HISTÓRIAS DE PIJAMA
É noitinha… mas antes de irmos dormir há duas histórias
para ouvir! Podem sentar-se e até deitar-se na sala da
hora do conto, porque os candeeiros já estão acesos e
vamos começar! Vamos precisar da tua ajuda para dez
ovelhas contar e a boca de uma princesa parar de
bocejar!!!

5 e 6 de Abril de 2008 | das 20h30 às 09h00
Inserida no programa “Abril Livros Mil” que comemora o
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 de
Abril) e o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de Abril),
promovido pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro,
a actividade “Histórias de Pijama” pretende proporcionar
às crianças dos 10 aos 12 anos de idade a experiência
única de passar uma noite na biblioteca.
A acção tem como objectivo proporcionar um ambiente
agradável e descontraído, onde as crianças entram no
mundo mágico das histórias através da participação em
actividades. A recriação de diversos ambientes e cenários
no espaço da biblioteca permite estimular as crianças
para a leitura e a mensagem é transmitida de modo
divertido e educativo.

Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro

Programa
20h30 Recepção e preparação do “quarto de sonhos”
na Sala Polivalente.
21h00 Actividade com excertos de histórias - atelier de
leitura com teatro de fantoches.
21h30 Apresentação das personagens das histórias
que interagem com as crianças, criando e
recriando as aventuras e brincadeiras dos
livros.
22h30 Oficina de escrita criativa para o “Meu Diário
Pijama”
23h30 Lanche com histórias à mistura
24h00 “Pijaminhas” e um conto de embalar.
08h00 Arrumação do “quarto de sonhos” e pequenoalmoço.
09h00 Despedida e entrega do “Meu Diário Pijama”
de recordação.
Material necessário (que deverão trazer de casa!)
Saco-cama;
Almofada;
Pijama ou fato de treino;
Material de higiene pessoal (incluindo toalha de rosto e
escova de dentes);
Muda de roupa.
Informações
As crianças deverão jantar previamente;
A BMFC proporciona a todos os participantes um seguro
de responsabilidade civil e as refeições (lanche nocturno
e pequeno almoço).

Ficha de Inscrição*
Nome:
Idade:
Morada:
E-mail:
Tel:
Autorizo o meu educando a participar na actividade
“Histórias de Pijama” na noite de 5 para 6 de Abril.
Assinatura:
(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal.

