LUDOBIBLIOTECA é…

Quem Somos?
Uma equipa com diversidade de saberes.

Um espaço lúdico, educativo, criativo e
cultural com livros e jogos adequados a
todas as idades.

RÓM ULO DE CARVALHO

Pensado para as crianças, jovens e fam ílias
tem diversas áreas onde pode estar, ler,
jogar, brincar, experimentar, criar e
aprender.

voluntários e membros da com unidade com
saberes e experiências significat ivas para
part ilhar.

Raquel Cunha

Alargada a convidados, atelieristas,

Princípios Orientadores
Escola polo de desenvolviment o local.
Promover cont ext os educat ivos
enriquecedores que defendam os

Com quem?

Érica Barbosa

int eresses e os direit os das crianças à
Educação, à Participação e ao Brincar.

que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança
como bola colorida entre as mãos de uma criança .
in Pedra Filosofal António Gedeão

Proporcionar um espaço aberto à
comunidade, de todos para todos, cent rado

Pais e Filhos, Avós e Net os, só Pais, só Avós,

na part ilha e cruzament o de saberes.

só Filhos…Tios, Am igos e Conhecidos,

Privilegiar o binómio ciência/ ludicidade

TODOS.

leit ura/ ludicidade.

Traga-nos as suas propostas.

Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida,

O que oferecemos?
Uma ludobibliot eca de escola e comunit ária
organizada por áreas:

Como?
Jogos e brincadeira: jogos de mesa,

t abuleiro, const ruções, jogos de chão.
Adereços, roupas, bijut aria, muit os
brinquedos para brincar ao faz-de-cont a,
invent ar, descobrir, imaginar e recriar.

ESPAÇO
EXTERIOR

Oficina das Artes: música, dança, t eat ro,

uma diversidade de mat eriais e t écnicas
para criar, reinvent ar, explorar, ousar,
const ruir e descobrir.

Público

Ut ilização livre das áreas que

int egram a ludobibliot eca;
m

Emprést im o de jogos e livros;

m

Aconselhament o t écnico

sobre jogos, brinquedos, livros;
m

Organização de at eliês/ w okshops

direcionados para as Fam ílias.
Biblioteca: acesso a livros, DVDs, revist as,

int ernet , jogos, pesquisa, consult a,

Quando?

animação do livro, cont adores de hist órias.

No horário: 15.00H às 17.00H

Ecolaboratório: experiment ação,

Sábados, except o feriados, férias e

descobert a, experiências com os amigos,

int errupções let ivas.

sozinhos ou orient adas por um especialist a.
Colocar problemas, t est ar hipót eses,
surpreender-se, surpreender e fazer
ciência.

do

preenchiment o de uma ficha de inscrição e
emissão de um cart ão da Ludobibliot eca.
Grupos e instituições, com marcação prévia

por

meio

elect rónico,

t elefónico

ou

presencial.
As crianças com menos de 5 anos deverão
ser acompanhadas por um adult o.
Haverá

m

at ravés

individual,

uma

associada
(brinquedos,

a

quot a

anual

campanhas
livros,

jogos,

simbólica
da

escola

desperdícios,

ofert a de serviços…).

Contatos
EB1/JI RÓMULO DE CARVALHO
Tel: 961447150 ou 9616330 0 6
Parceria

2ª a 6ª feira nos períodos de férias

e int errupções let ivas.

AGRUPAME NTO DE E SCOLAS
F RE I GONÇALO DE AZE VE DO

