PROGRAMA

Jantar com Livros &
Histórias de Pijama

de 1 para 2 de abril de 2015
das 19h30 às 9h00
O programa Histórias de Pijama, organizado pela BMFC pelo 8.º ano
consecutivo, é um programa especialmente dirigido a crianças dos 8
aos 12 anos de idade (máximo 25). Pretende-se proporcionar um
ambiente agradável e descontraído, onde as crianças possam participar em atividades, ouvir histórias e viver uma experiência única de
passar uma noite na biblioteca. Pelo 4.º ano irá introduzir-se o Jantar
com Livros (a biblioteca oferece o jantar que acontece na secção
infanto-juvenil). Esta atividade enquadra-se no âmbito do programa
Abril Livros Mil (plano de atividades a desenvolver durante o mês de
abril de 2015, em Oliveira de Azeméis, com o principal objetivo de
comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 abril)
e o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril)).

PROGRAMA
Quarta-feira, 1 de abril de 2015
19h30 O jantar vai ser servido! Olhos de gato, asas de morcego, pestanas de carapau e orelhas
de urso são alguns dos pratos principais. Bom apetite!
20h30 Depois do jantar vamos vestir o pijama e preparar a nossa sala para as atividades.
21h00 Jogo do binóculo. Á minha frente consigo ver…
21h30 Oficina de reparação das letras. Uma letra, muitas frases, inúmeros significados.
23h00 Preenchimento do Meu Diário Pijama.
23h10 Oficina dos sentidos. Ao longe ouço o mar ou o rio? Está quente ou frio?
23h40 Lanche convívio.
24h00 Contos para adormecer a ler.
24h30 Todos/as para a cama!
Quinta-feira, 2 de abril de 2015
08h00 Alvorada e pequeno-almoço
09h00 Entrega de Certificados de Participação e despedida
_________________________________________________
DESTINATÁRIOS/AS
Crianças com idades entre os 8 e os 12 anos residentes no Município de Oliveira de Azeméis
(máximo 25).
_________________________________________________
O QUE TRAZER DE CASA
Saco-cama e almofada | Pijama ou fato de treino | Chinelos | Material de higiene pessoal
(incluindo um toalha de rosto, escova de dentes) | Uma muda de roupa para o dia seguinte.
_________________________________________________
O QUE PROPORCIONA A BMFC?
• Um programa divertido e diferente de promoção da leitura;
• Um seguro de acidentes pessoais;
• Jantar do dia 1 de abril de 2015;
• Lanche noturno do dia 1 de abril de 2015;
• Pequeno-almoço do dia 2 de abril de 2015.
_________________________________________________
FICHA DE INSCRIÇÃO(*)
Nome do/a participante _____________________________________________________
Data de nascimento ________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Contacto telefónico do/a Encarregado/a de Educação ________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Eu, ___________________________________________________________________,
Encarregado/a de Educação de ________________________________________________,
declaro que autorizo o/a meu/minha educando/a a participar no programa “Jantar com Livros e
Histórias de Pijama” que se vai realizar na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro de 1 para 2 de
abril de 2015.
Assinatura do/a Encarregado/a de Educação,
______________________________________________________
(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal.
Para mais informações por favor contactar pelo 256 607 177 (A/C Carlos Costa)

