Normas atividade
Mãe, vou passar a noite fora (na Biblioteca)
22/23 Novembro

Mãe, vou passar a noite fora (na Biblioteca)
A atividade é desenvolvia pela Biblioteca Municipal de Oleiros e tem como objetivo
proporcionar às crianças uma noite diferente, acompanhas por técnicas do Município. As
crianças vão descobrir a biblioteca, os livros, ouvir histórias, ver filmes e sonhar. Queremos
com isto despertar nas crianças o interesse pela leitura. O regresso a casa é feito só no dia
seguinte de manhã.

Programa
21h00 – Boas vindas da Biblioteca
21h15 – Preparar o espaço para dormir (crianças vêm já com o pijama vestido)
21h45 – Atividade de apresentação do grupo
22h00 – Leitura de história
22h30 – Caça ao tesouro “O que se esconde nas estantes?”
O objetivo desta ação é dotar as crianças de algumas técnicas de pesquisa de documentos e
assuntos nas estantes da biblioteca e apresentar os livros de forma divertida.
23h00 – Ceia
23h15 – Lavar os dentinhos e preparar para deitar
23h30 – Filme para embalar
09h00 – Horas de acordar e da cara ir lavar
09h30 – Pequeno-almoço
10h00 – Entrega da lembrança e despedida da Biblioteca

Destinatários – crianças do 1º Ciclo

Condições





A atividade realiza-se com um número mínimo de 10 crianças e com um máximo de
30;
A inscrição realiza-se na Biblioteca Municipal – Casa da Cultura e tem de ser feita pelo
adulto responsável, preenchendo uma ficha de inscrição (facultada pelo serviço) a
autorizar a participação da criança na iniciativa;
Inscrições decorrem de 01 a 19 de novembro;




Na eventualidade de a criança inscrita não poder participar, o adulto deverá informar
os serviços da Biblioteca Municipal, com 24h de antecedência;
O Município de Oleiros assegura a todos os participantes um seguro de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil durante o período em que se realiza a iniciativa.

O que trazer (e não trazer) de casa






Os participantes deverão jantar previamente e trazer de casa um saco-cama,
almofada, pijama ou outra roupa confortável para dormir, chinelos, material de
higiene pessoal. O material deverá ser identificado com o nome da criança
participante.
Não é permitido o transporte de alimentos para o interior da biblioteca. O Município
de Oleiros fornece a ceia e o pequeno-almoço;
Não é permitido o uso de telemóveis por parte das crianças durante o período em que
decorre a iniciativa. Em caso de necessidade pode contactar a Casa da Cultura de
Oleiros.

Para esclarecimentos adicionais contactar a Casa da Cultura de Oleiros (Biblioteca
Municipal) - 272680230

