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Programa de leitura 
infantil de verão–do 

desde o nascimento a 
pré-escola

Registre o número de 
minutos que você leu 

para seu filho
26 junho–13 agosto

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Fale com a equipe da sala das crianças: 
kids@nashualibrary.org 
603-589-4631

NÃO CONSEGUE CHEGAR À 
BIBLIOTECA?
Tente ler e baixar livros usando nosso aplicativo 
Libby, Hoopla ou TumbleBooks. Você também 
pode encontrá-los em nashualibrary.org/ 
emedia.

A coleta na calçada (curbside) ainda está dis-
ponível em nosso estacionamento.

SEJA UM EXEMPLO PARA 
SEUS FILHOS
Mamãe e papai: Junte-se ao nosso programa de 
Leitura de Verão para adultos! Saiba mais no  
Balcão de Informações ou online em  
nashualibrary.beanstack.org.
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LAPSIT CONTOS
Idades de nascimento–18 meses | Quintas-
feiras, 10h30

CONTOS DE CRIANÇA
Idades de 18 meses–2 anos | Segundas-feiras, 
10h30

CONTOS DE PRÉ-ESCOLAR 
Idades 3-5 | Terças, 10h30

CUENTOS EN ESPAÑOL
Família | Miércoles, 10:30 am 
el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto

CONTOS EM FAMÍLIA
Família | Sábados, 10h30 
4/6, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

CONTOS DE PIJAMA 
Família | Quintas-feiras, 18h30 | 2/6, 7/7, 4/8

CONTOS
Aqui está o cronograma de nascimento 

para pré-escola para junho, julho e 
agosto. Exceto pelo Contos do Pijama, 
eles são mantidos do lado de fora na 
Praça da Biblioteca. Se chover, vamos 
para o Quarto Infantil. Sinta-se livre 

para trazer um cobertor para sentar-se 
do lado de fora.

LINDSAY E SEUS AMIGOS 
FANTOCHES
Família | Quinta-feira, 7 de julho, 14h

DIA DO EXCURSÃO
Família | Quinta-feira, 14 de julho, 14h

LAPSIT CONTOS
Idades de nascimento–18 meses | Quintas-
feiras, 10h30

CONTOS DE CRIANÇA
Idades de 18 meses–2 anos | Segundas-feiras, 
10h30

CONTOS DE PRÉ-ESCOLAR 
Idades 3-5 | Terças, 10h30

CUENTOS EN ESPAÑOL
Família | Miércoles, 10:30 am 
el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto

CONTOS EM FAMÍLIA
Família | Sábados, 10h30 
4/6, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

CONTOS DE PIJAMA 
Família | Quintas-feiras, 18h30 | 2/6, 7/7, 4/8

CONTOS
Aqui está o cronograma de nascimento 

para pré-escola para junho, julho e 
agosto. Exceto pelo Contos do Pijama, 
eles são mantidos do lado de fora na 
Praça da Biblioteca. Se chover, vamos 
para o Quarto Infantil. Sinta-se livre 

para trazer um cobertor para sentar-se 
do lado de fora.

LINDSAY E SEUS AMIGOS 
FANTOCHES
Família | Quinta-feira, 7 de julho, 14h

DIA DO EXCURSÃO
Família | Quinta-feira, 14 de julho, 14h

COMO FUNCIONA?
As crianças que registrarem sua leitura ganharão 
adesivos com tema do oceano e ingressos para 
uma rifa de cartão de presente de fim de verão.

Em nashualibrary.beanstack.org você verá 
atividades adicionais de alfabetização precoce. 
Complete estes juntos para mais bilhetes de rifa. 
Você também pode se inscrever para o programa 
1.000 Livros Antes do Kindergarten, que é outra 
forma de registrar livros e ganhar prêmios.

O QUE POSSO LER?
Na conta de leitura de verão do seu filho, regis-
tre todas as leituras que fizeram juntos de 26 de 
junho a 13 de agosto. Você pode registrar livros, 
e-books, livros de quadro, 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 con-
tas de leitura de verão adulto.

Obtenha ideias de bons livros para ler em nossa 
página de sugestões de leitura em nashualibrary. 
org/explore/kids/reading-suggestions.

REGISTRO ONLINE
Você pode criar uma conta e se registrar  
baixando aplicativo Beanstack ou acessando  
nashualibrary.beanstack.org. Se precisar de 
ajuda, ligue para 603-589-4631 ou envie um  
e-mail para kids@nashualibrary.org. As  
inscrições começam no dia 1º de junho.

COMO FUNCIONA?
As crianças que registrarem sua leitura ganharão 
adesivos com tema do oceano e ingressos para 
uma rifa de cartão de presente de fim de verão.

Em nashualibrary.beanstack.org você verá 
atividades adicionais de alfabetização precoce. 
Complete estes juntos para mais bilhetes de rifa. 
Você também pode se inscrever para o programa 
1.000 Livros Antes do Kindergarten, que é outra 
forma de registrar livros e ganhar prêmios.

O QUE POSSO LER?
Na conta de leitura de verão do seu filho, regis-
tre todas as leituras que fizeram juntos de 26 de 
junho a 13 de agosto. Você pode registrar livros, 
e-books, livros de quadro, 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 con-
tas de leitura de verão adulto.

Obtenha ideias de bons livros para ler em nossa 
página de sugestões de leitura em nashualibrary. 
org/explore/kids/reading-suggestions.

REGISTRO ONLINE
Você pode criar uma conta e se registrar  
baixando aplicativo Beanstack ou acessando  
nashualibrary.beanstack.org. Se precisar de 
ajuda, ligue para 603-589-4631 ou envie um  
e-mail para kids@nashualibrary.org. As  
inscrições começam no dia 1º de junho.



COMO FUNCIONA?
Registre-se para receber um colar ou chaveiro e, em 
seguida, faça a leitura de log para ganhar contas 
para adicionar ao seu colar. Quanto mais minutos 
você ler, mais contas você ganhará — como contas 
de tubarão ou contas brilhantes no escuro! A leitura 
também ganhará bilhetes de rifa virtuais para uma 
rifa de fim de verão.

Ao nashualibrary.beanstack.org você verá ativi-
dades, como visitar o MakerSpace infantil e ler um 
livro situado sob o oceano. Essas atividades lhe 
rendem bilhetes de rifa bônus!

O QUE POSSO LER?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer de 26 
de junho a 13 de agosto: livros, e-books, Tumble-
books, quadrinhos, revistas, histórias em quadrinhos, 
jornais e poesia. Você pode até ouvir audiolivros. 
Você também pode contar os minutos que alguém 
lê para você.

Obtenha ideias de bons livros para ler em nossa pá-
gina de sugestões de leitura em nashualibrary.org/
explore/kids/reading-suggestions. Nessa página, 
você também pode pedir ao bibliotecário de nossos 
filhos para criar uma lista de livros perfeita para você 
com seus interesses.

Você também pode acompanhar os livros recentes 
que recomendamos assinando em nossos boletins 
do NextReads. Vá para tinyurl.com/nplnext.

REGISTRO ONLINE
Você pode criar uma conta downloading o 
Beanstack app ou acessando a nashualibrary.
beanstack.org. Se você precisar de ajuda ligue no 
603-589-4631 ou email kids@nashualibrary.org.  
Os registros começam dia 1 de junho. 

Registre sua leitura!
26 de junho a 13 de agosto

Registre o número de  
minutos que você leu para 

ganhar contas e bilhetes de 
rifa virtuais.
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Leitura infantil 
de verão

Kindergarten– 
5ª série

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Fale com a equipe da sala das crianças: 
kids@nashualibrary.org 
603-589-4631

NÃO CONSEGUE CHEGAR À 
BIBLIOTECA?
Tente ler baixando livros usando nossos aplicativos 
Libby, Hoopla ou TumbleBooks. Você pode encontrá-
los em nashualibrary.org/emedia.

A coleta na calçada (curbside) ainda está disponível 
em nosso estacionamento.

OBRIGADO(A) AMIGOS(AS)!
Obrigado(a) aos Amigos(as) da Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente os programas 
de leitura de verão da biblioteca.



CUENTOS EN ESPAÑOL
Família | Miércoles, 10:30

el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto

CONTOS EM FAMÍLIA
Família | Sábados, 10h30 

4/6, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

CONTOS DE PIJAMA 
Família | Quintas-feiras, 18h30 | 2/6, 7/7, 4/8

Coloque seu pijama e junte-se a nós para Contos 
e músicas no Quarto das Crianças!

CONTOS DO STEAM
Idades 5-7 | Sábados, 10h30

18/6: Verão S'mores

16/7: Construção de barcos: Evite o naufrágio!

20/8: Codificação sem tela

CONTOS
Aqui está o cronograma da contos para 

crianças no Kindergarten para o 5º série para 
junho, julho e agosto. Exceto pelo Contos de 
Pijama, eles são mantidos do lado de fora na 
Praça da Biblioteca. Se chover, vamos para o 
Quarto Infantil. Sinta-se livre para trazer um 

cobertor para sentar-se do lado de fora.

Eventos de leitura de verão para crianças 2022

Registre-se: tinyurl.com/nplchild

CURSO DE BABÁ 4-H
Séries 5-8: Aprenda o básico da Babá! Descubra 
como lidar com situações complicadas e desenvolva 
as habilidades que você precisa para manter as 
crianças seguras — e divirta-se! Você deve participar 
de todas as quatro sessões deste programa para se 
tornar certificado.

Sábados, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 | 11h30, Teatro

MODELANDO A TOPOGRAFIA 
DA BACIA HIDROGRÁFICA
Séries 3-5: Venha aprender como a água flui e capta 
poluentes e como ela é afetada pela maneira como 
vivemos. Xploration retorna à biblioteca, trazendo 
uma caixa de areia de realidade aumentada e uma 
mesa de poluição 3D da superfície para as crianças 
experimentarem neste programa prático. 

Quinta-feira, 30 de junho | 14h, Sala de Atividades

YOGA ANIMAL-OCEANO
Séries 4-6: Aprenda uma variedade de poses.

Quarta-feira, 6 de julho | 14h, Teatro

LINDSAY E SEUS FANTOCHES
Família: Lindsay traz seus amigos fantoches maiores 
do que a vida para um show cheio de bobagens,  
engajamento do público e personagens memo-
ráveis. Esta série de contos encantadores vai  
encantar os jovens—e os jovens de coração!

Quinta-feira, 7 de julho | 14h, Praça da Biblioteca

DIA DO EXCURSÃO FAMILIAR
Quinta-feira, 14 de julho | 14h, Praça da Biblioteca

OFICINA DE QUADRINHOS
Séries 4-6: Conheça a forma de arte dos quadrinhos 
e comece a trabalhar por conta própria!

Quarta-feira, 20 de julho | 14h, Sala de Atividades

Venha conhecer seu diretor e pegue material 
escolar grátis. Visite tinyurl.com/nplchild após 
1º de agosto para data e detalhes.

ARTE SUBAQUÁTICA
Séries K-2: Construa sua própria cena subaquática 
em miniatura em um frasco. Falaremos sobre as 
zonas oceânicas onde nossa arte acontece e apren-
deremos alguns fatos legais sobre o mar profundo!

Quinta-feira, 21 de julho | 14h, Praça da Biblioteca

LUZES E LASERS
Séries 3-5: Aprenda sobre luzes e lasers através de 
desafios práticos; em seguida, desfrutar de um show 
de laser emocionante. Apresentado pela Xploration.

Quinta-feira, 28 de julho | 14h, Teatro

FILME DE FAMÍLIA: MOANA
Animado | 1 hora, 47 min. | PG

Na Antiga Polinésia, quando a ilha de Moana é 
amaldiçoada pelo Semideus Maui, ela o procura 
para acertar as coisas. Assista na nossa tela grande e 
canse junto com suas músicas favoritas!

Quinta-feira, 4 de agosto | 14h, Teatro

DECORAÇÃO DE BOLINHO
Séries 4-6: Competir em uma série de desafios de 
decoração de bolinhos com tema oceânico, julgados 
por um especialista local em produtos assados. A 
melhor parte? Desfrutando de seus deliciosos bolin-
hos no final! 

Quarta-feira, 10 de agosto | 14h, Sala de Atividades

QUEM VENCERIA
Séries K-2: Quem vai ganhar o confronto extremo 
oceano-animal? Baseado na popular série de não 
ficção Who Would Win.

Quinta-feira, 11 de agosto | 14, Praça da Biblioteca



Do 6º ao 12º série
PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Contacte-nos em: 
teens@nashualibrary.org 
603-589-4612

COMO FUNCIONA?
Registre-se para receber um colar ou saco de cordão 
e, em seguida, registre sua leitura para ganhar 
botões legais para adicionar a ele. Você também 
ganhará bilhetes de rifa virtuais para um sorteio de 
fim de verão.

Em nashualibrary.beanstack.org você também 
verá atividades, como participar de um programa 
no Teen Room ou escrever um poema com um tema 
aquático. Complete uma atividade para ganhar 
bilhetes de rifas.

O QUE POSSO LER?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer de 26 
de junho a 13 de agosto. Livros, ebooks, revistas, 
quadrinhos, histórias em quadrinhos, mangás, jor-
nais, poesia, fóruns e sites online e fanfic! Você pode 
até ouvir audiolivros.

Obtenha ideias de bons livros para ler em nossa 
página de sugestões de leitura em nashualibrary.
org/explore/ teens/reading-suggestions. Nessa 
página, você também pode pedir ao nosso biblio-
tecário adolescente para criar uma lista de livros 
perfeita para você com seus interesses.

REGISTRO ONLINE
Você pode criar uma conta e registrar-se baix-
ando o Beanstack app ou indo na nashualibrary.
beanstack.org. Se precisar de ajuda ligue para 
603-589-4612 ou pare na biblioteca. As inscrições 
começam em 1º de junho.

nashuapubliclibrary

nashualibrary

NÃO CONSEGUE CHEGAR À 
BIBLIOTECA?
Tente ler baixando livros usando nossos aplicativos 
Libby, Hoopla ou TumbleBooks. Você pode encontrá-
los em nashualibrary.org/emedia.

A coleta na calçada (curbside) ainda está disponível 
em nosso estacionamento.

OBRIGADO(A), AMIGOS(AS)!
Obrigado(a) aos Amigos(as) da Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente os programas 
de leitura de verão da biblioteca.

Registre o número de  
minutos que você leu neste 
verão para ganhar botões e 

bilhetes de rifa virtuais.
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Leitura de Verão  
para Adolescentes

Registre sua leitura!
26 de junho a 13 de agosto



CURSO DE BABÁ 4-H
Séries 5-8: Aprenda o básico da Babá! Descubra 
como lidar com situações complicadas e desenvolva 
as habilidades que você precisa para manter as 
crianças seguras — e divirta-se! Você deve participar 
de todas as quatro sessões deste programa para 
se tornar certificado. Registre-se em tinyurl.com/
nplchild.

Sábados, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 | 11h30, Teatro

ESTOFAMENTO DE NARVAL 
COSTURADO
Quem não ama um narval?  Prática suas habilidades 
de costura manual enquanto você cria seu próprio 
"unicórnio do mar" Estofamento!

Terça-feira, 28 de junho | 14h, Sala de Atividades

ANIMAÇÃO STOP MOTION
Passe na Sala do Adolescente e crie um vídeo de ani-
mação stop-frame usando nossas câmeras de stop-
motion e outras ferramentas em nosso MakerSpace.

Terça-feira, 5 de julho

11h às 20h, Sala do Adolescente

QUILLING DE PAPEL:  
ONDAS OCEÂNICAS
Crie uma cena oceânica lindamente intrincada  
usando técnicas centenárias de enrolamento de 
papel e modelagem.

Terça-feira, 12 de julho | 14h, Sala de Atividades

TRIVIA OCEÂNICA
Brian, do Marine Mammal Rescue/Seacoast Science 
Center, apresentará curiosidades sobre o oceano! 
Este programa é voltado para adolescentes e adul-
tos. Reúna sua equipe e nos encontre na praça.

Terça-feira, 12 de julho | 19h, Praça da Biblioteca

GOONIES
1 hora, 54 min. | PG

Vamos fornecer um roteiro, adereços e lanches para 
que você possa se tornar parte do filme!

Quinta-feira, 14 de julho | 14h, Teatro

FESTA BRILHANTE DO MAR 
PROFUNDO
Traga seus amigos para luzes pretas, bastões de 
brilho, música, e uma pintura de tela de água-viva 
brilhante na escuridão.

Terça-feira, 19 de julho | 18h, Teatro

EXPLORAÇÕES DA GALERIA 
DE ARTE: TINTA SPRAY
Venha explorar as pinturas de Ryan Foss na Galeria 
de Arte, depois vá para fora, experimente com tinta 
spray e crie sua própria arte.  Ryan se juntará a nós 
para este evento. Registre-se: tinyurl.com/nplteen.

Segunda-feira, 25 de julho

16h, Praça da Biblioteca

LU OVER THE WALL
1 hora e 52 min. | Pg avaliado

Venha assistir ao filme, coma lanches, e faça seu 
próprio chá de bolha!

Terça-feira, 26 de julho | 14h, Teatro

SALA DE FUGA ADOLESCENTE:  
O SUBMARINO
Você tem o que é preciso para encontrar pistas, 
decifrar códigos e resolver quebra-cabeças antes 
que o tempo acabe? Venha tentar essa sala de fuga 
ao vivo!

Segunda e terça-feira, 1 e 2 de agosto

12h, Sala de Reuniões Média

JOGOS AO AR LIVRE E FESTA 
COM SORVETE
Pegue alguns amigos e celebre o fim da leitura de 
verão com sorvete e jogos de gramado.

Terça-feira, 9 de agosto | 14h, Praça da Biblioteca

Eventos de Leitura de Verão dos Adolescentes 2022

Venha conhecer seu diretor e pegue material 
escolar grátis. Visite tinyurl.com/nplchild após 
1º de agosto para data e detalhes.



Idade 18 +PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Contacte-nos em: 
information@nashualibrary.org 
603-589-4611

COMO FUNCIONA?
Você pode ganhar livros delicadamente usados, ou 
bilhetes de rifa para nossos grandes prêmios, três 
vales-presente de livraria, no valor de US $40 cada.

Na nashualibrary.beanstack.org você verá 
atividades, como ler um livro sob o oceano, 
participar de um programa da biblioteca, baixar uma 
revista de Libby e se inscrever no canal da biblioteca 
no YouTube. Conclua uma atividade e ganhe um 
crachá digital e outro tíquete de rifa.

O QUE POSSO LER?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer de 26 
de junho a 13 de agosto. Isso inclui leitura de livros, 
e-books, revistas, jornais e histórias em quadrinhos e 
também ouvir audiolivros.

Leia para seus filhos! Leia para seus animais de 
estimação! Ao ler para seus filhos, você pode 
registrar suas leituras também nas contas deles.

REGISTRO ONLINE
Você pode criar uma conta e registrar-se baix-
ando o Beanstack app ou indo na nashualibrary.
beanstack.org. Se precisar de ajuda ligue para 
603-589-4611 ou pare na biblioteca. As inscrições 
começam em 1º de junho.

Registre sua leitura!
26 de junho–13 de agosto

Registre o nùmero e minutos 
que você leu para ganhar  
bilhetes de rifa e prêmios!

nashuapubliclibrary

nashualibrary

NÃO CONSEGUE CHEGAR À 
BIBLIOTECA?
Tente ler baixando livros usando nossos aplicativos 
Libby, Hoopla ou TumbleBooks. Você pode encontrá-
los em nashualibrary.org/emedia.

A coleta na calçada (curbside) ainda está disponível 
em nosso estacionamento.

OBRIGADO(A), AMIGOS(AS)!
Obrigado(a) aos Amigos(as) da Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente os programas 
de leitura de verão da biblioteca.
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Leitura de verão 
para adultos



GRUPO DO LIVRO DO  
DOWNTOWN
Este grupo de livros diurnos, dirigido por um 
bibliotecário de referência, está aberto a todos. As 
reuniões são híbridas–participar pessoalmente ou se 
inscrever no Zoom em tinyurl.com/npldiscussion.

Terças- feiras, 15h 
Sala de Reunião Grande ou Virtual

21/6: Pazes por Helen Oyeyemi

19/7:  Bons Vizinhos por Sarah Langan

16/8: Fracasso é uma opção: Uma tentativa de 
memória de H. Jon Benjamin

ENCONTROS PRÓXIMOS DO 
TIPO LIVRO
Junte-se ao nosso novo grupo de livros de ficção  
especulativa! De acordo com nosso tema, Oceanos 
de Possibilidades, discutiremos A Casa no Mar 
Cerulean de T. J. Klune.  Inscreva-se no tinyurl.com/
npldiscussion para receber um convite para o 
evento Zoom.  

Terça-feira, 28 de junho 
19h, Virtual

TRIVIA OCEÂNICA
Brian, do Marine Mammal Rescue/Seacoast Science  
Center, vai hospedar curiosidades com tema oceâni-
co! Este programa é voltado para adolescentes e 
adultos. Reúna sua equipe e nos encontre na praça.

Terça-feira, 12 de julho 
19h, Praça da Biblioteca

PESCA MUITO, DISTANTE
O Capitão Skip Montello lançou uma linha para 
alguns dos peixes mais incríveis do mundo. Junte-se  
a nós para sua apresentação de slides, que nos 
levará ao Lago Pyramid, em Nevada, em busca de 
trutas de Lahontan, ao rio Tsiu, no Alasca, para o 
salmão prateado, e ao Lago Jurassic, em um canto 
remoto da Patagônia argentina, para a truta arco-íris. 
Registre-se: tinyurl.com/npllectures.

Terça-feira, 19 de julho 
19h, Teatro

FILME DE VERÃO ADULTO: 
TUBARÃOS
Drama | PG | Duas horas. 4 min. 

(Se este filme fosse lançado hoje, seria classificado 
como PG -13)

O clássico! Quando um tubarão assassino desenca-
deia o caos em uma comunidade de praia perto 
de Long Island, cabe a um xerife local, um biólogo 
marinho, e um velho marinheiro para caçar a besta.

Terça-feira, 26 de julho 
19h, Teatro

INSCREVA-SE EM NOSSOS 
NEWSLETTERS!
A melhor maneira de se manter informado so-
bre os eventos da biblioteca é assinando nosso 
newsletter por e-mail, This Week @ Your Library.

Vá para tinyurl.com/nplsubscribe ou texto 
"NPL" para 22828.

Programas de leitura de verão para adultos em 2022

PRECISA DE  
RECOMENDAÇÕES
Experimente nossos novos boletins de Próximas 
Leituras. Quer você prefira ficção ou não ficção, 
ficção científica ou romance, história ou mis-
tério, você encontrará um boletim informativo 
que o mantém atualizado sobre os livros mais 
recentes que você gosta. Confira amostras de 
livros e inscreva-se em tinyurl.com/nplnext.


