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PRINCIPAIS 

OBJETIVOS 
A Biblioteca Municipal de Castelo Branco tem como principais 

objetivos prestar serviço de leitura pública a toda a comunidade. 

Pretende estimular o gosto pela leitura, bem como facilitar o acesso 

à cultura, leitura, informação e lazer. 

Neste contexto, a Biblioteca Municipal de Castelo Branco promove 

um conjunto de iniciativas, em articulação com as escolas e 

comunidade em geral, com o objetivo de promover o livro e os 

hábitos de leitura, indo assim, de encontro ao público escolar que já 

frequenta a biblioteca ou que possa vir a frequentar. 

O Plano de Atividades integra um diversificado conjunto de 

atividades que têm como objetivos:  

• Promover o livro e hábitos de leitura junto da comunidade 

escolar, como instrumentos de formação da cidadania; 

• Promover e ampliar o acesso ao livro e à leitura nas escolas 

do concelho de Castelo Branco; 

O Plano de atividades estrutura-se em oito projetos:  

•  Sonhar e encantar (berçários e creches);  

•  A escola vai à biblioteca (pré-escolar);  

•  A Biblioteca vai à escola (1.º ciclo); 

•  Em família (família e crianças); 

• A Biblioteca vai ao Hospital (Pediatria e Medicina Interna); 

• Leituras com idade (Seniores); 

• Bibliotecas Públicas, espaços… (comemoração de algumas 

efemérides em parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas 

Públicas); 

• Feira do Livro. 
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SONHAR 

E ENCANTAR 
Este projeto é uma proposta de animação e promoção da leitura, pensado e 

concebido para a primeira infância. 

As atividades consistem na leitura de histórias em voz alta, exploração de ima-

gens, audição de músicas e manuseamento de livros. 

Objetivos: 

• Promover, desde a 1.ª infância, o gosto pelas histórias e pelos livros; 

• Estimular o gosto pela leitura, transformando o livro num objeto 

quotidiano para a criança; 

• Motivar para o desenvolvimento da linguagem oral, do pensamento, da 

comunicação e de todos os comportamentos literários que a criança 

possa adquirir. 

Público – Alvo: 

Berçários e Creches 

 

Condições de Participação: 

Sessão presencial: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt) 

Sessão online: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt); será fornecido um link para aceder via Zoom. 
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Calendarização:  

 

Hora do Conto 

Caracol e Caracola 
De Armando Quintero e André Letria 

O Caracol sentia-se escuro e sem brilho até que a Caracola lhe disse que ele era 

bonito. Com os seus pauzinhos ao sol, anda que anda, fala que fala, descobriram 

juntos aquilo que significa a amizade. 

 

 

Hora do Conto 

O Tio Manuel tinha uma quinta 
Coleção Bebé Brinca 

Um livro baseado na canção infantil que irá desenvolver o imaginário da criança. 

 

Hora do Conto 

10 patinhos de borracha 
De Eric Carle 

Uma viagem de descoberta em alto-mar na companhia de dez patinhos de borracha que 

flutuam no oceano para lugares distantes. Todos os patinhos vivem aventuras, mas só 

um deles encontra algo realmente especial.  

 

 

Hora do Conto 

Todos no sofá 
De Luísa Ducla Soares e Pedro Leitão 

Que bom é estar no sofá. Mas se nove amigos, entre eles um elefante, resolverem sentar-

se ao nosso lado, o que acontecerá? 

 

 

Hora do Conto 

Já para o banho 
De Taro Gomi 

Um livro divertido que nos fala na importância dos cuidados diários e higiénicos.  

 

 

Hora do Conto 

Sem rumo pelo mundo, Catarina e o urso 
De Christiane Pieper 

O urso vagaroso andava pelo mundo sem rumo, até que um belo dia Catarina decidiu ir 

com ele…o que será que aconteceu? 

 

 

  

FEV 

MAR 

ABR 
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JUN 

JUL 
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A ESCOLA 

VAI À BIBLIOTECA 
Para o público do pré-escolar está programada a dinamização sessões de hora 

do conto onde os principais recursos serão os livros infantis do fundo docu-

mental da Biblioteca Municipal. No fim de cada história haverá um ateliê temá-

tico relacionado com a história 

Objetivos: 

• Promover e despertar nas crianças o gosto pelas histórias e o prazer pela 

leitura; 

• Estimular e trabalhar o imaginário da criança; 

• Motivar para o desenvolvimento da linguagem oral, do pensamento, da 

comunicação e de todos os comportamentos literários que a criança 

possa adquirir; 

• Incentivar o empréstimo domiciliário. 

Público – Alvo: 

Pré-escolar 

 

Condições de Participação: 

Sessão presencial: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt 

Sessão online: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt); será fornecido um link para aceder via Zoom. 

NOTA: Algumas das atividades serão articuladas com os Serviços Educativos da Câmara Municipal. 
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Calendarização:  

 

Hora do Conto 

Saudades do teu abraço 
de Eoin McLaughlin e Polly Dinbar 

Quando não podes abraçar os que mais amas… há outras formas de demonstrares o 

teu amor! O Ouriço e a Tartaruga são os melhores amigos, mas não podem abraçar-

se… 

Ateliê de Expressão Corporal 

Dá-me um abraço 
Propomos a realização de atividades de expressão corporal relacionadas com a história. 

 

Hora do Conto 

Eu só, só eu 
de Ana Saldanha e Yara Kono 

Existe um menino que tem tudo só para si e, embora aparentemente isso seja fan-

tástico, deixa-o de facto muito só… Até ao dia em que algo de diferente acontece! 

Ateliê de Desenho Criativo 

Só eu??? Será que sou só eu? 
Propomos a realização de atividades de desenho criativo relacionados com a história. 

 

DIA MUNDIAL DA POESIA | 20 e 21 de março de 2023 

Atividades a definir 

 

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL | 2 de abril 

DIA MUNDIAL DO LIVRO | 23 de abril 

Hora do Conto 

A montanha de livros mais alta do Mundo 
de Rocio Bonilla 

Lucas estava convencido de que nascera para voar. Olhava para os aviões, tentava inventar asas de 

todos os tipos, e até pediu para aprender a voar como presente de Natal! Mas nada funcionava… Um 

dia, a sua mãe explicou-lhe que havia outras maneiras de realizar o seu sonho e pousou-lhe um livro 

nas mãos. Nesse mesmo dia, sem perceber, Lucas começou a voar… 

Bibliopapper Literário 

Propomos a realização de um Bibliopapper na Biblioteca Municipal de Castelo Branco. 

 

 

FEV 

MAR 

ABR 
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Hora do Conto 

Não! 
de Tracey Corderoy e Tim Warnes 

Uma história hilariante, perfeita para ajudar os pais e educadores a li-

dar com birras, teimosias e a temível “fase do não”. O Rodrigo era 

adorável. Todos o diziam. Até ao dia em que aprendeu uma nova pala-

vra… "Não!" 

Ateliê de Expressão Dramática 

Quando eu digo que não… 
Propomos a realização de atividades de expressão dramática relacionadas com a história. 

 

Hora do Conto 

O Zoo do Joaquim 
de Pablo Bernasconi 

Joaquim quando acordou, com o som do despertador, teve uma ideia 

genial: “Hoje vou ser inventor.” “Com algum ferro-velho e presentes 

da minha tia vou construir dez animais pra me fazerem companhia.” 

Ateliê de Expressão Plástica 

Vamos reciclar e criar 
Propomos a realização de atividades de expressão plástica com materiais recicláveis.  

 

Hora do Conto / Dramatização  

Odeio a Escola 
de Jeanne Willis  
Era uma vez uma menina que não gostava de aprender. O seu nome era 

Ana Rita E queria ver a escola a arder. E por que não, se a professora é 

um sapo feio e a sala um buraco no chão? Quando na cantina lhe dão 

lesmas e cocó de coelho à refeição? Será verdade, ou não? Se for, pobre 

coitada...  

Ateliê de Expressão Dramática 

Adoro a Escola!!!  
Propomos a realização de jogos de dramatização relacionados com a história e as suas 

personagens os quais visam o desenvolvimento da memória, facilitando e/ou promovendo 

a socialização, a integração, a perceção sensorial, a intuição, a atividade motora, a criação, 

a recriação, a comunicação e a expressão.      

 

 

 

 

 

 

MAI 

JUN 

OUT 
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Hora do Conto 

O Cuquedo – guia prático do susto! *  

de Clara Cunha e Paulo Galindro 

Qual é o tamanho do susto que consegues pregar? 

Serás capaz de assustar como eu? 

Vem assustar-me! Tu consegues! 

Vá lá! Preparado?! 

 

Ateliê de Expressão Corporal  

Como posso pregar um susto! 
Propomos a realização de atividades de expressão corporal relacionadas com a história. 

 
*Caso queiram ouvir outra história do Cuquedo terão de o solicitar. 

 

Hora do Conto  

Conto de Natal (a designar) 

 

Ateliê de Expressão Plástica  
O Natal é… 

Propomos a realização de atividades de expressão plástica 

relacionadas com o Natal. 

 

 

 

Atividades Permanentes: 

VAMOS CONHECER A NOSSA BIBLIOTECA… 

A Biblioteca Municipal de Castelo Branco tem ao dispor o serviço de visitas guiadas. 

Este serviço está disponível para todas as instituições que pretendam conhecer, de 

uma forma mais profunda, o funcionamento da Biblioteca, o seu espólio e todos os 

serviços que esta lhes oferece. 

As marcações deverão ser feitas antecipadamente. 

  

NOV 

DEZ 
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A BIBLIOTECA 

VAI À ESCOLA 
O Projeto “A biblioteca vai à escola…” pretende estimular a curiosidade e o 

prazer de ler nas crianças. 

É direcionado para as crianças do 1.º ciclo, permitindo assim uma itinerância 

da hora do conto a todas as escolas do concelho de Castelo Branco possibili-

tando assim que todas as escolas tenham acesso à promoção do livro e da lei-

tura e contacto com o acervo documental da Biblioteca Municipal. 

Objetivos: 

• Promover e despertar nas crianças o gosto pela leitura e escrita; 

• Desenvolver hábitos de leitura; 

• Promover a criatividade, expressividade e sentido crítico da criança; 

• Aproximar a Biblioteca Municipal junto da comunidade escolar; 

• Sensibilizar as crianças e suas famílias a frequentar a Biblioteca 

Municipal; 

• Incentivar o empréstimo domiciliário. 

Público – Alvo: 

1.º Ciclo 

Condições de Participação: 

Sessão presencial: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt) 

 

NOTA: Algumas das atividades serão articuladas com os Serviços Educativos da Câmara Municipal. 
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Calendarização 

 

Hora do Conto 

Como se diz amo-te 
de Marilun Singer e Alette Straathof 

A sério. Não há que enganar. Todos queremos ter um par. Das danças dos 

grous às canções das baleias, os seres vivos que habitam a Terra têm a sua 

forma especial de dizer “Amo-te!” 

Ateliê de Expressão Corporal 

Demonstrar os sentimentos não é vergonha… 
Propomos a realização de atividades de expressão corporal relacionadas com a história. 

 

Concurso Nacional de Leitura 

Fase Municipal 
O Concurso Nacional de Leitura (CNL) tem como objetivo principal estimular o 

gosto e o prazer da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a 

compreensão leitora e os hábitos de leitura, tendo como destinatários os alu-

nos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Hora do Conto 

Se o mundo inteiro fosse feito de memórias 
de Joseph Coelho e Allison Colpoys 

Se o mundo inteiro fosse feito de memórias, o passado seria uma casa que eu 

podia visitar, e em todas as divisões encontraria o meu avô. 

Ateliê de Escrita Criativa 

As minhas memórias… 

Propomos a realização de atividades de escrita criativa relacionadas com a história. 

DIA MUNDIAL DA POESIA | 20 e 21 de Março de 2023 

Atividades a definir 

 

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL | 2 de abril 

DIA MUNDIAL DO LIVRO | 23 de abril 

Hora do Conto 

A montanha de livros mais alta do Mundo 
de Rocio Bonilla 

Lucas estava convencido de que nascera para voar. Olhava para os aviões, 

tentava inventar asas de todos os tipos, e até pediu para aprender a voar 

como presente de Natal! Mas nada funcionava… Um dia, a sua mãe explicou-

lhe que havia outras maneiras de realizar o seu sonho e pousou-lhe um livro 

nas mãos. Nesse mesmo dia, sem perceber, Lucas começou a voar… 

Bibliopapper Literário 

Propomos a realização de um Bibliopapper na Biblioteca Municipal de Castelo Branco. 

 

FEV 

07 
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MAR 
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Hora do Conto / Dramatização  

Odeio a Escola 
de Jeanne Willis  
Era uma vez uma menina Que não gostava de aprender. O seu nome 

era Ana Rita E queria ver a escola a arder. E por que não, se a profes-

sora é um sapo feio e a sala um buraco no chão? Quando na cantina 

lhe dão lesmas e cocó de coelho à refeição? Será verdade, ou não? Se 

for, pobre coitada...  

Ateliê de Expressão Dramática 

Adoro a Escola!!!  
Propomos a realização de jogos de dramatização relacionados com a história e as suas 

personagens os quais visam o desenvolvimento da memória, facilitando e/ou 

promovendo a socialização, a integração, a perceção sensorial, a intuição, a atividade 

motora, a criação, a recriação, a comunicação e a expressão.      

 

 

 

 

Hora do Conto 

Isto não é uma selva 
de Susanna Isern e Rocio Bonilla 

Tudo começou no dia em que a Paula decidiu dizer que não. Dizer que 

não era fantástico. a Paula podia fazer o que quisesse... Mas então algo 

aconteceu... a sua casa transformou-se numa autêntica selva com árvo-

res, lianas, vegetação frondosa... e com todos os animais a pavonea-

rem-se à sua volta. 

Ateliê de Expressão Corporal 

Isto não é uma selva 
Propomos a realização de atividades de expressão corporal relacionadas com a história. 

 

Hora do Conto 

O Zoo do Joaquim 
de Pablo Bernasconi 

Joaquim quando acordou, com o som do despertador, teve uma ideia 

genial: “Hoje vou ser inventor.” “Com algum ferro-velho e presentes 

da minha tia vou construir dez animais pra me fazerem companhia.” 

Ateliê de Expressão Plástica 

Vamos reciclar e criar 
Propomos a realização de atividades de expressão plástica com materiais recicláveis.  

 

MAI 

JUN 

OUT

T 
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Hora do Conto 

O Cuquedo – guia prático do susto! *  

de Clara Cunha e Paulo Galindro 

Qual é o tamanho do susto que consegues pregar? 

Serás capaz de assustar como eu? 

Vem assustar-me! Tu consegues! 

Vá lá! Preparado?! 

 

Ateliê de Expressão Corporal  

Como posso pregar um susto! 
Propomos a realização de atividades de expressão corporal relacionadas com a histó-

ria. 

 
*Caso queiram ouvir outra história do Cuquedo terão de o solicitar. 

 

Hora do Conto  

Conto de Natal (a designar) 

 

Ateliê de Expressão Plástica  
O Natal é… 

Propomos a realização de atividades de expressão plástica 

relacionadas com o Natal. 

 

 

Atividades Permanentes: 

VAMOS CONHECER A NOSSA BIBLIOTECA… 

A Biblioteca Municipal de Castelo Branco tem ao dispor o serviço de visitas guiadas. 

Este serviço está disponível para todas as instituições que pretendam conhecer, de 

uma forma mais profunda, o funcionamento da Biblioteca, o seu espólio e todos os 

serviços que esta lhes oferece. 

As marcações deverão ser feitas antecipadamente. 

 

 

 

 

 

  

DEZ 
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LEITURAS SÉNIOR 
Este projeto “LEITURAS SÉNIOR” é uma proposta de animação e promoção 

da leitura que promove atividades de leitura, oficinas de escrita criativa, leitura 

de histórias, entre outras atividades. Com este projeto pretendemos chegar 

junto da população sénior. 

Objetivos: 

• Promover a inovação e novas descobertas; 

• Valorizar a formação ao longo da vida; 

• Proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica com a par-

ticipação e envolvimento do sénior; 

• Rentabilizar os serviços e recursos comunitários para melhorar a quali-

dade de vida do sénior; 

• Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do sénior, 

aumentando a sua autoestima e autoconfiança. 

 

Público – Alvo: 

Seniores 

 

Condições de Participação: 

Sessão presencial: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt 

Sessão online: 

Inscrição por telefone (272 340 600) ou por email (biblioteca.municipal@cm-

castelobranco.pt); será fornecido um link para aceder via Zoom. 
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 Calendarização:  

 

SOLTA-SE A PALAVRA 
Estes meses serão dedicados às tradições de Inverno, Carnaval, também se comemora o Dia Mundial 

da Poesia, o Dia de S. Valentim. 

Num saco teremos vários poemas e voluntariamente irão ler-se em voz alta. Por cada poema uma flor. 

Também se terá palavras soltas e a partir destas elaborar um poema. 

 

EM ABRIL LIVROS MIL 
Leituras em torno do livro e da liberdade. 

Como era no tempo dos nossos pais e avós. 

 
 

 

EU AINDA SOU DO TEMPO… 

Tertúlia sobre os Santos Populares 

Recolha de tradição oral. 

 

 

    TRADIÇÕES DE OUTONO 
     No início da atividade irá ler-se alguns excertos da Etnografia da Beira do Dr. Jaime Lopes       

     Dias relacionados com a temática. 

     Nesta atividade pretende-se registar as lendas, provérbios, tradições que cada um sabe  

     sobre esta época do ano. 

     Recolha de cantigas, adivinhas, anedotas, lendas, histórias, contos, mezinhas, versos. 

     Irá utilizar-se cartões onde serão introduzidas as memórias recolhidas nesta atividade. 

 

 

 

   NO MEU TEMPO 

   Quais as tradições de Natal?  

   Convidar os participantes a reviver as tradições das suas freguesias e elaborar um     

   painel com estas tradições. 

 

FEV 

MAR 

DEZ 

 

 

 

OUT

T 

ABR 

MAI 

JUN 

JUL 

OUT 

NOV  
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Rede Nacional de Bibliotecas Públicas  

Calendário de efemérides 2023 

 

 “Bibliotecas públicas como “espaços guia” no acesso ao mundo 

digital” 
Dia da Internet Segura 

 

 

 “Bibliotecas públicas numa oferta que cobre o território nacional” 
Criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

 

 

 

 “Bibliotecas públicas como locais não só de consumo, mas como 

espaços de produção de conteúdos” 
Dia Mundial da Criatividade e da Inovação 

 

 

“Bibliotecas públicas como espaços de multiculturalidade e debate, 

com impacto no desenvolvimento dos territórios” 
Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 

 

“Bibliotecas públicas como espaços de sensibilização e de boas 

práticas para as questões climáticas” 
Dia Mundial do Ambiente 

 

 

“Bibliotecas públicas como espaços potenciadores de convívio 

intergeracional e de bem-estar” 
Dia Mundial dos Avós 

 

 

 “Bibliotecas públicas como espaço de descobertas e de construção 

de futuro” 
Dia Internacional da Juventude 

 

 

 

FEV 

07 

MAR 

11 

ABR 

21 

MAI 

21 

 

JUN 

05 

JUL 

27  

AGO 

12 
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“Bibliotecas públicas como garantia de acesso equitativo para  

todos” 
Dia Internacional de Acesso Universal à Informação 

 

 

“Bibliotecas públicas como recurso de informação financeira  

para melhor decidir” 
Dia Mundial da Poupança 

 

 

“Bibliotecas públicas como espaços inclusivos, com acesso  

à informação para todos” 
Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa 

 

 

“Bibliotecas públicas como espaços de participação cidadã  

e de envolvimento com a comunidade” 
Dia Internacional do Voluntariado 

  

SET 

28 

OUT 

31  

NOV 

15 

DEZ 

05 
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EM FAMÍLIA 
Atividades Permanentes (sob marcação prévia) 

Ler a Dois 

É um projeto de promoção da leitura dirigido a crianças a partir dos 3 anos acompa-

nhadas por um adulto. O objetivo é fortalecer os laços familiares e simultaneamente o 

gosto pela leitura. Desenvolver hábitos de leitura; 

Mensalmente – última quarta-feira do mês, às 18 h. (exceto mês de dezembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórias com colo: Ver, Ler Ouvir e Sentir 

É um projeto de promoção da leitura dirigido a crianças a partir dos 4 meses* acompa-

nhadas por um adulto. O objetivo é fortalecer os laços familiares e simultaneamente o 

gosto pela leitura, promovendo a aquisição de capacidades linguísticas através de sons 

e ritmos das histórias contadas e encenadas e muito reconfortantes para os bebés. 

 

Bimestral – Última terça-feira do mês, às 18 h. (exceto mês de dezembro) 

Número máximo de participantes: 15 crianças por cada grupo 

  

mailto:claudia.cravo@cm-castelobranco.pt


Plano Anual de Atividades | 2023 
 
 

Morada: Praça 25 de Abril / 6000-150 Castelo Branco 

Telefone: 272 340 600 | Endereço eletrónico: biblioteca.municipal@cm-castelobranco.pt 

A BIBLIOTECA 

VAI AO HOSPITAL 
O projeto “A Biblioteca vai ao Hospital” é um projeto de dinamização e promo-

ção da leitura que consiste na leitura em voz alta de histórias, textos, contos 

aos utentes que se encontram que se encontram hospitalizados no Hospital 

Amato Lusitano. Numa primeira fase o projeto inicia na Pediatria e depois na 

Medicina Interna. A Biblioteca Municipal também irá levar o baú de livros que 

ficará na Pediatria e na Medicina Interna até à atividade seguinte. 

Objetivos: 

• Promover o livro e a leitura aos utentes hospitalizados, e 

simultaneamente, proporcionar momentos lúdicos e literários, 

contribuindo assim para criar um momento de relaxamento e 

descontração durante o período de internamento; 

• Proporcionar aos utentes o contacto com o espólio da Biblioteca 

Municipal; 

• Promover a Biblioteca na comunidade;  

• Estimular o envolvimento dos pais e dos utentes na área da leitura e 

narração oral. 

Público – Alvo: 

Utentes que se encontram hospitalizados no Hospital Amato Lusitano.  

 

Atividades: 

Contar/ler histórias, bem como outras atividades relacionadas com a promoção do 

livro e da leitura. 

 

Dias de Realização: 

Mensalmente  
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FEIRA DO LIVRO 

 
A I Feira do Livro de Castelo Branco é organizada pela Câmara Municipal de 

Castelo Branco.  

Irá decorrer na Praça 25 de Abril (junto à Biblioteca Municipal). 

São objetivos da I Feira do Livro de Castelo Branco 2023:  

 

Objetivos: 

• Difundir o livro e a leitura; 

• Fomentar hábitos culturais;  

• Estabelecer contactos entre o público e os autores;  

• Promover uma grande festa do livro e da leitura que terá no livro o seu 

protagonista. 
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Bem Ha am
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