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Hora do Bebê
 Serviço regular oferecido para público espontâneo

focado na leitura de livros e contação de histórias
para crianças de 0 à 06 anos.
 Iniciamos em agosto de 2011 todas as quartas feiras
das 10 às 12hs.
 Temos em média 8 a 12 bebês acompanhados de avós,
babás, avôs e mães que são assíduos. Alguns estão
ficando mocinhos com 04 e 05 anos e já sabem ler.

-Fico muito feliz de ver minhas filhas crescendo nesse ambiente onde eu passei
minha infância e onde hoje elas se divertem com os amigos. Murilo em 20.02.14 Pai de Manuella e Rafaella

Eric é uma caso à parte, vem com seu avô
desde que tinha 01 ano. Chega primeiro
antes das 10h. Seu avô diz que às vezes
não quer dormir na terça para poder vir à
biblioteca. Vem até debaixo de chuva e
frio, todo agasalhado. Um dia pegamos
um globo porque ele queria saber aonde
era a Austrália, que tinha numa história e
foi uma festa, ele queria saber aonde
moravam todos os personagens. Ele
também conta histórias para seu gato na
varanda do apartamento, sempre
procura livros com gatos, principalmente
pretos igual a “Nina”. Hoje ele, a Clara e
Manuela ouvem contos de fadas sem
nem piscar. Eric quando gosta de uma
história bate palmas no final.

Resultados Obtidos:
 “Bebês” de 03 anos já ouvem

contos de fadas e fazem
comparações com versões
escutadas anteriormente;
 Mães, vós e babás fizeram
amizade e formaram o grupo
“Da Pracinha”;
 Encontram-se para comemorar
aniversário, passeios, realizam
oficinas de trabalhos manuais;
 Todos ficaram sócios da
biblioteca e levam livros
semanalmente;
 Tem livros e escritores
favoritos.

“Livro infantil tem que ser divertido. A leitura é o
mais engraçado e divertido brinquedo.”
Alceu Amoroso Lima

