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PROGRAMA EDUCATIVO

2018  |  2019

A minha primeira visita à Biblioteca
Pré-escolar e 1.º e 2.º ciclos

Calendarização: manhã ou tarde, mediante disponibilidade.
Número de participantes: mínimo 10 e máximo 25 pessoas. 
Duração: 60 a 90 minutos.

Cadernos pedagógicos 
“O Meu Concelho...”
   2.º e 3.º ciclo

Maletas pedagógicas 
4.º , 5.º e  6.º anos de escolaridade

Calendarização: manhã ou tarde, mediante disponibilidade.
Número de participantes: uma turma de cada vez (não mais que 25 alunos).
Duração: 60 a 90 minutos.

VISITAS ORIENTADAS

Conhecer e utilizar a Biblioteca 
2.º e 3.º ciclos, ensino secundário e outros grupos

Visita ao ABM
3.º ciclo, ensinos secundário e universitário e outros grupos 

Conhecer e utilizar o Arquivo
3.º ciclo, ensinos secundário e universitário e outros grupos 

ATIVIDADES NAS ESCOLAS

ARQUIVO REGIONAL E  

BIBLIOTECA PÚBLICA DA MADEIRA

VISITAS ORIENTADAS

EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS

ESCOLAS E COMUNIDADE

APRESENTAÇÃO

Palestras de divulgação do ABM
2.º e 3.º ciclos, ensinos secundário e universitário e outros grupos

ABM vai à Escola
Pré-escolar e 1.º ciclo

Divulgação e dinamização de aspetos relacionados com os con-
celhos da RAM.

Jogos e atividades relacionadas com o acervo e serviços do ABM. 
Temas: genealogia e insetos bibliófagos.

FORMAÇÕES / OFICINAS

Apresentação do ABM, do seu acervo e serviços.

Atividade que inclui a apresentação do ABM e a leitura e  
exploração de livros infantojuvenis.

O Arquivo Regional e Biblioteca Públi-
ca da Madeira (ABM) apresenta o seu  
programa educativo para o ano letivo 
2018-2019, com atividades destina-
das a grupos escolares, público sénior e  
restante comunidade. 

As propostas incluem visitas orientadas, 
atividades pedagógicas, formação, divul-
gação do livro e da leitura e empréstimo 
de materiais.

O nosso Serviço Educativo dinamiza tam-
bém  horas do conto (todos os sábados), 
ateliês e atividades periódicas, no âmbito 
das parcerias institucionais estabelecidas.

Conheça melhor o nosso projeto através 
deste panfleto informativo ou da página 
do ABM, em abm.madeira.gov.pt.



 

 

  

Conversas com um escritor
Ensino secundário / abril de 2019

Utilizadores do ABM

Marcações e informações: Serviço Educativo – 291708400;
seec.abm.sretc@madeira.gov.pt

Calendarização: 2.ª feira de manhã, mediante marcação prévia.
Número de participantes:  10 a 20 formandos. 
Duração: 60 a 90 minutos.

Concurso Nacional de Leitura (CNL)
2018 / 2019

PÚBLICO SÉNIOR E OUTROS GRUPOS
Utentes de centros de dia, centros comunitários/culturais, associações, lares e outras instituições

Falares da ilha

Em busca dos nomes perdidos

Lugares do nosso tempo

Regionalismos e expressões do Arquipélago da Madeira.

Atividade prática de Genealogia e História da Família.

Exploração do acervo fotográfico do ABM.

Receitas dadas... receitas minhas! 

Exploração da coleção de jornais, através de receitas 
culinárias publicadas nos anos 70.

Atividade prevista para dezembro de 2018.

Calendarização: Manhã ou tarde, mediante disponibilidade.
Número de participantes: 10/12 elementos. 
Duração: 90 minutos.

DIVULGAÇÃO DO LIVRO 
E DA LEITURA

FORMAÇÕES / OFICINAS

EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS

Maletas pedagógicas
4.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade

Roteiros e gincanas
3.º ciclo e ensino secundário (ou equivalente)

“Genealogia e História da Família” – Contém jogos e 
atividades de motivação para o tema da Genealogia.

“B… de Bibliófago!” – Contém jogos que motivam à 
preservação dos documentos.

Roteiro “A Aclamação da República na Madeira”.

Peddy-paper “A República na Cidade”.
Todos os anos, em maio, o ABM promove e acolhe as provas 
regionais do Concurso Nacional de Leitura, com candidatos 
vindos das escolas da RAM. Na fase final, apuram-se os 
representantes da RAM (um de cada nível de ensino) para o 
concurso a nível nacional. 

O ABM convida, anualmente, 
um escritor português cuja 
obra integre o Plano Nacio-
nal de Leitura. Promove-se o 
encontro entre o escritor e a 
comunidade escolar.

Apresentação das salas de leitura do ABM e das ferra-
mentas de pesquisa disponíveis. Permite a exploração 
prática e autónoma do nosso acervo bibliográfico e do-
cumental. É destinada a alunos dos ensinos secundário 
e universitário e outros grupos. 
A formação também poderá ser realizada nas escolas.

Conjunto de exposições temáticas disponíveis para emprésti-
mo. Mais informações junto do Serviço Educativo.

Exposições
Escolas, bibliotecas e outros agentes culturais

Café da Leitura
Entidades  públicas ou privadas (cafés, restaurantes, hotéis 
ou outros espaços de consumo e lazer)

Empréstimo de uma caixa constituída por menus de 
leitura e livros.

Professores e outros técnicos

Bibliotecários e documentalistas

Conhecer e utilizar o ABM (12 horas).
07, 10 e 11 de setembro de 2018.
15, 16 e 17 de julho de 2019.

Como preservar os seus documentos (12 horas).
26 a 28 de setembro de 2018.

Oficinas validadas pela Direção Regional de Educação.

Introdução à catalogação (12 horas).
20, 21 e 22 de maio de 2019.
Oficina validada pela Direção Regional de Educação.


