
Bebéteca do Demo

Destinatários:
Bebés até aos 36 meses, residentes no Município de 
Moimenta da Beira. As sessões serão gratuitas, com 
participação máxima de 10 bebés, acompanhados 
pelos pais, avós, irmãos, etc. 

Inscrições:
Através do email: biblioteca@cm-moimenta.pt
telefone:  254 520 080 
ou enviando o cupão que se segue para: Biblioteca 
Municipal Aquilino Ribeiro, Terreiro das Freiras, 3620-
352 Moimenta da Beira 

Local de realização:
Secção infantil – Biblioteca Municipal de Moimenta da 
Beira   

Programa Bebéteca 2018 
março | abril | maio | junho



abril | 28 
10:30

Nuvem “é um projecto de criação de acontecimentos-histórias, facilitadas por 
artistas-educadores, e fabricadas em cada momento a partir do poder de 
exploração, de decisão e de invenção dos bebés que são, naturalmente e 
desde que nascem, criadores. ”

- Duração de 30 min

Formadores: Inês de Carvalho e Sara Figueiredo 

junho | 16
10:30

Uma Nuvem nunca se repete...
É sempre um acontecimento condensado, 
maravilhoso e original. A sua formação depende de 
um delicado equilíbrio entre os elementos e de um 
alinhamento especial de condições climatéricas. 
Vamos fazer Nuvens?  

- Duração de 30 min

Formadores: Inês de Carvalho e Sara Figueiredo 
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março | 24
10:00

Sessões de trabalho energético e relaxamento para pais e bebés/yoga: 
sessão onde se combina posturas de Hatha Yoga, exercícios respiratórios, 
musicoterapia e técnicas de massagem para bebés promovendo uma prática 
tranquila pelos pais e filhos.

- Duração de 1 hora

Formadora: Dr.ª Cátia Ferreira

maio | 5
10:30

”Histórias Intermináveis”
Dois seres do Reino da Fantasia convidam os 
meninos da Terra a viajar pelo mundo da 
imaginação. Uma princesa e o seu amigo duende 
decidem revelar as mais belas histórias do seu 
Reino. Embarcam no comboio da magia e todos 
juntos descobrem lugares incríveis onde aprendem 
muitas coisas novas! Os sons, as cores e os animais 
serão os temas destas aventuras sem fim!

- Sessão para crianças dos 0 aos 3 anos. 
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