
Quem pode participar?
Leitura de verão para crianças pequenas:  
nascimento–pré-escolares 

Leitura de verão para crianças:  
jardim de infância–série 5 

Leitura de verão para adolescentes: série 6–12

Leitura de verão para adultos: maiores de 18 anos

Para maiores informações
Ligue 603-589-4611

Email information@nashualibrary.org

Obrigado amigos!
Agradecemos à Amigos da Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente os  
programas de leitura de verão da biblioteca.

nashualibrary.beanstack.org

O que eu posso ganhar?
Rifas! Você pode ganhar cartões-presente para livrar-
ias, restaurantes locais, filmes, Nintendo e Amazon, 
além de cestas criativas, conjuntos de campanhas de 
D&D e uma chance de liderar uma história. Realiza-
remos sorteios aos sábados de 20 de junho a 8 de 
agosto e, para 15 de agosto, os grandes prêmios de 
leitura de fim de verão serão notificados por tele-
fone ou e-mail.

O que posso ler?
Você pode registrar qualquer leitura de 20 de junho 
a 15 de agosto: livros, e-books, revistas, jornais, 
novelas gráficas, Tumblebooks, poesia, quadrinhos, 
sites e fanfic. Você pode até ouvir audiolivros.

Alguma outra maneira de 
ganhar?
Em nashualibrary.beanstack.org, você também 
verá atividades como fazer cristais mágicos, projetar 
uma capa de livro e contribuir para a nossa coleção 
Nashua Creates. Ao concluir as atividades, você 
ganha bilhetes de rifa.

Registro online
Você pode criar uma conta e se registrar baixando o 
aplicativo Beanstack ou acessando nashualibrary.
beanstack.org. Se precisar de ajuda, ligue para 603-
589-4611. As inscrições começam em 1º de junho; 
exploração madeireira começa em 20 de junho.

Participe do nosso programa 
de leitura de verão:

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

bilhetes e prêmios de rifa.

Leia mais, ganhe mais!
20 de junho a 8 de agosto

Leitura de Verão



Além do livro,  
com Chris Bohjalian
Terça-feira, 23 de junho às 18:30, nashualibrary.org
Para adultos. O livro mais recente do autor mais 
vendido de Chris Bohjalian, The Red Lotus, está 
ganhando atenção por sua trama pandêmica pre-
sciente. Os Amigos da Biblioteca Pública de Nashua 
receberam Chris no Rivier College em seu evento 
Beyond the Book de 2009. Naquela época, ele falou 
sobre seu livro anterior, Skeletons at the Feast, que 
era a seleção Nashua Reads. Assista com a gente; 
se você nunca ouviu Chris falar, é motivo de muitas 
risadas e um prazer.

Abenaki, Shyman das Montanhas Brancas, uma  
seleção oficial do Festival de Cinema Independente 
de Massachusetts.

Fantoches de mão de  
criatura de fantasia
Terça-feira, 28 de julho, picape na calçada
Para o nascimento–pré-escolar. Imagine um 
unicórnio, dragão, Pé Grande ou lobisomem; dê um 
nome a ele; e, em seguida, torne-o tão fofo ou assus-
tador quanto você quiser.

Plante seu próprio pé de 
feijão
Terça-feira, 28 de julho, picape na calçada
Para o jardim de infância–série 5. Com um pouco 
de terra para vasos, uma semente e decorações sim-
ples, construa um plantador de pé de feijão para Jack. 
Regue-a diariamente e observe-a alcançar o céu!

Fantasia miniatura  
pintura noite
Terça-feira, 4 de agosto, picape na calçada
Para a série 6–adultos. Aqui está uma ótima 
chance de entrar no lado da pintura dos hobbies 
de jogos e criar um personagem para o seu jogo. 
Forneceremos uma seleção de miniaturas e tintas e 
pincéis para iniciantes.

Concertos de verão encore:  
C’est Si Bon
Terça-feira, 11 de agosto, 18:30, nashualibrary.org
Para adultos. A vocalista Angela Rossi trouxe suas 
doces canções francesas—apoiadas por piano,  
baixo, bateria e acordeão—para o Library Plaza  
nesta performance de 2011.

Eventos de Leitura de Verão 2020

Um mundo de histórias
Terça-feira, 30 de junho, 14:00, nashualibrary.org
Para a pré-escola–5ª série. Simon Brooks conta 
histórias de amor, longas jornadas, garotos de um 
centímetro e garotas que mudam de forma lutando 
contra dragões.

Este programa estará disponível para visualização 
online até 15/8.

Creative Guts: Podcasting
Terça-feira, 7 de julho, 19:00, nashualibrary.org
Para a série 6–adultos. Creative Guts, um podcast 
baseado no NH focado na busca da criatividade, 
lançou em 2019. Um ano depois, os anfitriões Laura 
Harper Lake e Sarah Wrightsman compartilharão a 
evolução de seu podcast em estilo de entrevista e 
como a hospedagem começou um pequeno movi-
mento no sul de New Hampshire. Dê uma espiada 
nos bastidores do podcasting, tanto nos triunfos 
saboreados quanto nas lições aprendidas.

Filtros de celular DIY
Terça-feira, 14 de julho, picape na calçada
Para as séries 6–12. Aprenda a criar seu próprio 
filtro de fotos para celular, para que todas as suas 
fotos sejam tão boas e interessantes quanto as que 
você publica no Insta.

Pé grande do granito
Terça-feira, 21 de julho, 18:30, nashualibrary.org
Para a série 6–adultos. O cineasta e pesquisador de 
criptozoologia Aleksandar Petakov discute sua  
investigação em estranhos encontros e avistamentos  
de Bigfoot (ou Sasquatch) em New Hampshire. Sua 
apresentação termina com uma exibição de seu 
curta documental sobre um pesquisador de  

Eventos virtuais de verão
Devido ao COVID-19, todos os eventos da bib-
lioteca serão realizados virtualmente. Para cada 
listagem, se você vir “nashualibrary.org” ao lado 
da data, basta ir ao nosso site para participar no 
horário indicado.

Se você vir “recolhimento na calçada” ao lado 
da data, faça uma parada no dia do programa 
e entregaremos tudo o que for necessário para 
concluir a atividade diretamente no seu carro.


