
de dia 1 para 2 de julho

DESTINATÁRIOS/AS

Crianças com idades entre os 6 e os 12 anos residentes no Município de 
Moimenta da Beira (máximo 25).

O QUE TRAZER DE CASA

Saco-cama e almofada; pijama ou fato de treino; chinelos; material de 
higiene pessoal (incluindo uma toalha de rosto, escova de dentes); uma 
muda de roupa para o dia seguinte.

O QUE PROPORCIONA  A  BMAR?

- Um programa divertido e diferente.
- Jantar do dia 01 de julho de 2017.
- Hora do chocolate quente/leite  do dia 01 de julho de 2017.
- Pequeno-almoço do dia 02 de julho de 2017.



“Uma noite na Biblioteca”, é uma atividade organizada pela BMAR que é 
especialmente dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade (máximo 25). 
Pretende-se proporcionar um ambiente agradável e descontraído, onde as 
crianças possam participar em atividades e viver uma experiência única de 
passar uma noite na biblioteca. O regresso a casa é só no dia seguinte.

PROGRAMA

Sabado, 1 de Julho de 2017

19:30 - Vamos vestir o pijama e preparar a nossa sala para as atividades.
20:00 - Pinturas de rosto e modelagem de balões.
21:00 - Jantar com Livros (pizza). Bom apetite!
21:45 - Karaoke Kids. 
22:00 - Noite de cinema.
23:30 - Hora do chocolate quente/leite.
24:00 - Hora dos dentinhos, chichis e cama!

Domingo, 2 de Julho de 2017

08:30 - Alvorada e pequeno-almoço.
09:30 - Despedida e a até à próxima!

UMA NOITE NA BIBLIOTECA

inscrições em: Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro ou biblioteca@cm-moimenta.pt 

FICHA DE INSCRIÇÃO (*)

Nome do/a participante ______________________________________________________
Data de nascimento ________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Contacto telefónico do/a Encarregado/a de Educação _____________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Eu, ______________________________________________________________________,
Encarregado/a de Educação de 
________________________________________________,
declaro que autorizo o/a meu/minha educando/a a participar na atividade “Uma noite na 
Biblioteca” que se vai realizar na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro de 1 para 2 de
julho de 2017.

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação,
______________________________________________________

(*) Inscrição sujeita a confirmação pela Biblioteca Municipal.
Para mais informações por favor contactar pelo 254520080
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