
 7 DEZ a 8 JAN 
EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Afinal… já é Natal!
Passe pela sua biblioteca e apro-
veite para requisitar o seu livro 
preferido! Na nossa Árvore de Natal 
irá encontrar uma vasta seleção de 
novidades literárias para adultos e 
crianças e bibliografia sobre esta 
época tão especial.
Átrio, Biblioteca Municipal 
de Sesimbra

 7 DEZ a 8 JAN 
EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO
Presépio Provençal
de Christian Laval - Lindley
Átrio, Biblioteca Municipal 
de Sesimbra

 7 DEZ a 8 JAN 
EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO
Natal nascido do lixo
- Árvores que nos
crescem das mãos
de Luís Taklim
Piso 1 (junto á cafetaria), 
Biblioteca Municipal de Sesimbra

 dia 4 e 16 | sáb e qui  
 11 e 10.30h 
ESPAÇO BEBETECA
Um conto e dois 
passos… para o Natal!
Dinamizado por Inês Santos 
e Vânia Marcelino
Os bebés serão brindados com 
histórias coloridas, divertidas, 
com cheiros, sons e sabores… 
Histórias que o ajudam a crescer 
e promovem de forma harmoniosa 
a linguagem.
Destinatários: bebés até aos 36 meses 
acompanhadas por um adulto
Inscrições: ines.santos@cm-sesimbra.pt
dia 4 | sab | 11h
Sala Infantojuvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra
dia 16 | qui | 10.30h 
Polo de Leitura da Quinta do Conde

 dia 4 | sab | 16h 
Atelier de Voluntariado
Dá Asas à tua 
Imaginação
Floco Mágico
Dinamizado por Sara Patrício
Nesta tarde de dezembro, vem 
explorar a magia encantada deste 
floco de neve e dar asas à tua 
imaginação.
Destinatários: crianças dos 3 aos 12 anos
Inscrições: sonia.ferreira@cm-sesimbra.pt
Sala Infantojuvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

 dia 9 | qua | 12h 
AUDIOCONTOS | Conta lá outra vez!
A casinha de chocolate
de J. e W. Grimm
Dinamizado por Inês Santos
Um dos mais conhecidos con-
tos dos irmãos Jakob e Wilhelm 
Grimm convida-nos a pensar 
sobre as dificuldades que passam 
as pessoas sem recursos, mas que 
também nos mostra a maldade de 
personagens como a madrasta, 
que não hesita em abandonar as 
crianças à sua sorte. Frente a ela, 
Hansel e Gretel demonstram que 
as adversidades se vencem com 
astúcia e esperança.
soundcloud.com/user-110332044

dia 9 | qui | 15.30h
Atelier de Voluntariado
Poemas de Natal
Dinamizado por Amélia Lopes
Deixa-te guiar pelo espírito natalí-
cio, descobrindo contos e poemas 
alusivos a esta quadra festiva.
Destinatários: crianças dos 6 aos 12 anos
Inscrições prévias: 
sonia.ferreira@cm-sesimbra.pt
Sala Infantojuvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

dia 11 | sáb | 16h
WORKSHOP
Doces de Natal
sem culpa
Dinamizado por Marta Coelho
A ação tem como objetivo dar a
conhecer alternativas menos caló-
ricas e mais saudáveis de doces
tradicionais. O Natal é tempo de 
celebração e um momento impor-
tante para o convívio prolongado 
em volta da mesa. Neste Natal, 
adote em conjunto iniciativas que 
promovam um Natal mais sau-
dável, não deixando as nossas 
tradições de parte.
No final iremos fazer umas bo-
lachinhas de gengibre e canela 
alusivas à época.
Destinatários: famílias
Inscrições: cristina.saraiva@cm-sesimbra.pt
Sala Polivalente, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

 dias 11 e 14 | sáb e ter 
 11 e 15.30h 
HORA DO CONTO
Feliz Natal Lobo Mau
de Clara Cunha e Natália Cóias
Dinamizado por Sónia Ferreira 
e Vânia Marcelino
Na noite de Natal, o lobo mau saiu 
para apanhar o capuchinho ver-
melho mas não a encontrou. Para 
sua grande surpresa foi descobrir 
alguém que também se veste de 
vermelho. Quem encontrou o lobo 
mau? Será que, na noite de Natal 
o lobo mau também merece um 
presente?
Destinatários: crianças acompanhadas por 
um adulto
Inscrições: sonia.ferreira@cm-sesimbra.pt
dia 11 | sáb | 11h
Sala Infantojuvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra
dia 14 | ter | 15.30h
Polo de Leitura da Quinta do Conde

dia 14 | ter | 15h
PIPOCAS E 7ª ARTE
O estranho
mundo de Jack
de Tim Burton
Animação, Fantasia, Musical; 1993; 
76 min
Jack Skellington é o Rei das Abó-
boras na cidade de Halloween. Ele 
está aborrecido de repetir sempre 
as mesmas coisas na Noite das 
Bruxas. Certo dia, ele descobre 
a cidade do Natal e ficou tão im-
pressionado com a música, alegria 
e boa disposição que encontrou 
que quis partilhar com toda a gen-
te. Mas será que o Jack percebeu 
realmente o espírito do Natal? 
Destinatários: crianças a partir dos 10 anos
Inscrições: ines.santos@cm-sesimbra.pt
Sala Polivalente, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

dia 15 | qua |12h
LEITURAS NA BIBLIOTECA
Poetas Portugueses do Século XX
Poema 
do Menino Jesus
de Fernando Pessoa
Dinamizado por Inês Santos
Neste episódio damos voz a 
Fernando Pessoa. Do heterónimo 
Alberto Caeiro, vamos ouvir Poe-
ma do Menino Jesus.
soundcloud.com/biblioteca-sesimbra

dia 15 | qua | 15h
OFICINA
Natal é cor, é luz,
é magia…
Dinamizado por Inês Santos
Nesta oficina poderás dar asas 
à tua criatividade e produzir uma 
decoração para que a tua árvore 
de Natal fique ainda mais bonita!
E a pensar naqueles que esperam 
notícias tuas, convidamos-te ainda 
a criares um postal de Natal cheio 
de cor, textura e imaginação!
Destinatários: crianças a partir dos 6 anos
Inscrições: ines.santos@cm-sesimbra.pt
Sala Infanto-Juvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

dias 16 e 18 | qui e sáb | 
15.30 e 11h
HORA DO CONTO
Conto de Natal com 
cheirinho a rabanadas
O Natal é tempo de partilha e 
de surpresas e por isso mesmo 
gostaríamos de vos convidar 
para esta divertida hora do conto 
SURPRESA!!! Prometemos muitos 
risos e animação. Não te atrases!
Destinatários: crianças acompanhadas por 
um adulto
Inscrições: ines.santos@cm-sesimbra.pt
dia 16 | qui | 15.30h
Polo de Leitura da Quinta do Conde
dia 18 | sáb | 11h 
Sala Polivalente, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

dia 17 | sex | 15h
PEDDY PAPER
Quem escondeu 
o Natal?
Dinamizado por Inês Santos
Não pode ser… O nosso Natal está 
novamente em risco.
Desta vez foram os presentes de 
Natal que desapareceram. 
Mas como? Quem seria capaz de 
uma coisa destas?
Vamos ter de pensar na melhor 
maneira de resolver este enigma!
Destinatários: crianças a partir dos 6 anos
Inscrições: ines.santos@cm-sesimbra.pt
Sala Polivalente, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra

dia 18 | sáb | 16h
Atelier de Voluntariado
Dá Asas à tua 
Imaginação
Postal Natalício
Dinamizado por Joana Marquês
Aventura-te a construir um postal diferen-
te, onde a imaginação não tem limites…
Destinatários: crianças dos 3 aos 12 anos
Inscrições: sonia.ferreira@cm-sesimbra.pt
Sala Infantojuvenil, Biblioteca 
Municipal de Sesimbra
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Biblioteca Municipal de Sesimbra
Avenida da Liberdade, n.º 46, 2970-635 Sesimbra
Tel.: 21 228 85 88 | E-mail: biblioteca@cm-sesimbra.pt 
Horário: de terça a sexta, das 9.30 às 19 (aberta à hora de almoço) 
sábado, das 10 às 18h

Polo de Leitura da Quinta do Conde
Av. Norton de Matos - Edifício Pingo Doce, Loja E, 2975 Quinta do Conde
Tel.: 21 210 22 31 | E-mail: polo.leitura.qc@cm-sesimbra.pt 
Horário: de segunda a sexta, das 9 às 17.30h

  

As atividades poderão  
ser sujeitas a alterações, 
em função da evolução  
da pandemia


