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LIVROS
Zonzo, o Cabritinho
Autor: Jamie Rix
Ilustração: Lynne Chapman
Editor: Livros Horizonte, 2003
Sinopse: Ser um cabrito montês não tem
piada nenhuma quando se tem medo
das alturas! Zonzo mal se vê lá no alto da
montanha, logo a cabeça se lhe põe a girar e
os joelhos a abanar. Será o nosso Zonzo capaz
de encontrar o valente cabritinho que existe
dentro dele? Numa história movimentada e
divertida, aprende-se a encarar os medos
e a fazer amigos. Livro recomendado para
a Educação Pré-Escolar, destinado a leitura
autónoma e leitura com apoio.

DVD
Se a minha cama voasse
Realização: Real. Robert Stevenson
Género: Ação, aventura familiar musical
Ficha Técnica: Duração: 112 mins | Walt Disney
Sinopse: Conheça uma encantadora aprendiz de feiticeira que, relutantemente, toma a
seu cargo três crianças órfãs. Muito em breve as crianças irão dar por si a bordo de uma
cama voadora, cujas maçanetas mágicas lhes
abrem as portas de uma aventura atrás da outra - incluindo uma visita a uma ilha habitada
por maravilhosos seres animados!
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LIVROS
A Sombra do Vento

Colónia de histórias
Atelier

Todas as semanas a Biblioteca Municipal acolhe as crianças
da Colónia de Férias da Golegã numa ação de Animação e
Promoção da Leitura.

Se quiseres aparece também!

*Outras Crianças mediante marcação prévia 2 dias antes

	HORA DO CONTO
 18 Jul. – 16h
 “Stella estrela do mar” de Marie-Louise Gay
 8 Ago. – 16h
 Carmela, a galinha que queria ver o mar:
Christian Jolibois, Christian Heinrich
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 25 Jul. – 16h
 Vem aprender a construir um papagaio
de papel
 22 Ago- 16h
 Cria uma moldura divertida
para as fotografias de férias.

LIVROS
o amor é breve

 Julho e Agosto – Todas as sextas-feiras das 10h às 11h30
 Público-alvo - Crianças da Colónia
			

Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editor: Dom Quixote, 2004
Sinopse: Numa manhã de 1945 um rapaz é conduzido
pelo pai a um lugar misterioso, oculto no coração da
cidade velha: o Cemitério dos Livros Esquecidos. Aí,
Daniel Sempere encontra um livro maldito que muda o
rumo da sua vida e o arrasta para um labirinto de intrigas
e segredos enterrados na alma obscura de Barcelona.

Autor: Catarina Betes
Editor: Papiro Editora, 2012
Sinopse: O Amor é breve é um livro que retrata diferentes
histórias de amor. Em cada história, a autora revela desejos,
medos, inquietações da alma humana que conduzem, inequivocamente, à análise e reflexão do poder que o amor exerce
em cada um de nós.
O poder de perdoar, de recomeçar, de mudar o sentido das
nossas vidas para sempre.

DVD
Espanglês
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Horário: Terça a Sexta 10h-12.30h  14h-18.30h
Sabádo 10h-13h  14h-18h

Realização: Real. James L. Brooks
Género: Comédia, Romance
Ficha Técnica: Duração: 1h45m
Sinopse: Flor (Paz Vega) é uma bela mexicana, que possui
uma filha de 12 anos (Shelbie Bruce). Ela vai trabalhar como
empregada doméstica na casa dos Clasky, uma influente
família de Los Angeles. Temendo a sua adaptação à cultura
americana, Flor surpreende-se com a forma recetiva com a
qual é tratada pelos Clasky.

