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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.

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 1.ª infância, a 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.

A preencher pela BMFC:
Data: ______ / ______ / 2018 Rubrica: _________________________________________________________________________________________
Observações: _______________________________________________________________________________________________________________

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

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)

Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

15 dezembro | 11h00
Espetáculo para Bebés, Mamãs e Papás
"A vida é como a música. Deve ser composta de ouvido, com sensibilidade e intuição, nunca por
normas rígidas."
Surpreenda-se com um espetáculo para toda a família e que será sem dúvida um encanto para todos/as
os/as bebés e crianças.

Participantes
10 bebés e respetivos/as pais/mães ou
outros/as familiares
Workshops / Oficinas / Espetáculos | de
acordo com o programa de cada ação

Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha educando/a, captadas no âmbito das atividades promovidas pela Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de promoção institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas
pelo Município de Oliveira de Azeméis.

03 novembro | 11h00
Letras à Solta: Bêabá do Inverno
Estamos a pouco tempo do inverno, que nos reporta ao tempo frio, aos casacos, aos cachecóis e à
neve. Vamos divertir-nos com o que o tempo nos traz. Venham agasalhados pois vai nevar na
biblioteca.

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

Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis.

13 outubro | 11h00
Teatro para Bebés pelo Grupo Teatro a Quatro
Espetáculo que pretende proporcionar aos/às bebés e seus/suas familiares momentos únicos de
diversão.
Os/As bebés e os/as seus/suas acompanhantes estão sentados no próprio palco e não numa normal
plateia, proporcionando uma maior PROXIMIDADE entre artistas e público. Este encurtamento da
distância, facilita a INTERATIVIDADE. Todas as estórias e encenação têm a preocupação de envolver as
crianças através de estímulos de caráter SENSORIAL que invocam todos os sentidos.

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

Ficha de inscrição:
15 setembro
13 outubro
03 novermbro
15 dezembro
Inscrição n.º_______
Nome(s) (familiar): ___________________________________________________________________________________________________________
Idade(s):_______________ Habilitações:__________________________________________________________________________________________
Nome(s) da(s) criança(s): __________________________________________________________________________________ Idade(s):_____________
Morada: ___________________________________________________________________________________________________________________
Código postal: _______________ - _______ Localidade: ____________________________________________________________________________
Telefone: ____________________ Email:_________________________________________________________________________________________

15 setembro | 11h00
Atelier A DOIS É MELHOR com Ana Mourato
Este atelier abraça uma série de pequenos livros do álbum da autora Isabelle Gilbert onde um bando
de insetos – Lily, Tom, Zoé, Paul, Clara e Chloé – aprendem a cooperar na superação de
etapas/momentos inerentes ao processo de maturação da vida. Com base num livro mimam-se
conversas, canções e uma pequena narrativa. Deste modo, através do relaxamento e do conto
mimetizado, pretende-se abrir o reino da literatura infantil e dar colo ao início desta etapa fundamental
que é a primeira infância.
Ana Mourato é psicóloga e trabalha no Espaço N – Neurociências, saúde e desenvolvimento de Lisboa
com consultas de psicologia educacional (3-10 anos). Ler+» anamourado.com

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