


A Biblioteca Municipal vai promover a segunda edição de “

”, convidando crianças entre os a passar uma noite mágica nas

suas instalações.

Este evento requer no sítio da Biblioteca Municipal,

sendo aceites até ao limite de 15 crianças.

Todas as actividades de participação na festa do pijama, jogos lúdicos à descoberta

de mistérios fantásticos da Biblioteca, bem como de higiene pessoal serão

acompanhadas pela , numa proporção de um adulto

para cinco crianças.

No fim do divertimento será servido um lanche nocturno aconchegando o corpo.

Mais tarde, à hora de irem para a cama, é tempo de ouvirem

para embalar para o merecido sono.

O regresso a casa é na manhã do dia seguinte, depois de tomarem o pequeno-

almoço recheado de livros e participarem numa oficina de expressão plástica,

a .

Esta iniciativa tem como finalidade ,

vivendo a Biblioteca como um espaço de lazer, brincadeiras e não só de estudo.

,

Uma noite na

Biblioteca 6 e 8 anos

inscrições prévias on-line

equipa do Serviço Educativo

histórias de encantar

contar e desenhar a experiência da noite anterior

proporcionar o convívio entre os mais novos
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Programa

21h15 - Chegada das crianças.

21h30 - Recepção às crianças e pais.

21h45 - Apresentação da equipa de animação.

22h00 - Participação em vários jogos de acolhimento.

22h45 - Pedipaper “ ”, nos diversos espaços,

com enigmas para desvendar e muitas surpresas pelo meio.

23h15 - Lanche nocturno com chocolate quente e bolachas.

23h45 - Dentes lavados, pijama vestido, é a hora de sonhar ouvindo

histórias de encantar.

24h00 - Adormecer entre livros e ao som de histórias.

8h00 - De olhos bem abertos, cara lavada e penteados, vamos dar o

“Bom Dia à Biblioteca”.

8h45 - Pequeno-almoço recheado de livros de diferentes sabores.....

9h15 - Oficina de expressão plástica “ ”.

9h30 - Aguardando pelos pais, vamos para casa.

Descobrir a Biblioteca

A minha primeira noite na Biblioteca

19 de Junho

20 de Junho
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