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

Registre sua Leitura!
22 de junho – 17 de agosto

6–12 Séries

O que posso ganhar?
Os prêmios incluem cupons de descontos de $5 em
multas, livros e cupons para sorvete grátis. Os sorteios semanais, sorteados no sábado, incluem jogos
e anime Loot Crates, ingressos de cinema, figuras do
Funko Pop e muito mais.

Leitura de Verão
para Adolescentes

Não consegue vir à biblioteca?

No final do verão no sorteio do dia 17 de agosto,
sortearemos a rifa para um vale-presente da Amazon.

Procure nossas bibliotecas móveis semanais em
torno da Nashua para registrar livros, pegar prêmios
e muito mais.

O que posso ler?

Obrigado amigos!

Você pode registrar qualquer leitura que fizer do dia
22 de junho a 17 de agosto. Livros, e-books (livros
online), revistas, revistas em quadrinhos, mangás,
jornais, poesia, fóruns e sites online, e fanfic! Você
pode até ouvir audiolivros.

Obrigado aos Amigos da Biblioteca Pública de Nashua
por patrocinar generosamente os programas de
leitura de verão da biblioteca. Outros patrocinadores
incluem: Market Basket, Sam’s Club, Hayward’s Ice
Cream, e Chunky’s Cinema.

Leia para seus irmãos e irmãs! Leia para seus animais
de estimação! Tudo conta.

Alguma outra maneira de ganhar?
No site nashualibrary.beanstack.org, você também
verá desafios, como escrever um conto, projetar um
planeta ou ler um livro sobre o espaço. Complete um
desafio e ganhe valiosos cupons, livros e distintivos.

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) 589-4612 ou vá até a Sala de Adolescentes. As inscrições começam no dia 1 de junho.

Look for NPL TEENS
Entre em contato com Ashlee pelo e-mail
teens@nashualibrary.org (589-4612)

nashualibrary.beanstack.org

Ganhe prêmios e rifas
lendo neste 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!

2019 Leitura de Verão para Adolescentes
Fator de Medo em Relação a
Comida de Astronauta
Terça-feira, 25 de junho às 2 pm
Sala de Atividades

Você tem o que é preciso para comer como um astronauta?
Descubra sendo corajoso o suficiente para experimentar
comidas e lanches desidratados.

Obtenha mais detalhes no site:
nashualibrary.org/comicfest

Filme Interativo do Star Wars

Festa da Lua Cheia
Terça-feira, 16 de julho, às 7 pm
Plaza da Biblioteca

Assistiremos ao filme A New Hope (Uma Nova Esperanca),
mas mais do que isso, vamos recitar as linhas e usar
adereços para completar a experiência do filme! Todos
os adereços e roteiros interativos serão fornecidos.

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!

Terça-feira, 2 de julho às 2 pm, Teatro

Fortnite IRL

Terça-feira, 9 de julho às 2 pm
Sala de Adolescentes
Você está pronto para uma batalha real, mas na vida real?
Vamos fornecer materiais para construir o seu próprio
forte, muitos itens para procurar e, claro, dance bombs!

Faça Você Mesmo
Constelações Brilhantes

Terça-feira, 23 de julho às 2 pm
Sala de Adolescentes

Local em caso de chuva: asa da Chandler

Você gostaria de segurar as estrelas em suas mãos? Faça
constelações de artesanato de papel com luzes LED e use
suas habilidades de engenharia para fazê-las piscar.

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

Construa seu Próprio
Quarto de Fuga

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, 30 de julho às 2 pm, Teatro
Junte-se a nós hoje para aprender alguns truques do
comércio para construir salas de fuga. Forneceremos
materiais, tudo que você precisa trazer é sua criatividade
e habilidades lógicas.

Laser Tag Altas Horas

Terça-feira, 6 de agosto, 8:30–10:30 pm
Sala de Adolescentes
Quer jogar laser tag? No escuro? Após o fechamento da
biblioteca? Nós pensamos que você gostaria! Esteja aqui
antes das 9 pm para que você possa ficar trancado do lado
de dentro! Registre-se em tinyurl.com/nplteen.

Camisas Manchadas da Galáxia
Terça-feira, 13 de agosto às 2 pm
Plaza da Biblioteca

Faça sua própria camisa da galáxia! Todos os materiais
serão fornecidos. Local em caso de chuva: Sala de Atividades

