ler
sinais

o

técnicas
oficinas

o

ler

sinais

ões

a

interpr etação

dinamização

leitura

livr o

momentos

rea

sinais

leitura descodificar

descodificar

sinais

PROGRAMA DE LEITURA PARA A 1ª INFÂNCIA

reacções

reacções interpr etação interpr etaç
momentos
história
PROGRAMA 2016
contar dinamização
Ateliers

histórias

19 março – Letras à Solta: Bêabá dos Transportes
Esta sessão visa promover o desenvolvimento dos/as bebés,
mais especificamente, a capacidade de atenção, a estimulação auditiva, utilizando os transportes e os seus diversos
sons. E como é dia do pai nada melhor do que lhe preparar
uma surpresa.
16 abril – Letras à Solta: Bêabá da Primavera
As Estações do Ano
A Primavera já começou, nesta sessão pais/mães e filhos/as
vão elaborar bonitas flores. Vão dar liberdade à criatividade e
explorar o tato com os diversos materiais.

Programa de Leitura para a 1ª infância
Com o objetivo de sensibilizar os pais/mães, familiares ou responsáveis de educação para
a importância do livro e da leitura nos primeiros meses de vida da criança, a Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro tem um programa de leitura para a 1ª infância: um espaço
de aprendizagem ativa para bebés que, acompanhados pelos pais/mães ou outros/as familiares, iniciam a sua caminhada para a leitura.
O espaço, equipado com livros e materiais adequados a esta faixa etária, é de livre utilização e complementado por ateliers temáticos de participação livre.
Destinatários
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados por pais, mães ou outros/as familiares.
Calendarização e horários
As sessões têm lugar uma vez por mês nos seguintes dias: 19 março, 16 abril, 21 maio,
25 junho, 17 setembro, 22 outubro, 19 novembro, 17 dezembro.
Espaço de utilização livre

21 maio – Letras à Solta: Bêabá das Famílias
Espetáculo de Teatro para bebés
Esta sessão pretende proporcionar aos/às bebés e seus/suas familiares momentos únicos de diversão.
25 junho – Letras à Solta: Bêabá das Profissões
Nesta sessão da Bebéteca-Bê de Bebé de Letras à Solta,
vamos explorar as profissões. E nada melhor do que cada
um/a dos/as pais/mães explorar com os/as seus/suas filhos/as
as diversas profissões existentes.
17 setembro - Letras à Solta: Bêabá dos Cinco Sentidos

O espaço está devidamente preparado de modo a poder ser utilizado pelos/as bebés e
seus/suas familiares, tem acesso livre e pode ser frequentado entre as 10h30 e as
12h30.

Bebés e pais/mães vão contactar com vários estímulos que
visam despertar nos/as bebés os cinco sentidos.

Ateliers
Os ateliers temáticos têm como finalidade a promoção e sensibilização para a leitura nos
primeiros meses de vida. A duração do atelier é de 45 minutos, período que, para o
bem-estar dos/as bebés e adequado funcionamento da Bebéteca, não pode ser ultrapassado e funciona no horário das 11h00 às 11h45.

22 outubro – Letras à Solta: Bêabá da Escultura

Local de realização
Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da Secção Infanto-Juvenil e/ou Sala Polivalente (no espetáculo de final de ano) da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

Funcionamento da Bebéteca-Bê de Bebé

As sessões da Bebéteca destinam-se exclusivamente a pais/mães/familiares acompanhados/as por crianças. Adultos/as não acompanhantes que queiram obter qualquer esclarecimento ou apoio serão devidamente orientados pelos técnicos/as da Biblioteca
Municipal fora das sessões.
Os/As bebés só podem estar na Bebéteca acompanhados/as por um/a adulto/a (ou no
máximo dois) que deve permanecer no espaço, não sendo permitido mais acompanhantes. Não é permitido tirar fotografias particulares na Bebéteca.
É aconselhável trazer meias suplementares para calçarem.

Esta sessão visa promover o desenvolvimento dos/as bebés,
mais especificamente o reconhecimento sensorial e tátil, a criatividade e a exploração de materiais. Vamos ser escultores/as
e dar asas á nossa imaginação.
19 novembro – Letras à Solta:
Bêabá do Esconde-esconde
Quem não gosta do esconde-esconde?
Vamos encorajar os/as bebés a não ter medo do desconhecido e a sentir curiosidade pelo que está por trás de.
17 dezembro – Espetáculo de Final do Ano
Este espetáculo pretende concluir a programação da Bebéteca-Bê de Bebé 2016 através da realização de uma esplendorosa festa de encerramento.

