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PROGRAMA DE LEITURA PARA A 1ª INFÂNCIA

Ficha de Inscrição

Funcionamento da
Bebéteca-Bê de Bebé
As sessões da Bebéteca destinam-se exclusivamente a
pais/mães acompanhados/as por crianças.
Adultos não acompanhantes que queiram obter
qualquer esclarecimento ou apoio serão devidamente
orientados pela equipa da Biblioteca Municipal fora das
sessões.
Os/As

bebés

só

podem

estar

na

Bebéteca

acompanhados/as por um/a acompanhante (ou no
máximo dois) que deve permanecer no espaço.
Não é permitido tirar fotografias particulares na
Bebéteca.

05 maio | 11h00
Espetáculo “Tangolomango de Histórias” com Clara Haddad
Tangolomango de Histórias é um espetáculo sensível para pequeninos/as onde o som, as canções, os
cheiros, os bonecos, os livros de imagens e de pano, o Kamishibai são o ponto de comunicação entre Clara
Haddad e o público. Uma viagem através das histórias onde gestos transformam-se em muitas outras coisas.
A música, a mímica, a ilustração, a brincadeira e a sonoplastia enquanto linguagem são formas.
Lotação: Máximo 30 e o mínimo 15 famílias.

02 junho | 11h00
Letras à Solta: Bêabá do meu Corpo
Esta sessão visa promover o desenvolvimento dos/as bebés e do seu pequeno corpinho através de
ginástica e dos movimentos do corpo.
Vamos dançar, vamos mexer-nos e ver todas as partes do nosso corpo ganharem vida.

Destinatários/as
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados por pais/ mães
ou outros/as familiares.

Local
Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da Secção
Infantojuvenil / Sala Polivalente

Participantes
10 bebés e respetivos/as pais/mães ou outros/as familiares
Workshops / Oficinas / Espetáculos | de acordo com
iniciativa

Condições de participação
1. A inscrição é gratuita e é obrigatório o preenchimento
da ficha de inscrição ou o envio dos dados para o email
biblioteca@cm-oaz.pt;
2. A inscrição deve ser efetuada até 5 dias antes de cada
sessão;
3. A inscrição é considerada válida depois de confirmada
pela BMFC;
4. No final de cada sessão será solicitado o preenchimento
do questionário de avaliação a cada participante;
5. As iniciativas só serão realizadas com a lotação mínima.
Caso não se realize a sessão, os inscritos serão informados
atempadamente do cancelamento;
6. Mais informações através do telefone 256 607 177 (Sara
Pereira).

A preencher pela BMFC:
Data: ______ / ______ / 2018 Rubrica: ________________________________________________________________________________________
Observações: ______________________________________________________________________________________________________________

03 março | 11h00
Letras à Solta: Bêabá da Páscoa
Esta sessão visa celebrar a Páscoa, esta festa com tradição secular estimulando as relações afetivas
familiares e a transmissão de afetos. Venham divertir-se com o coelhinho branco que vai encantar os/as bebés
com atividades engraçadas que os/as vão deliciar.

Com o objetivo de sensibilizar os pais/mães, familiares ou
responsáveis de educação para a importância do livro e da
leitura nos primeiros anos de vida do/a bebé, a Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro tem um programa de leitura
para a 1ª infância Bebéteca – Bê de Bebé: um espaço de
aprendizagem ativa para bebés que, acompanhados
pelos/as pais/mães ou outros/as familiares, iniciam a sua
caminhada para a leitura.

Ficha de inscrição:
24 fevereiro
03 março
05 maio
02 junho
Inscrição n.º_______
Nome(s) (familiar): __________________________________________________________________________________________________________
Idade(s):_______________ Habilitações:_________________________________________________________________________________________
Nome(s) da(s) criança(s): _________________________________________________________________________________ Idade(s):_____________
Morada: __________________________________________________________________________________________________________________
Código postal: _______________ - _______ Localidade: ___________________________________________________________________________
Telefone: ____________________ Email:________________________________________________________________________________________

24 fevereiro | 11h00
Oficina para bebés “Um dia na vida de João Pestana” com OMA - Escola de Música e Artes
Performativas
Pestana e Almofadinha viajam para além dos sonhos e aparecem às crianças numa forma humana, para dar a
conhecer os silêncios e os sons que habitam no mundo da música, de uma forma lúdica e pedagógica.
A viagem destes dois personagens começa com o acordar, dando a conhecer várias facetas de um dia nas suas
vidas. Quando chega a hora de ir para a caminha, Almofadinha na mão e…lá vem o João Pestana!
Lotação: Máximo 20 e o mínimo 10 famílias.

Bebéteca – Bê de Bebé
Programa de Leitura para a 1ª infância

Comprovativo de Inscrição (A preencher pela BMFC no ato da inscrição)
Nome: ____________________________________________________________________________________________________________________
Data: ______ / ______ / 2018
Rubrica:________________________________________________________________________________________
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