Registre sua leitura!
22 de junho a 17 de agosto
O que posso ganhar?

Registre o número de minutos
que você leu neste verão para
ganhar prêmios e rifas. Leia
mais, ganhe mais!

Você pode ganhar livros, rifas, vale sorvete e
brinquedos. Os prêmios semanais, sorteados no
sábado, incluem ingressos de cinema, vídeo games
(arcade), planetário e muito mais.
Os grandes prêmios do fim de verão - duas bicicletas! serão sorteados no dia 17 de agosto no encerramento
com festa de cupcake.

O que eu posso ler?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer do dia
22 de junho a 17 de agosto: livros, e-books (livros
online), livros animados, revistas, revistas em quadrinhos, jornais e poesia. Você pode até ouvir audiolivros.
Leia para sua família! Leia para seus animais de estimação! Tudo conta. Você também pode contar os minutos
que alguém lê para você. (E os adultos que leem para
você também podem contar essas horas 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,
desenhar sua constelação favorita e visualizar um
eclipse lunar parcial. Ao concluir as atividades, você
ganha prêmios como um cupom desconto em
multas de $5,00, um slime alienígena e um livro
grátis. Ou coloque sua mão em nosso buraco negro
e veja que prêmio você recebe!

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.

Leitura de Verão
de Criança
Pré-escola–5ª série

Para 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 pais!
Quando mamãe e papai leem com você neste verão,
eles também podem ganhar ótimas coisas! Incentiveos a aprender mais no balcão de Informações ou
on-line no site nashualibrary.beanstack.org.

Obrigado, Amigos!
Agradecemos aos Amigos da Biblioteca Pública
de Nashua por patrocinarem generosamente os
programas de leitura de verão da biblioteca. Outros
patrocinadores incluem: Chunky's Cinema,
Hayward's Ice Cream, Time to Clay, Leda Lanes,
e Conway Arena.

nashualibrary.beanstack.org

Ganhe prêmios e rifas ao
ler este verão!

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!

Tempos de História
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)

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 passeio 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 superdimensionados. Também sortearemos os vencedores das rifas de
final de verão. Você pode não saber disso ainda, mas
a biblioteca sabe como festejar!

Artes para Iniciantes
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

Local em caso de chuva: asa da Chandler

Noite de Volta às Aulas de Nashua
Quinta-feira, 22 de agosto, 5-6:30 pm
Plaza da Biblioteca e Sala das Crianças

Para as crianças que entram nas séries K-12 (préescolar até o ensino médio). Venha conhecer seu
diretor e obter material escolar gratuito e outros
brindes de dezenas de organizações de Nashua.
Entretenimento e sorteios também!
Local em caso de chuva: Sala de Crianças

Terça-feira às 2 pm
Para as idades de 4 a 11 anos

Contadores de Ciências Apresentam
“Alienígenas: Escaparam da Terra”
25 de junho, Teatro

Durante uma chuva de meteoros à meia-noite, algo misterioso cai do céu em direção à Terra - mas não é uma estrela
cadente. Duas crianças se aventuram a investigar e logo
se encontram misturadas com uma família de visitantes
de outro planeta. Ao longo desta história intergalactica,
descubra o mundo da ciência através de experiências com
reações químicas, energia, explosões e muito mais.

Desfile Anual de Vermelho, Branco e Azul
2 de julho, Plaza da Biblioteca

Decore sua bicicleta, carrinho, carroça, mãe, pai ou qualquer coisa que se mova; trazer cornetas, apitos ou qualquer objeto desse tipo; e marchar ao redor do quarteirão.
Em seguida teremos picolés, desenho de giz na calçada e
jogos de gramado. Cancelado em caso de chuva.

Slime Celestial
9 de julho, Sala das Crianças

O que é melhor que slime? Slime que está fora deste
mundo! Venha fazer algumas cores galácticas e adicione
estrelas brilhantes se quiser.

Bolo da Galáxia
23 de julho, Sala das Crianças

Mais doce que doce e mais bonito que a Galáxia da Via
Láctea, seu bolo no palito será uma estrela brilhante.
Usando doces e decorações comestíveis, você certamente
criará algo fora desse mundo.

Pedras da História do Espaço Exterior
30 de julho, Sala das Crianças

Seja criativo e ilustre sua própria história, peça por peça,
em pedras. Pegando-as uma a uma, use os desenhos para
contar sua história – talvez nunca seja a mesma duas vezes!

Música e Movimento
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

Faça Você Mesmo o Sistema Solar
6 de agosto, Sala das Crianças

Venha criar seu próprio sistema solar. Replicar o nosso, ou
use sua imaginação e crie o seu próprio.

Show de Malabarismo Interativo de Bryson Lang
13 de agosto, Teatro

Com bolas giratórias, sombreros voadores, anéis saltitantes, comédia e participação do público, o show de Bryson
é uma experiência única de entretenimento.

