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Bebéteca-Bê de Bebé e Oficina do Anis Estrelado 
Programas têm início a 19 de março 2016 

 

Para dar continuidade aos projetos Bebéteca-Bê de Bebé e Oficina do Anis Estrelado, a Biblioteca 

Municipal Ferreira de Castro vai iniciar, no próximo dia 19 de março, os programas 2016. 

 

Bebéteca-Bê de Bebé  

Programa de leitura para a 1ª infância, um espaço de aprendizagem 

ativa para bebés dos seis aos 36 meses que, acompanhados pelos 

pais/mães ou outros familiares, iniciam a sua caminhada para a leitura 

e que tem como objetivo de sensibilizar os/as pais/mães, familiares ou 

responsáveis de educação para a importância do livro e da leitura nos 

primeiros meses de vida da criança. 

Realizado mensalmente, o programa contempla um espaço de utilização livre - Espaço Bebéteca-Bê de 

Bebé - devidamente equipado com livros e materiais adequados à faixa etária, e é complementado por 

ateliers temáticos. 

O Espaço Bebéteca-Bê de Bebé está 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.  

Os Ateliers Temáticos, que têm como finalidade a promoção e sensibilização para a leitura nos primeiros 

meses de vida, têm a duração 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. 

Consulte aqui o programa Bebéteca-Bê de Bebé 2016.  

 

 

Oficina do Anis Estrelado 

Paralelamente e servindo de suporte à Bebéteca-Bê de Bebé, a biblioteca municipal continua a 

desenvolve também o programa Oficina do Anis Estrelado onde são realizados ateliers 

temáticos, desta feita destinados a crianças com mais de 3 anos. 

Para consultar a programação da Oficina do Anis Estrelado 2016, clique aqui. 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bebeteca/bebeteca_2016.pdf
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bebeteca/anis_2016.pdf
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A participação nestes programas é gratuita para os munícipes e não implica uma participação assídua nas 

atividades a decorrer durante o ano.  


