FEVEREIRO COM AMOR
Biblioteca Infantil/Ludoteca
Fevereiro de 2022

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
Horário:
2.ª feira: 13h30 – 19h30
3.ª a 6.ª feira: 10h00 – 19h30
Sábado: 11h00 - 13h00 e 14h00 - 19h00

Contos em fevereiro
O mês de fevereiro pode ser curto, mas
tem muito amor para celebrar no dia dos
Namorados. Por isso há histórias de amor
para descobrir na Biblioteca Infantil/
Ludoteca.

Leituras em voz alta
O dia 1 de fevereiro foi instituído como o
Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. Ao
longo de todo o dia haverá diversos
momentos de leitura em voz alta nos quais
vos convidamos a participar.

E ainda…

Histórias de amor
Contam-se no Dia dos Namorados a 14
de fevereiro, 2ªfeira às 18h00. Esta hora do
conto é para crianças dos 3 aos 5 anos,
acompanhados por um adulto.
Inscrições a partir de 7 de fevereiro.

Mais histórias de Amor
Príncipes e princesas
Será que vivem felizes para sempre? Para
saberem, têm de assistir à hora do conto do
dia 4 de fevereiro, 6.ª feira, às 18h00. Hora
do conto para crianças de 4 e 5 anos de
idade, acompanhadas por um adulto.
Inscrições a partir de 28 de janeiro.

Contamos mais história de Amor no dia
16 de fevereiro, 4ªfeira, às 18h00. Esta hora
do conto é para crianças com mais de 6
anos.
Inscrições a partir de 7 de fevereiro.

Contos pequeninos com
emoções
Podem ouvi-los no dia 25 de fevereiro,
6.ª feira, às 18h00. Esta hora do conto é
destinada a crianças dos 3 aos 5 anos de
idade, acompanhadas por um adulto.
Inscrições a partir de 18 de fevereiro.

Durante todo o mês de fevereiro, a
Biblioteca
Infantil
assinala
o
Dia
Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto com uma mostra de livros
infantojuvenis que abordam e explicam este
tema.

Lembramos que…
Como o número de lugares é limitado, é
necessário inscrição prévia, que é gratuita.
Pedidos de inscrições e informações deverão
ser dirigidos à Biblioteca Infantil /Ludoteca,
no local ou pelo telefone 239702630.
As crianças com menos de 6 anos de
idade deverão estar acompanhadas por um
adulto.
Nota: Estas horas do conto NÃO se
destinam a grupos escolares.

Informamos ainda que podem aceder ao
nosso
catálogo
através
do
link:
biblioteca.cm-coimbra.pt.

