PROGRAMAÇÃO INFANTO JUVENIL

1 a 17 de julho
Casa dos Crivos
MOSTRA DOCUMENTAL – ENID BLYTON
No ano em que se assinalam os 120 anos do nascimento de Enid Blyton, está presente na Casa dos Crivos uma Mostra
Documental que melhor nos permite conhecer o universo desta escritora nascida em Londres, a 11 de Agosto de 1897.
Ela fez com que as histórias por si criadas fizessem parte do imáginário de várias gerações, desde os anos 20 até à
contemporaneidade. Com um universo eminentemente infanto-juvenil, ela fez sonhar meninos e meninas que
mergulhavam profundamente nas aventuras da “Ilha Secreta”, editada pela primeira vez em 1938. Em 1942 edita o
primeiro livro d’ “Os Cinco”, e daí para a frente ainda havia de surgir a coleção “Mistério”, “Aventura”, “Clube dos Sete”. Em
1949 tem um momento decisivo ao publicar “Noddy Goes do Toyland”, criando assim a personagem Noddy, que até hoje
continua a preencher o quotidiano infantil.
Os objectos presentes nesta Mostra Documental provêm da coleção privada de Paulo Ferreira, autor do site “Mistério
Juvenil”.

01 de julho
10h00
Biblioteca de Jardim
SESSÃO DE MARIONETAS
11h00
Biblioteca de Jardim
APRESENTAÇÃO DE LIVRO “O que há… nas mãos dos meus avós?” de Fabíola Lopes | Editorial Novembro
Apresenta Pedro Seromenho e Avelina Ferraz
17h00
Biblioteca de Jardim
HORA DO CONTO “A avó que usava carrapito” de Maria Teresa Lobato | Alfarroba

Inscrições AQUI

02 de julho
11h00 | GNRation
Era Uma Vez No Mês… Festival De Teatro Infantil
“ADORMECIDA” | Teatro e Marionetas de Mandrágora
Fiar, tecer, cortar. A ladainha na construção de um fio, um fio como trajeto que separa o novelo do tecido, metáfora
simbólica.
Nascer, fazer nascer, desenhar linhas entre a roca e o fuso, entre o bater do tear.
Fiandeiras que pelas mãos se constroem, se reinventam, fios suspensos de uma acção contínua, na construção em
muitas mãos.
Adormecidas, suspensas, aguardam, numa dimensão reinventada de si mesmas, sem espaço nem tempo.
Perdidas no não lugar, ou no lugar de nenhures, tecem sem fim, tecem sem parar.
Maiores de 4 anos | Duração Aproximada: 45′ | Lotação máxima: 120’ | Entrada livre

03 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
HISTÓRIAS ENCENADAS “O Sapo Apaixonado” de Max Velthuijs, pelo Tin.Bra
O Sapo anda preocupado com a saúde: tem o coração a bater depressa demais. A lebre diz que ele deve estras
apaixonado – mas por quem? Apesar de uma estória de amor entre um sapo e uma pata parecer uito estranha, amor não
tem baterias.

Inscrições AQUI

03 a 07 de julho
Casa dos Crivos
ANIMATOGRAPHO VOLUME 7 “ENID BLYTON” – CINEMA INFANTO-JUVENIL
3 julho | 10h30
“Uma Aventura”, de Tony Kysh (UK. 1996, 50’)
Classificação etária: M6 | Sessão Dobrada em Português | Inscrições: cultura@cm-braga.pt
4 julho | 10h30
“Os Pequenos Vagabundos”, de Pierre Gaspard-Huit (Fr. 1970, 60’ )
Classificação etária: M6 | Sessão falada em Francês com legendas em Português | Inscrições: cultura@cm-braga.pt
5 julho | 10h30
“Verão Azul”, de António Mercero (Esp. 1981, 60’)
Classificação etária: M6 | Sessão Dobrada em Português | Inscrições: cultura@cm-braga.pt
6 julho | 10h30
“Pipi das Meias Altas”, de Olle Hellbon (Se. 1969, 90’)
Classificação etária: M6 | Sessão Dobrada em Português | Inscrições: cultura@cm-braga.pt
7 julho | 10h30
“O Pequeno Bando”, de Michel Deville (Fr. 1983, 91’)
Classificação etária: M6 | Filmes sem diálogos | Inscrições: cultura@cm-braga.pt

Inscrições AQUI

03 a 07 de julho
14h30 - 18h30
Casa dos Crivos
OFFICINA DE MARIONETAS DE PAPEL
Na Feira do Livro de Braga, podes ler os teus escritores, como também os podes construir. Nesta Officina de Marionetas
de Papel, podes dar forma ao Fernando Pessoa, ao Camilo, à Enid Blyton.
Os Teatros de Papel são pequenos espaços cénicos muito populares no seio familiar do século XIX. O palco, a cenografia,
os atores, e outros elementos que fazem a cena teatral, são representados através de figuras/desenhos de papel
coloridos e cuidadosamente recortados. Nesta oficina iremos construir algumas das personagens que fazem parte desse
universo teatral, e do nosso universo literário.
Cada participante que visite a Casa dos Crivos poderá levar a sua marioneta para casa, dando assim continuidade ao seu
processo criativo e de construção cénica e literária.

Inscrições AQUI

04 de julho
10h00
Biblioteca de Jardim
LEITURAS ENCENADAS “Panelas de histórias”
Da panela sairão histórias de encantar. Uma viagem pelas histórias, onde a emoção e a diversão reinam à volta do livro e
da leitura. Transportam as crianças para um mundo imaginário, trazendo-as para um encontro feliz.
Público-alvo: 6 aos 10 anos | Duração: 45’ | Dinamização: Joana Carneiro

05 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
BRINCAR NA FILOSOFIA
A atividade inicia com um jogo de concentração, seguindo-se a leitura de uma história, ou a audição de uma música, como
ponto de partida para o diálogo.
Público-alvo: 6 aos 10 anos | Duração: 60’ | Dinamização: Sónia Peixoto
11h30
Biblioteca de Jardim
HORA DO CONTO “Aqui há gato” de Lídia Borges, ilustrações de Silvia Mota Lopes | Poética Edições

Inscrições AQUI

05 de julho
14h30
Biblioteca de Jardim
OFICINA “A boneca Braille ensina-te um novo sistema de escrita e de leitura”
Pequena demonstração da boneca de braille às crianças (chamada Brailine), que tem como finalidade ensinar braille às
crianças.
Público-alvo: 6 aos 10 anos | Duração: 40’ | Dinamização: Lucília Brandão (BLCS)
21h30
Espaço dst
HISTÓRIA “Pássaro da Alma” de Michal Snunit, contada por Rita Campos | Animantes
Conto de Histórias Partilhadas para pais e filhos com idades a partir dos 5 anos.
A partir do tema amor recriaremos, todos juntos, uma nova história para o nosso pássaro da alma.
Desenhos para Ilustrar no final da história.

06 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
OFICINA de Fantoches
Público-alvo: crianças e jovens | Duração: 120’

Inscrições AQUI

06 de julho
14h30
Biblioteca de Jardim
LEITURAS ENCENADAS “Panelas de histórias”
Da panela sairão histórias de encantar. Uma viagem pelas histórias, onde a emoção e a diversão reinam à volta do livro e
da leitura. Transportam as crianças para um mundo imaginário, trazendo-as para um encontro feliz.
Público-alvo: 6 aos 10 anos | Duração: 45’. | Dinamizado por: Joana Carneiro

07 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
OFICINA DE ESCRITA E EXPRESSÃO PLÁSTICA “OS ESCREVINHADORES”
Estimular nas crianças a sensibilidade poética e o gosto pela leitura e escrita; Comemorar o Dia Mundial das Bibliotecas.
Público-alvo: 8 e os 12 anos | Duração: 80’ | Dinamização: Ermelinda Jesus (BLCS)
14h30
Biblioteca de Jardim
TEATRO “O Beijo da Palavrinha” de Mia Couto, pelo grupo de Teatro Malad’arte

Inscrições AQUI

08 de julho
11h00
Biblioteca de Jardim
HORA DO CONTO “A avó que usava carrapito” de Maria do Céu Nogueira | Alfarroba
08 e 09 de julho
14h30 - 18h30
Casa dos Crivos
OFFICINA DE ZOOTRÓPIO
O Zootrópio é um brinquedo óptico, criado em 1834 por William George Horner, um relojoeiro inglês.
Com pequenas fendas por onde se pode espreitar, rodamos e ficamos a ver o efeito de aparente
movimento das imagens colocadas no seu interior.
Officina(s) é o projeto de formação criado em 2014 pela Confederação. Palavra de origem latina, que significa - oficina,
fábrica, escola - tendo o mesmo étimo de officium (trabalho, tarefa, função), termo este formado por opus (obra) e facere
(fazer). Estas Officina(s) de curta e média duração servem como campo de experimentação e criação de novas formas e
técnicas pedagógicas relacionadas com o fazer Teatral.
Cada participante que visite a Casa dos Crivos poderá levar o seu Zootrópio para casa, dando assim aso à sua
criatividade.

Inscrições AQUI

08 de julho
15h00
Biblioteca de Jardim
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “Lara caça sonhos maus” de Cláudia Leal | AL Publicações
Sessão de leitura com a autora

10 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
HISTÓRIAS ENCENADAS “A menina que não gostava de fruta” de Cidália Fernandes, pelo Tin.Bra
O Sapo anda preocupado com a saúde: tem o coração a bater depressa demais. A lebre diz que ele deve estras
apaixonado – mas por quem? Apesar de uma estória de amor entre um sapo e uma pata parecer muito estranha, amor
não tem baterias.

Inscrições AQUI

11 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
OFICINA “A vida mágica da sementinha: o ladrão escapa-se e a sementinha cai.”
Vem experimentar plantar sementes com história….
Público-alvo: 5 aos 12 anos | Duração: 90’ | Dinamização: Cândida Pedras (BLCS)
18h00
Espaço dst
TEATRO INFANTIL “Dama Pé de Mim” | Comédias do Minho
Dama Pé de Mim joga com a imaginação, e a realidade acontece de uma forma simples: com uma contrabacia cria um
cavalo musical, de uma saia de tule faz um rio, a montanha torna-se lixo, uma caixa de cartão revela-se um senhor
rabugento. O público, seu cúmplice, acompanha o seu pensamento leve... e livre. O seu castelo, outrora solitário e
amarelo, acaba finalmente povoado de seres cheios de vida, história, cor e humor.

Inscrições AQUI

12 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
BRINCAR NA FILOSOFIA
A atividade inicia com um jogo de concentração, seguindo-se a leitura de uma história, ou a audição de uma música,
como ponto de partida para o diálogo.
Público-alvo: 6 aos 10 anos | Duração: 60’ | Dinamização: Sónia Peixoto

13 de julho
10h30
Biblioteca de Jardim
OFICINA de Fantoches
Público-alvo: crianças e jovens | Duração: 120’

Inscrições AQUI

14 de julho
18h00 | MUSEU DOS BISCAINHOS
ACAMPAR COM HISTÓRIAS
As crianças terão a oportunidade de se envolverem num ambiente fantástico de natureza, livros, autores, contadores de
histórias e assim criar uma apetência maior à leitura através de atividades lúdicas e literárias
Inclui: tenda e colchão; t-shirt “Acampar com Histórias”; jantar; ceia e pequeno almoço.
As crianças devem levar: saco-cama; escova e pasta dos dentes; toalha de rosto e uma muda de roupa.
Receção das crianças às 18h00. Entrega das crianças aos encarregados de educação: 11h30 do dia 15 de julho.
Público Alvo: 8 aos 10 anos | Preço: 10,00€ | Inscrições: acamparcomhistorias.pt

15 de julho
11h00
Biblioteca de Jardim
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O menino de África e outros contos” de António Gaspar Cunha | Alfarroba
16h00
Biblioteca de Jardim
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A luz dos animais e das coisas” de Bernardete Costa | AL Publicações
Sessão de leitura com a autora

Inscrições AQUI

