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1. Visitas de estudo orientadas
Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos, outros grupos:
A minha primeira visita à biblioteca - apresentação do ABM,
com destaque para a leitura e exploração de livros
infantojuvenis.

2.º e 3.º ciclos:
Conhecer e utilizar a biblioteca - apresentação do ABM, das
salas de leitura (infantojuvenil e geral), com destaque para a
exploração da base de dados da biblioteca.

3.º ciclo, ensino secundário, cursos profissionais, EFAbásico e secundário, cursos universitários e outros
grupos:
Conhecer e utilizar o arquivo - apresentação da instituição com
percurso pela Sala de Leitura do Arquivo e Reservados e áreas
técnicas, incluindo a de Preservação, Conservação e Restauro.

Visita ABM - apresentação da instituição, Sala de Leitura Geral,
Sala Infantojuvenil e o circuito de integração, tratamento e
disponibilização da documentação arquivística e bibliográfica.

2. Atividades dinamizadas em sala de aula
Pré-escolar, 1.º e 2 ciclos, outros grupos
ABM vai à escola - apresentação da instituição, com destaque
para a leitura de histórias em voz alta e dinamização de
atividades.

Segundo e 3.º ciclos, cursos profissionais, EFAS:
Cadernos pedagógicos - intitulados: "O meu concelho…", são
pequenos dossiês de divulgação de aspetos relacionados com
os concelhos da RAM. Cada caderno revela um tema de
destaque sobre o concelho em causa, desenvolvido sob a
forma de texto dramático. Já se encontram disponíveis para
dinamização os seguintes cadernos:
O meu concelho… Calheta;
O meu concelho… Funchal;
O meu concelho… Ponta do Sol;
O meu concelho… Porto Moniz;
O meu concelho… Porto Santo;
O meu concelho… Machico;
O meu concelho… Ribeira Brava;
O meu concelho… S. Vicente.
Escrita criativa – série de atividades que visam promover o
gosto pela escrita, abordando-a de forma lúdica. Dispomos,
neste momento, de duas oficinas:
Oficina do conto;
Oficina de poesia visual (1.º, 2.º, 3.º ciclos e EFA básico).

Maletas pedagógicas - atividades apresentadas em formato
de “mala” portátil. Contêm atividades interativas relativas a
temáticas como:
Genealogia - Genealogia e História da família;
Turismo - Máquina do Tempo;
Insetos que danificam a documentação - B… de
Bibliófagos!

3. Palestras
3.º ciclo, ensino secundário, cursos profissionais, EFAS,
outros grupos
Palestras de divulgação do arquivo e biblioteca – apresentação
da instituição, acervo e serviços do ABM. Disponíveis:
ABM;
Arquivo como Ferramenta de Pesquisa;
As principais Instituições de Beneficência da Madeira
(séc. XVI- XIX);
Bombardeamento da Madeira durante a 1.ª Guerra Mundial
Crianças Expostas;
Emigração;
Revoluções da Moda;
Turismo e Comunidade.

4 . Empréstimo de materiais
Segundo e 3.º ciclos:
Maletas pedagógicas:
Turismo - Máquina do Tempo;
Genealogia - Genealogia e História da família;
Insetos que danificam a documentação - B… de Bibliófago!;
Poesia visual (Brevemente).

3.º ciclo e ensino secundário:
Roteiro: A Aclamação da República na Madeira - inclui
reproduções de jornais da época e outros materiais). Refere a
toponímia da Cidade do Funchal, a partir de 191

5 . Exposições itinerantes
Escolas, bibliotecas e outros agentes culturais:
Acontecimentos
100 anos da República
Memórias da 1.ª Guerra
Epidemias na Madeira
Festividades
A Festa: sabores e tradição;
O Natal na literatura portuguesa;
O Natal no mundo
Os Sabores do Natal madeirense;
O Natal na Madeira;
.

Literatura

La Fontaine e a fábula no Arquivo e Biblioteca da Madeira;
Maria do Carmo Rodrigues e a escrita de receção infantojuvenil;
Emily Brontë: 200 anos (1818-1848);
Cervantes – 400 anos;
Histórias que tecem escritores;
Jane Austen;
A natureza da madeira vista por escritores;
Raul Brandão: 150 anos de nascimento;
Shakespeare: génio da palavra;
Cem anos de solidão;
Isabel Minhós Martins;
Ana Pessoa;
Odette de Saint-Maurice;
Herman Melville: Autor de Moby Dick:
Sophia de Mello Breyner Andresen – poeta nos gestos e na vida.

Arquivo e biblioteca

Do livro impresso ao e-book;.

Personalidades

Joel Serrão: centenário do nascimento do historiador.

Generalidades

Design: objetos de culto;
Inovação;
Vinho Madeira: história, factos e curiosidades;
Como poupar sem perder a cabeça:
As Epidemias na Madeira (1521-1911).

4. Outras ofertas
Entidades públicas ou privadas (cafés, restaurantes,
hotéis ou outros espaços de cultura e lazer):
Café da Leitura - empréstimo de uma caixa contendo um
conjunto de livros, apresentados sob a forma de um menu.
* Enviar email para: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Atividades formativas
Oficina- Conhecer e Utilizar o ABM (validada pela DRE)
Calendarização: Julho, sábados (manhãs)
Destinatários: Professores e Técnicos de biblioteca
Participantes: 15
Duração: 13 H (horas presenciais 9; não presenciais 4)
* Inscrição plataforma Interagir, a partir de junho 2023

Formação de utilizadores – Conhecer as Salas de Leitura do
Arquivo e Biblioteca; Aprender a utilizar as plataformas de
pesquisa e os instrumentos de trabalho disponíveis.
Calendarização: setembro a julho (manhãs ou tardes)
Destinatários: Alunos do ensino secundário, universitário e leitores do ABM
Participantes: 10 (máximo 25)
Duração: 90 minutos (presenciais)

* Enviar email para: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Dia aberto à Comunidade - Visita orientada às salas de leitura,
áreas técnicas e depósitos
Calendarização: janeiro e setembro (manhãs ou tardes)
Participantes: 10
Duração: 90 minutos

* Enviar email para: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Associações
culturais
e
recreativas,
centros
comunitários, universidades seniores, famílias, parcerias,
outros organismos:
Falares da Ilha - Regionalismos e expressões do Arquipélago da
Madeira;
Em busca dos nomes perdidos - Atividade prática de genealogia e
História da Família;
Lugares do nosso tempo - Exploração do acervo fotográfico da
DRABM;
Visita ABM.

Informações
Visitas de estudo orientadas:
Duração: até 90 minutos
Máximo de 25 participantes (incluindo os
acompanhantes)
Horário: 2.ª feira: 14:00- 16:00
(encerrado de manhã)
3.ª - 6.ª feira: 10:00 - 12:00
14:00 -16:00

Atividades dinamizadas nas salas de aula:
Duração: até 90 minutos
Máximo de participantes: 1 turma
turnos: manhã ou tarde

Empréstimo de material - até 30 dias.

Inscreva-se, clicando em:
https://forms.gle/cPnKRhiJMiEwv4P26

Secretaria Regional do Turismo e Cultura
Direção Regional do Arquivo Regional da Madeira
Direção de Serviços de comunicação e Acesso
Tel. 291145310
Ext. 457439/ 457453/457402 (Serviço Educativo)
Email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt
Site: abm.madeira,gov.pt

