.
Inscrições a partir de 13 de maio.

E AINDA...
EXPOSIÇÃO
Até 27 de maio, está patente a exposição
bibliográfica dedicada aos livros para crianças
de Manuel António Pina, que nos deixou Há
dez anos.

LER AO CUBO
Ainda no âmbito da 10ª edição do
“Coimbra a Brincar”
A Biblioteca Jardim “Ler ao Cubo” em
Colaboração com a Associação Inclusão Com
Tacto, oferecem a todos os públicos jogos de
tabuleiro no dia 27 de maio, das 10h00 às
16h00 e no dia 28, das 11h00 às 19h00.

