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PROGRAMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RMBA

Dia 5 de março
Biblioteca Municipal Maria Lamas - Monte de Caparica

Horário: 15h30 
Local: Sala Polivalente

Inauguração da Exposição de pintura DesconfinAr-te de Ivan Nascimento 
Exposição de pintura da autoria do artista almadense Ivan Nascimento, surge como uma metáfora ao mundo 
das artes que quase parou, durante a pandemia. Desconfinar a arte! pretende levar o público à galeria 
desafiando o espectador a refletir sobre a vertente conceptual e artística dos trabalhos, mas também sobre o 
momento e experiência pandémica individual e coletiva, revivendo memórias passadas e presentes 
projetando o futuro.

Exposição patente ao público de 5 a 12 de março

Público-alvo: Público em geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Oficina “Vamos LIXOMUSICAR… e construir uma CORNETA ecológica! 
A ideia é reciclar para musicar, com criatividade. Objetos vulgares, como um funil, uma mangueira e um…, 
que parecem já não servir para nada, e por isso já são lixo, vão dar asas à tua imaginação para construíres um 
instrumento musical.   Vai ser divertida esta aventura para crianças e adultos. Mas muito BARULHENTA!   
YUPIIIII!

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt

Biblioteca Municipal José Saramago 

Horário: 16h00
Local: Sala de atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 
assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 4 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 7 de março
Biblioteca Municipal José Saramago 

Horário: 10h00 
Local: Atividade a ser realizada na escola

Oficina: Cine Kids dinamizada pela produtora Adesiva
CineKids é um Workshop que pretende mostrar às crianças e jovens como funciona e se faz cinema. 
Trabalhando como verdadeiros profissionais nas variadas áreas do cinema, os participantes vão poder 
experimentar o mundo da 7ª arte e fazer um filme. 

Adesiva é uma produtora de audiovisuais com uma forte componente didática e de formação, responsável 
em Portugal por dinamizar o projeto CINEKIDS.

Duração: 6 h
Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30
Local: Sala de Actividades

Workshop de BD e Manga dinamizado por Patrik Caetano
O workshop de BD e Manga mostrará as bases de Banda Desenhada para que os seus participantes possam 
criar Páginas de Manga e BD autonomamente. Composto por uma componente teórica e uma componente 
prática para além de uma introdução à história da Banda desenhada e uma explicação das bases técnicas 
para a criação de uma BD, os participantes são convidados a criar uma BD coletiva e uma BD individual.
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Patrik Caetano é ilustrador e desenhador de BD. Formado em Desenho pela FBAUL Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa, e em Arquitetura na UAL.  Trabalhou como Environment concept Artist para a 
Freakout Games, como Ilustrador para a DEVIR, tendo vários comics publicados 
Ganhou vários prémios de desenho e BD, e atualmente trabalha na BD BloodBound escrita por André Mateus 
e na BD completa de Quest for Tula. Participou na COMIC CON PORTUGAL.

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Turmas de Ensino Secundário
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 8 março
Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Hora do Conto “O Grande Guarda-Chuva”, de Amy June Bates
À porta, há um grande guarda-chuva. É tão grande que, quando começa a chover, consegue abrigar toda a 
gente. Que ninguém se preocupe se tem ou não espaço para si. Não importa que aspeto tenha ou de onde 
venha, há sempre lugar para mais um. Com simplicidade, ternura, subtileza poética podemos acolher e 
integrar todos. Vamos criar um guarda-chuva inspirador e intemporal. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Hora do Conto “Boleia na Vassoura”, de Julia Donaldson e Axel Sceeffler, baseado no livro “Room on 
the Broom”, de JULIA DONALDSON E AXEL SCEEFFLER
O gato ronronou e a bruxa sorriu quando se sentaram na sua vassoura e voaram ao vento. E foi ainda melhor, à 
medida que o cão e o pássaro se juntaram ao passeio. Mas a vassoura partiu-se e um dragão faminto 
procurando por um lanche, quase comeu a ….Só que os amigos animais da bruxa pensaram rápido e 
encontraram uma solução … Upssss!!! Queres descobrir qual foi ? 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020



assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas, 
como a biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a biblioteca do Palácio de Mafra. Além de 
informações sobre as diversas espécies de morcegos e do seu habitat, esta história, com asas, realça 
sobretudo o amor pelos livros e pela leitura.

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Maria Lamas

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de atividades

Oficina “Bzzzzzzzzzz, A Abelha”, de KIRSTEN HALL
A abelha é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas está em perigo.
Bzzz, bzzzz, bzzzz... estás a ouvir? Muito perto, a zoar, a zumbir... Uma abelha! Este é um livro para descobrires 
o incrível trabalho das abelhas.
Dançando e volteando de flor em flor, as abelhas sorvem o néctar e espalham o pólen. O pólen dá origem às 
sementes, as sementes a novas plantas, e estas plantas a novas flores. É um ciclo maravilhoso e perfeito, que 
só pode terminar em mel!
Entra nesta viagem e descobre também como, todos juntos, podemos defender as abelhas.

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 90m
Público-alvo: Escolas: 1º Ciclo
Lotação máxima: 1 Turma 
Marcação prévia: Ana Paula Chastres 
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h15 

Oficina: Hannah Arendt dinamizada Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: trabalho e tecnologia, a opinião, o conhecimento e a 
verdade; liberdade e determinismo. 

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para 
Crianças e Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da 

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de 
objetos estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao 
longo da sessão, as crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em 
detetives e têm de descobrir o universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita 
imaginação e criatividade, no final da sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma 
cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar 
no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda 
autora de livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o 
Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da 
UNESCO, no Brasil e viu alguns dos seus livros serem integrados no PNL. 
Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 9 março
Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “As emoções do pequeno gato furioso”, de Audrey Bouquet
Esta é uma história sobre um pequeno gato que ensina os mais pequenos a lidar com as suas emoções. Ora 
furioso, ora egoísta, o pequeno gato vai aprender a reconhecer as suas emoções e a geri-las. 

Atividade a realizar através de plataforma digital ou presencialmente

Duração: 60m
Público-alvo: Escolas: pré-escolar 
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Hora do Conto “O morcego bibliotecário”, de Carmen Zita Ferreira
“O Morcego Bibliotecário” tem como personagens os morcegos e as suas habilidades em capturar insetos, 

Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; 
Co-fundadora dos encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 3º ciclos
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

ATIVIDADE ON-LINE 

Horário: 10h30

Oficina: A mala misteriosa dinamizada Joana M. Lopes
Nesta sessão a autora apresenta o seu mundo imaginário através de uma mala misteriosa, carregadinha de objetos 
estranhos e muito divertidos. Tendo como ponto de partida estes objetos, que vão aparecendo ao longo da sessão, as 
crianças são convidadas a participar num jogo de pistas, onde se transformam em detetives e têm de descobrir o 
universo e as personagens existentes nas várias obras da autora. Com muita imaginação e criatividade, no final da 
sessão, os participantes vão perceber como é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e até umas 
agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar no reino da fantasia.

Joana M. Lopes é mediadora cultural, artista plástica e uma das fundadoras do projeto Minimalista. É ainda autora de 
livros infantis de conto e poesia, tendo-se estriado em 2018 como romancista. Em 2014 recebeu o Prémio de Literatura 
Infantil do Pingo Doce, posteriormente foi premiada com o selo Cátedra da Literatura da UNESCO, no Brasil e viu alguns 
dos seus livros serem integrados no PNL. 

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Pré-escolas ou 1º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Horário: 11h15 

Oficina: Hildegarda dinamizada por Joana Rita Sousa
Numa oficina de Filosofia (para Crianças e Jovens) treinamos o pensamento crítico, o pensamento criativo, o 
pensamento cuidativo e também o colaborativo. Pensamos com os outros.
Nesta oficina a partir das propostas de filosofia visual – Wonder Ponder, serão abordados os seguintes temas: mundo 
cruel [o que significa ficar de castigo?]; eu, pessoa [como sabes que não és um robot?]; belisca-me! [o que é real?]; 
aquilo que tu quiseres [podemos todos fazer aquilo que queremos?]

Joana Rita Sousa é Filósofa e mestre em filosofia para crianças; docente na Pós-Graduação Filosofia para Crianças e 
Jovens, na UCP; membro honorário da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, da Sociedade Portuguesa de 
Filosofia, da Sophia Network e do The International Council of Philosophy Inquiry with Children; Co-fundadora dos 
encontros Sentir Pensamentos | Pensar Sentidos.

Atividade a realizar através de plataforma digital

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Maria João Ferro
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Dia 10 de março
Biblioteca José Saramago

Local: Sala de atividades
Horário: 10h30

Oficina: o YOGA e a poesia dinamizada por Raquel Canhão
Esta sessão será um convite à estimulação dos sentidos das crianças através da leitura de poesia e da prática do Yoga. 
Quer o Yoga quer a poesia têm a capacidade de ampliar visivelmente as possibilidades de os alunos contactarem com as 
suas emoções e refletirem sobre o mundo e sobre eles próprios. 
Sessão baseada na poesia A menina feia, de Luisa Dulce Soares e o Pássaro da Cabeça, de Manuel António Pina.    

Raquel Canhão é instrutora de Yoga. Tem o curso de especialização em neurociência e neuroplasticiade. Desde 2017 
que tem sido facilitadora de yoga, meditação competências sócio emocionais e expressão corporal para crianças

Duração: 50m
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal José Saramago

Horário: 15h00
Local: Sala Polivalente

Sessão de apresentação da Semana da Leitura 2022
Apresentação da programação da semana da Leitura 2022 

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Professores Bibliotecários, Diretores de Agrupamentos, Público em Geral
Lotação máxima: capacidade máxima da sala

Dia 11 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 10h30 e 14h30
Local: Sala de Atividades

Oficina:Dá forma ao movimento: construção de brinquedos óticos dinamizada por Cola – coletivo audiovisual
Nesta oficina através de alguns exemplos pré-concebidos, onde estão presentes regras básicas de animação, os 
participantes vão aprender a construir pequenos loops animados, através do uso do Taumatrópio, do Fenacistoscópio e 
do Zootropo. 

Cola – Coletivo Audiovisual é uma cooperativa de produção internacional especializada em fazer filmes de animação, 
utilizando técnicas com e de brinquedos óticos.

Duração: 2h
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclos.
Lotação máxima: 1 Turma
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 14h30 e 15h30
Local: Sala de Atividades

Oficina: Concerto didático Quebra-Nozes dinamizado por Marisa Borralho e Inês Mares
Nesta nova aventura do Saxofone4All, vamos caminhando por entre sons capazes de nos fazer sonhar, juntando uma 
pitadinha de teatro.  Um conto que leva as crianças a explorarem a sua criatividade.

Mariza Borralho detém o 8º grau de Saxofone do Conservatório Regional de Setúbal, é licenciada em Estudos Europeus 
e pós-graduada em Práticas Culturais para Municípios. Para além da componente artística, como solista, tem integrado 
diversos projetos musicais de relevo em variados estilos e ensembles. Desde 2007 tem participado em vários projetos 
pedagógicos como professora de Expressão Musical, trabalhando com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 
anos.

Duração: 50m
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo 
Lotação máxima: 1 Turma p/ sessão
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020

Dia 12 março
Biblioteca José Saramago

Horário: 11h00
Local: Sala de atividades

Comunidade de Leitores: “Ler Ciência em Família”, dinamizada por Maria Francisca Macedo
Um espaço para ler, ouvir ler, debater e experimentar… Livros com ciência.

Maria Francisca Macedo - nasceu em 1988. Sempre foi aventureira e curiosa. Desde pequena que é apaixonada por 
ciências, experiências e animais, mas também por histórias e mundos fantásticos. Seguiu o curso de Biologia, que era o 
que fazia mais sentido. Mas, quando percebeu que os verdadeiros apaixonados por experiências, perguntas e histórias 
eram as crianças, mudou de curso e tornou-se professora do Ensino Básico, em 2011.
No sentido de dar asas à sua imaginação, tem procurado cursos de escrita criativa, de ilustração e de literatura infantil. 
Para além de dar aulas, vai (sempre que lhe é pedido!) às escolas e bibliotecas encontrar-se com alunos e professores 
para fazer experiências e estimular a leitura, a ciência e a criatividade.
Graças a este projeto, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa pelo elevado 
contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.
Vários livros da coleção já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, numa parceria do PNL 

com a rede CIÊNCIA VIVA. Recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2019, de Literatura Infantil, pela obra Histórias 
de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática (ed. Fábula).

Duração: 60m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 6 famílias (máximo 12 participantes)
Marcação prévia: Cláudia Pulquério
biblactividades@cma.m-almada.pt
212 508 210

Biblioteca Municipal Maria Lamas

Horário: 16h00 
Local: Sala de atividades

Hora Conto “A Manta que dava abraços”, de Milu Loureiro
A Manta Marta deixou de caber no aquário onde vivia. Foi devolvida ao seu habitat natural. Aí se vai dedicar a ajudar os 
habitantes do mar em perigo, a distribuir abraços a quem precisa de conforto, a cuidar da saúde do próprio mar, 
ameaçado pelas manchas de plástico. Conseguirá ela atingir os seus objetivos?

Duração: 45m
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Lotação máxima: 5 famílias (10 Participantes)
Marcação prévia: Ana Paula Chastres
biblactividades@cma.m-almada.pt
211 934 020


