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Juvenil ler, ver e ouvir

LIVRO
Há Sempre uma Estrela no
Natal
Autor: Luísa Ducla Soares, ilustraçoes de
Fátima Afonso
Editor: Livraria Civilização Editora
Pág: 40
Sinopse: Uma hitória de Natal com desafios
muito atuais. Desde uma menina ucraniana
que passa o seu primeiro Natal em Portugal,
até um menino que quer um hipermercado
como prenda...neste livro tudo é possivel.
Será que o Natal conseguirá enfrentar dos
desafios do séc. XXI com a magia de sempre?
Livro recomendado para projetos relacionados com o
Natal nos 3º, 4º, 5º e 6º anos.

Livro
O livro do Natal
Autor: De Maria Alberta Menéres, ilustração
Rui Truta
Editor: Edições Asa
Pág: 50
Sinopse: É um livro onde se cruzam tempos já
bem remotos, tempos aconchegados à lareira
da memória de cada um de nós, tempos como
as bagas de um azevinho que se soltam e
rebolam pelas páginas.
É um livro recheado de texto poético, onde
a origem de certos símbolos de Natal é
explicada com uma lingagem acessivel, livro
rico em diversidade: receitas, música...
Livro recomendado para projectos relacionados com o
Natal nos 3º, 4º, 5º e 6º anos.
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LIVROS
A aventura do bolo de Natal

FILME
Grinch, de Ron Howard
Do alto do Monte Crumpit, a norte da cidade de Whoville, o Grinch
(Jim Carrey) observa com ressentimento a família Who, que está muito
ocupada com os preparativos da Quadra Natalícia.O Grinch é um ser
amargurado e irritadiço, talvez porque tem um coração com apenas
metade do tamanho normal. De repente, surge-lhe uma ideia: acabar
com o Natal de uma vez por todas. Assim que chega disfarçado a
Whoville, conhece a pequena Cindy Lou Who (Taylor Monsen), a única
dos Who que tem as suas próprias dúvidas sobre o Natal. Ambos vão
revolucionar a tranquila cidade de Whoville.

 11 de Dez. | 15h00
 Público-alvo: Crianças e Jovens

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 14 Dezembro | 11h00
 Construção de um anjo

 Inscrição prévia na recepção da Biblioteca
ou pelo email: bibliotecas@cm-golega.pt

CD
Diana Krall Christmas Songs

HORA DO CONTO
 7 Dezembro | 11h00
 A noite de Natal, de Sophia de Mello Anderson

 21 Dezembro | 11h00
 Elaboração de um Postal de

Autor: Agatha Christie
Editor: Asa, 2007
Sinopse: Uma casa de campo inglesa durante o período
natalício, com a crepitação da lareira e a excelente comida,
não parece ser o local mais indicado para um crime,
mas um bilhete sinistro deixado na almofada de Hercule
Poirot diz-lhe que nem tudo é o que parece ser. Há ainda
a terrível descoberta de um corpo num local inusitado,
uma discussão que acaba numa morte, o estranho caso
do morto que alterou os seus hábitos alimentares ou o
enigma da vítima que sonhou com o seu próprio suicídio.
Uma sucessão de casos que, em comum, têm apenas o
mistério e nos quais os poderes de dedução de Hercule
Poirot e Miss Marple são a cereja em cima do bolo...
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De: 2007
Faixas: 12
Duração: 45m
Sinopse: No seu primeiro álbum de Natal de corpo inteiro,
a pianista vocalista Diana Krall apresenta um conjunto de
canções clássicas de uma forma sofisticada. O disco
conta com "Count Your Blessings Instead of Sheep" de
Irving Berlin, "Have Yourself a Merry Little Christmas",
"What Are You Doing New Year's Eve," e "I'll Be Home
for Christmas." Estes temas mais melancólicos são
acompanhados pelo alegre swing de "Jingle Bells",
"Winter Wonderland" e "Santa Claus Is Coming to Town."

