O que é e a quem se destina?
É um serviço da Biblioteca Municipal de Alvaiázere, dedicado aos bebés até aos 36
meses, onde, acompanhados pelos pais, familiares ou responsáveis de educação, os
mais pequeninos, têm um espaço lúdico para as suas primeiras brincadeiras e
atividades orientadas por uma equipa especializada.

Para que serve?
Na Bebeteca, um espaço intergeracional e de livre circulação, onde são
disponibilizados materiais lúdicos apropriados e se realizam ateliers temáticos, num
ambiente dimensionado e apelativo para uma aprendizagem lúdica e ativa pelos
bebés.

Calendário e horários?
As sessões têm lugar uma vez por mês, entre as 10h00 e as 11h00 e sempre ao
primeiro sábado de cada mês, iniciando em janeiro e finalizando para férias, em
junho de 2019.

Funcionamento ?
As sessões destinam-se exclusivamente aos bebés até aos 36 meses e previamente
inscritos. Cada bebé deverá estar sempre acompanhado por um adulto (ou no
máximo dois), que devem permanecer no espaço até ao finalizar de cada sessão. Não
são permitidas fotografias particulares na Bebeteca, apenas as devidamente
autorizadas pelos próprios.

O que acontece?

Ateliers
05 de janeiro – Bebés descobrem a Bebeteca
Esta sessão visa informar do que é a Bebeteca, para que serve e como funciona;
proporcionar aos bebés presentes, momentos de interação e assim, estimular a sua
aprendizagem lúdica e ativa.

02 de fevereiro – Música para bebés com Amândio Santos
Atividade de audição e exploração musical.

02 de março – Yoga para bebés com Melanie Gonçalves Marques
Atividade de estimulação sensorial.

06 de abril – Devaneios poéticos de um bebé com Ana Mourato –
performance poética interativa
Narrativa poética onde as emoções e expressões da primeira infância são traduzidas
em poesia. As palavras ganham forma,cor e corpo pelos movimentos, pela dança
sincronizada entre a expressividade corporal e sonora em diálogo com bebés e
adultos.

04 de maio – Bebés descobrem a Pintura com Jorge Grácio
Atividade de estimulação visual e expressão plástica alusiva ao Dia da Mãe

01 de junho – Encerramento da Bebeteca para férias +
Homenagem aos Bebés nascido no ano de 2017 + Comemoração do
Dia Mundial da Criança
Cerimónia de Homenagem aos bebés nascidos no ano de 2017 seguida de Espetáculo
de Teatro, na Casa Municipal da Cultura finalizando com diversas atividades de
desenvolvimento motor, no Pavilhão Desportivo Municipal.
Orientação tecnica das atividades e dos Ateliers: Andreia Pinheiro

