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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA 

ACOLHE PROJETO EDUCATIVO “CREACTIVITY” 
 

A Biblioteca Municipal de Anadia vai acolher, entre os dias 21 e 23 de dezembro, o projeto 

educativo “Creactivity”, criado pelo BPI – Banco Português de Investimento e pela Fundação La 

Caixa. O Município de Anadia apoia este projeto itinerante que apresenta workshops para 

despertar a engenhosidade das crianças e ajudá-las a sentirem-se confortáveis numa sociedade 

em mudança. Este projeto visa fomentar a conceção de soluções originais para problemas 

simples. Os alunos participam em workshops com materiais do quotidiano e com ferramentas 

de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias. 

O “Creactivity” ganha vida dentro de um autocarro que se converte numa unidade móvel 

totalmente adaptada, para facilitar o acesso e a participação de pessoas com mobilidade 

reduzida. O interior do veículo está equipado com bancos, mesas de trabalho e diversas provas 

preparadas para os alunos realizarem. O espaço dispõe de várias áreas para implementar 

diferentes habilidades: a zona da mecânica, com espaços de engrenagens, máquinas, berlindes 

e paintballs, a zona do vento, com tubos de vento, a zona da eletricidade e a zona da luz, com o 

sistema “stopmotion”. 

Os workshops – de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória – destinam-se a grupos de 

alunos do ensino básico e secundário, com idades entre os 6 e os 16 anos, bem como a grupos 

familiares. Um animador orienta as crianças através de um processo de criação para o qual 

adultos acompanhantes, sejam professores ou familiares, também são convidados a participar. 

As sessões têm uma duração aproximada de 75 minutos, tendo início às 9h00, 10h30, 12h00 e 

15h00. Das 16h00 às 18h30, o espaço encontra-se aberto para visitas do público em geral. 

As inscrições para os workshops têm que ser efetuadas até ao próximo dia 19 de dezembro 

(segunda-feira), na Biblioteca Municipal de Anadia, através do número de telefone 231 519 090 

ou por e-mail através do endereço eletrónico biblioteca.m.anadia@gmail.com. 
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