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Vivemos numa era em que a imagem é 
tudo e a padronização da beleza física assu-
me um peso cada vez mais excessivo. Livros 
sobre dietas são os mais vendidos e aumen-
ta a procura de cirurgias estéticas. O corpo 
tornou-se um objeto de culto a ser exposto 
e exibido em público. Mas o que acontece 
quando as crianças e os adolescentes veem 
esse mesmo corpo transformar-se com o 
crescimento e o convertem numa fonte de 
angústia? Como explicar o aumento de situ-
ações de depres-são e ansiedade em idades 
cada vez mais precoces, ao mesmo tem-
po que os episódios de automutilação em 
crianças e jovens se tornam mais frequen-
tes? (…) 

Fonte: Livro

ATIVIDADES
YOGA ENTRE HISTÓRIAS 
“Frederico ” de Leo Lionni
15 Janeiro
Conceção: Ana Rita Duarte-Sunshine 
Yoga Kids & Teens
Público-alvo: 3 aos 8 anos
Horário: 10h30 
Duração: Cerca de 50 m.
Custo: 3€

POESIA PARA BEBÉS
“Uma refeição gourmet, com 
palavras bem frescas”.
22 Janeiro
Conceção: Apanha-Palavras
Público-alvo: Crianças até aos 3 anos.
Horário: 10h30
Duração: Cerca de 40 min
Custo: 2€ 

• Devido à pandemia, o acesso e a cir-
culação dos utilizadores, no espaço da 
Biblioteca Municipal, encontra-se limi-
tado a 25 pessoas.

• 12 pessoas para pesquisa e estudo no 
local;

• 7 pessoas nos computadores por 30 
minutos - É privilegiada a utilização dos 
computadores para realização de tra-
balhos, pesquisas, consulta de emails e 
situações urgentes.

• 6 pessoas para seleção de documen-
tos a requisitar.

• Uso obrigatório de máscara e desinfe-
ção das mãos.

CONDIÇÕES DE 
ACESSO

HORÁRIO: segunda a sexta > 10h00 às 17h30 / sábados > 10h00 às 16h00 / Encerra domingos e feriados
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AS ATIVIDADES SÃO PRESENCIAIS
Inscrições: Biblioteca Municipal  - 261 410 133 ou 
biblioteca@cm-lourinha.pt 
Limite: 10 crianças+1 acompanhante
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