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Atelier “A 2 é melhor” para bebés até aos 24 meses  

na Biblioteca Municipal de Vagos 

 

É já amanhã, às 15h, que se realiza, na Biblioteca Municipal de Vagos, a primeira ses-
são do atelier “A 2 é melhor”, integrado no projeto Ler para Ser e dirigido a bebés até 
aos 24 meses e suas famílias. Esta ação tem como objetivo promover a relação e o 
brincar partindo da leitura partilhada. 

O projeto Ler para Ser, integrado no Serviço de Promoção do Livro e da Leitura, to-
ma como ponto de partida o livro na promoção do desenvolvimento global da crian-
ça, colocando a literacia na infância ao serviço da Psicologia do Desenvolvimento. O 
livro e a literatura para a infância são instrumentos de excecional qualidade na pro-
moção da relação, do pensamento, do diálogo, da palavra, do brincar e da expressão 
de afetos e emoções.  

A sua programação propõe novas formas de participação da criança, da família e da 
escola na Biblioteca e novas formas de exploração do livro: 
 
- Dos 0 aos 24 meses o atelier “A 2 é melhor” para bebés e suas famílias, que preten-
de promover a relação e o brincar partindo da leitura partilhada, com periodicidade 
mensal (datas a publicar no site, com início em fevereiro 2017). 

 
- A partir dos 3 anos, e assentes em cinco áreas temáticas opcionais:  

1. Ler para os Afetos - promoção do desenvolvimento emocional e adaptação 
psicológica 

2. Ler para os Sentidos - promoção da exploração e integração sensorial  
3. Ler para Aprender - promoção da aprendizagem e conhecimentos específi-

cos  (Matemática, Português, Filosofia, etc.) 
4. Ler para Dramatizar - promoção do contacto com o teatro de fantoches  
5. Ler para o Ambiente: promoção da sensibilização ambiental: “O teu planeta 

é a tua terra” 
 


