
 ” Noite na Biblioteca” 

20 e 21 Dezembro - Biblioteca Municipal e Mala d’estórias 

 

Programa 

20:30 horas – Receção dos participantes  

20:45 horas – Confirmação das fichas de inscrição por parte do adulto 
responsável 

21:00 horas – Apresentação do grupo e montagem do acantonamento no 
“Labirinto das Estantes” 

21:45 horas – “Roda de Leitura” - “O livro que queria ser lido” de José Jorge 
Letria 

22:30 horas – Visualização de filme  

23:30 horas – Ceia do bibliófilo 

00:00 horas – Hora do João Pestana: lavar os dentinhos, chichi, cama! 

00:30 horas – Silêncio, vamos dormir.... 

08:30 horas – Despertar na casa das historias 

09:00 horas – Pequeno almoço 

09:30 horas – Vitória, vitória vai começar a história… “O pai natal e o menino 
jesus” de Luisa Ducla Soares 

10:00 horas – Está na hora da partida… Avaliação da atividade 

11:00 horas – Entrega de certificados de participação. 

 
 

 

 

 

 

Horário 



De 20 para 21de dezembro, das 20:30 às 11:00 horas. 

 

Destinatários 

Crianças dos 7 aos 11 anos. 

 

Acompanhamento do grupo 

O grupo será acompanhado por técnicos da Biblioteca Municipal do Bombarral 
e Mala d’estórias. 

 

Condições 

 - Esta iniciativa realiza-se com um número mínimo de 4 crianças e um máximo 
de 15. 

- Preenchimento de ficha de inscrição facultada pelo serviço a autorizar a 
participação da criança na iniciativa. 

- A Biblioteca Municipal do Bombarral confirmará por email a participação das 
crianças. 

- Na eventualidade da criança inscrita não poder participar, o adulto deverá 
informar os serviços da Biblioteca Municipal dessa mesma impossibilidade com 
pelo menos 48 horas de antecedência. 

- A Câmara Municipal de Bombarral – Biblioteca Municipal assegura a todos os 
participantes um seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil 
durante o período em que se realiza a iniciativa. 

 

O que trazer (e não trazer) de casa 

- Os participantes deverão jantar previamente e trazer de casa um saco de cama, 
almofada; roupa confortável para dormir; chinelos; material de higiene pessoal 
(incluindo uma toalha). 

O material deverá estar devidamente identificado com nome da criança. 

- Não é permitido aos participantes o transporte de alimentos para o interior da 
biblioteca. 



- De forma a não perturbar o normal funcionamento das dinâmicas, não são 
permitidos o uso de telemóveis por parte das crianças durante o período em que 
decorre a iniciativa. Será entregue um número de telemóvel da organização no 
caso de pretender entrar em contato com o participante. 

 

Contatos, inscrições e informações 

Prazo de inscrições: 

De 02 a 14 de dezembro 

2ª a 6ª feira – das 9:30 h – 12:30 e das 13:30 às 17:30 horas. 

Biblioteca Municipal de Bombarral 

Tel. 262609052 

Email: nuno.ferreira@cm-bombarral.pt / zita.melo@cm-bombarral.pt 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


