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Atividades para os mais novos na BMDD  

 
A Biblioteca Municipal D. Dinis (BMDD) começa o ano letivo 2019/2020 com diversas 
atividades específicas para os mais novos, versando o mundo fantástico e mágico que 
a leitura nos proporciona. 
 
 

“Hora do Conto” | BMDD - Polo de 
Caneças  
Outubro 2019 a junho 2020 
De terça a sexta, às 10h30 
1º dia: 1 de outubro 
Público: crianças das escolas do 1.º ciclo e 
jardins-de-infância do Concelho de Odivelas. 

 
É já a partir do próximo mês de outubro, e durante todo o ano letivo, que o Polo de 
Caneças da BMDD recebe o conto que envolve uma bruxa malvada, inquietante e 
assustadora, mas que promete arrancar sorrisos. O conto “O feitiço das histórias” 
inclui também um ateliê de expressão plástica alusivo à história. 
A entrada é livre, obedecendo apenas a marcação prévia. 
Biblioteca Municipal D. Dinis – Polo de Caneças 
Tel. 219 320 787 | E-mail. bmdd@cm-odivelas.pt 
 

 
 

Histórias às Três | BMDD Odivelas 
Outubro 2019 a dezembro 2020 
Dia e hora: sábados, às 15h (quinzenalmente) 
1º dia: 12 de outubro * 
Público: crianças a partir dos 3 anos e 
famílias 

 
A biblioteca tem tantas e tão boas que difícil é escolher, mas promete três histórias (ou 
quem sabe quatro ou cinco) que o vão surpreender. 
A entrada é livre! 
 
 
 



 

Histórias com Arte | BMDD Odivelas 
Setembro 2019 a dezembro 2020 (quinzenalmente) 
Dia 19 outubro, às 10h30 * 
 
Projeto que transforma os sábados em dias divertidos com 
histórias e ateliês, explorando com as crianças a 
imaginação e as diversas formas de expressão plástica. 
Público: Crianças dos 4 aos 6 anos 
A entrada é livre, mediante inscrição prévia. 
(mínimo 3 | máximo 10 participantes) 
 
 

 

H(á)ISTÓRIAS | BMDD Odivelas 
Outubro 2019 a dezembro 2020 
Dia e hora: sábados, às 14h30 (quinzenalmente) 
1º dia: 19 de outubro * 
Público: crianças dos 4 aos 6 anos 
 
 

 

Neste projeto, que consiste em atividades de leitura, as crianças são convidadas a 
ouvir histórias e a participar em ateliês de expressão plástica proporcionando 
momentos de diversão. 
Através deste processo, incentivam-se hábitos e reforçam-se os laços afetivos do ato 
de ler, garantindo às crianças esse relacionamento forte e precoce que é determinante 
para a interiorização dos hábitos de leitura. 
A entrada é livre! 
 
*Para estas atividades, as inscrições devem ser efetuadas junto da Biblioteca Municipal D. 
Dinis: 
T. 219 320 770 | Tlm. 965 910 770 
E-mail: bmdd@cm-odivelas.pt  
 
 
Odivelas, 26 de setembro de 2019 
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