
Nascimento–3 anosPara mais informações
Fale com os funcionários da Sala de Crianças: 
kids@nashualibrary.org 
(603) 589-4631

Não consegue vir à biblioteca?
Procure nossas bibliotecas móveis semanais em 
torno da Nashua para registrar livros, pegar prêmios 
e muito mais.

Dê um exemplo para seus filhos
Mamãe e papai: Participe do nosso programa de 
leitura de verão para adultos! Saiba mais no balcão 
de Informações ou on-line no site nashualibrary.
beanstack.org.

Registre sua leitura!
22 de junho a 17 de agosto

Ganhe prêmios e tickets 
de rifas ao ler este verão!

nashualibrary.beanstack.org

O que posso ganhar?
Você pode ganhar livros e rifas. Todos os sábados, 
vamos realizar um sorteio para uma cesta de  
presentes. Os prêmios do final de verão, sorteados 
no dia 17 de agosto, são vale compras para os  
restaurantes locais.

O que eu posso ler?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer do dia 
de junho 22 a 17 de agosto: livros, e-books (livros 
online), livros animados, livros de tabuleiro, revistas, 
etc. Você pode até mesmo registrar audiolivros que 
seu filho ouve.

Os adultos também podem registrar os minutos que 
passam lendo para seus filhos em suas contas do 
Programa Leitura para Adultos no Verão.

Alguma outra maneira de ganhar?
No site nashualibrary.beanstack.org você também 
verá atividades, como ler um livro sobre o espaço, 
aprender sobre um planeta ou seguir uma receita 
juntos. Quando você completa as atividades, ganha 
coisas como um cupom de desconto para multas 
de $5, um livro grátis, uma folha de pintura ou um 
patinho de borracha.

Registro online
Você pode criar uma conta e se registrar baixando  
o aplicativo Beanstack ou acessando o site  
nashualibrary.beanstack.org. Se precisar de ajuda, 
ligue para (603) 589-4631 ou vá até a Sala das  
Crianças. As inscrições começam no dia 1º de junho.

Registre o número de minutos que 
você leu para seu filho neste verão 

para ganhar tickets de rifa e prêmios. 
Leia mais, ganhe mais!

Leitura de Verão para  
Bebés e Crianças



Bebês e Horário de  
Leitura de Livros 

Através de histórias e música, aprenda a ler em voz alta e 
a desenvolver a linguagem do seu bebê e as habilidades 
de pré-leitura. Os bebês e seus cuidadores são bem-vindos 
para se juntarem a nós; nenhum registro requerido.  
Cancelada 22 de agosto.

Quintas-feiras

Recém-nascido – 12 meses: 11 am

Idade de 13 a 30 meses: 9:15 am e 10:15 am

Artes de Crinça
Junte-se a nós para artesanato simples para crianças entre 
sessões de Bebês e Horário de Histórias.

Quintas-feiras às 9:45 am  
Para as idades de 13 a 30 meses

27/6 Pintura de Planeta

11/7 Capacete de Astronauta

18/7 Foguete com Marca do Pezinho

25/7 Coroa Espacial

1/8 Cometa Voador

8/8 Espaçonave Alienígena com  
  Marca da Mãozinha

15/8 Colagem da Terra

Para todas as idades

Nashua Library ComicFest 
Sábado, 22 de junho, 12 noon–7pm
Ajude-nos a começar a leitura de verão no Festival 
de Quadrinhos da Biblioteca de Nashua. Entre no 
concurso de cosplay, no jogo de namoro do cosplay 
ou no torneio de videogame; encontre seu caminho 
para sair de uma sala secreta; tire fotos nerds em 
nosso estande de fotos. Além de painéis, workshops, 
jogos de tabuleiro, um enorme corredor de artistas, 
atividades infantis, food trucks e muito mais!

Obtenha mais detalhes no site: 
 nashualibrary.org/comicfest

Festa da Lua Cheia 
Terça-feira, 16 de julho, às 7 pm 
Plaza da Biblioteca
A celebração está escrita nas estrelas esta semana: 
Não só a lua está cheia nesta noite, no dia 20 de 
julho, marcamos o 50º aniversário do histórico pas-
seio na lua de Neil Armstrong! Ouça um storytime no 
crepúsculo, construa e lance um foguete stomp ou 
junte-se ao Galaxy Paint Night às 7h ou 7h45. 

Local em caso de chuva: asa da Chandler

Encerramento com Festa de Cupcake 
Sábado, 17 de agosto às 2 pm 
Plaza da Biblioteca
Comemore o final da leitura de verão decorando 
cupcakes e jogando incríveis jogos superdimensiona-
dos. Também sortearemos os vencedores das rifas de 
final de verão. Você pode não saber disso ainda, mas 
a biblioteca sabe como festejar!

Local em caso de chuva: asa da Chandler

Para todas as idades. Tempos de histórias abertas e 
espetáculos de marionetes funcionam continuamente; 
nenhum registro requerido. Semana cancelada do dia 19 
de agosto.

Segundas e terças às 10 am

Quintas às 7 pm

Domingos às 2 pm (quando aberto)

Realizada todas as outras terças-feiras após o Tempos de 
Histórias às 10 am; nenhum registro requerido.

Terças às 10:30 am para as idades de 2-5

25/6, 9/7, 23/7, 6/8

Realiza-se às segundas-feiras após o Tempos de Histórias 
às 10 am. Por favor, faça o login no balcão da Sala de  
Crianças com um cuidador no dia da arte e faça um crachá.

Segunda-feira às 10:30 am para as idades de 2-5

24/6 Pintura de Planeta

1/7 Telescópio de Criança 

8/7 Capacete de Astronauta

15/7 Foguete com Marca do Pezinho

22/7 Coroa Espacial

29/7 Cometa Voador

5/8 Espaçonave Alienígena com  
  Marca da Mãozinha

12/8 Colagem da Terra

Tempos de História

Música e Movimento

Artes para Iniciantes


