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20 de abril de 2012
21h15 - Chegada das crianças
21h30 - Recepção às crianças e pais
21h45 - Apresentação da equipa de
animação e das crianças através
de jogo de dinâmica de grupo
22h00 - Descobrir a Biblioteca
actividade lúdica - história sobre
livros e o gostar de ler
23h00 - Lanche nocturno com chocolate
quente e bolachas
23h30 - Higiene pessoal
24h00 - Adormecer entre os livros e
sonhar com histórias

21 de abril de 2012
8h00 - Despertar, ginástica matinal
8h15 - Higiene pessoal
8h45 - Pequeno-almoço
9h15 - Atelier de expressão plástica
sobre a participação na iniciativa
9h30 - Aguardando os seus pais
- Ultimas palavras de agradecimento
pelo Director da Biblioteca
Municipal, foto de grupo e
despedida
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