
Programa

24 de Abril

25 de Abril

21h30 - Recepção às crianças.

21h45 - Participação em diversos jogos tradicionais, adivinhas, cartas de código.

22h00 - Descoberta do mapa da caça ao tesouro nos vários espaços da Biblioteca, com vários

enigmas para desvendar e muitas surpresas pelo meio.

23h00 - Lanche nocturno, com chocolate quente e bolachas.

23h30 – Dentes lavados, pijama vestido, é a hora de deitar, ouvindo histórias de adormecer.

08h30 – De olhos bem abertos, cara lavada e penteados, vamos dar o “Bom Dia à Biblioteca”.

08h45 – Pequeno-almoço com diversos sabores e fotografias da “Minha primeira noite na

Biblioteca”.

09h00 – Aguardando pelos pais, vamos para casa.

Vive esta noite de Sonho

na tua Biblioteca



Na noite de , a , em parceria com

o

vai proporcionar uma noite mágica a crianças dos

6 aos 10 anos.

Acompanhados pela equipa do Serviço Educativo, as crianças irão participar na festa do

pijama, com histórias de encantar.

Com o pijama, o saco-cama e a mochila, viajarão neste imenso mundo mágico dos livros

infantis e juvenis.
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O objectivo desta actividade é que as crianças sejam envolvidas e se deixem envolver pelos

livros e pelas palavras. Através de jogos tradicionais, cartas código e uma caça ao tesouro, vão

poder passar uma noite diferente, tendo como cenário de fundo, a

Esta iniciativa tem como finalidade proporcionar o convívio entre os mais novos numa noite

cheia de emoções e aventuras.

magia da Biblioteca.

Biografia de
Sofia de Azevedo Teixeira

Sofia de Azevedo Teixeira é a filha mais nova

do já falecido Capitão Armindo Torres

Teixeira e de Maria Albina Moreira

de Azevedo Teixeira.

Tem 33 anos, é natural da Póvoa de Varzim

e reside na freguesia de Argivai.

Concluiu a Licenciatura em Ciências

Históricas (Ramo Educacional e Ramo

Científico) na Universidade Portucalense do

Porto. Leccionou em várias escolas do país.

Dedica-se à literatura infantil e juvenil, sendo

autora de diversos contos e peças de teatro.

Tem vindo a fazer colaborações com

a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto na

Póvoa de Varzim, na área do Serviço

Educativo.

Já apresentou diversas animações, histórias

e horas do conto em várias escolas primárias

do concelho.

Em Julho de 2008 editou o seu primeiro livro

infantil e juvenil, chamado “

Este livro baseia-se em algumas

reminiscências que chegaram até hoje,

referentes a uma antiga lenda da freguesia de

Argivai.

Os Penedos dos

Guizos”.




