
Partilhar livros ajuda a desenvolver as capacidades 
linguísticas e sociais do seu filho

O seu filho irá realmente beneficiar por ouvir cantar, 
falar e ler para na sua própria língua

Partilhe e desfrute dos livros dos sacos Bookbug com 
o seu filho utilizando as fotografias para contar uma 
história na sua própria língua

Bookbug é o programa do Scottish Book Trust para bebés e 
crianças pequenas.

Tu
do sobre Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Saco para bebés
Do assistente de saúde quando o seu 
bebé tiver 3–5 semanas.

Faça uma carícia
Partilhar um livro é o momento perfeito 
para um carinho. Fará com que o seu 
filho se sinta relaxado e o contacto 
pele com pele pode ajudar os bebés a 
desenvolver.

Saco Familiar Primário 1
Da escola quando o seu filho estiver 
em P1.

Partilhe uma canção ou 
rima
A audição de diferentes sons em 
canções e rimas ajuda a desenvolver a 
fala e a linguagem. Experimente uma 
rima em conjunto enquanto lê uma 
página.

Saco para criança de colo
Do assistente de saúde quando o seu 
bebé tiver 13–15 meses.

Relaxe e desfrute
Você é a melhor pessoa para partilhar 
livros, canções e rimas com o seu filho! 
Não há maneira certa ou errada - basta 
fazer o que funciona melhor para si e 
divertirem-se juntos.

Saco Explorador

Do berçário ou da ama do seu filho 
quando este tiver 3 anos de idade.

Leia uma história
Nunca é demasiado cedo para 
começar a ler com o seu pequeno. Eles 
adoram o som da sua voz e carinhos 
durante um tempo especial consigo.

Principais dicas BookbugSacos Bookbug
Todas as crianças na Escócia têm direito a quatro sacos de livros gratuitos:

Os Sacos Gaélicos Bookbug estão disponíveis para famílias interessadas 
em Gaélico. Estão disponíveis livros tácteis para crianças com 
necessidades de apoio adicional.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Venha �s Sessões Bookbug!
Traga o seu pequeno para sessões gratuitas de história, canções e 
rimas na sua biblioteca local ou centro comunitário. Encontre uma 
sessão online ou local no nosso website.

Cintila, cintila, pequena estrela
Cintila, cintila, pequena estrela,
Penso no que serás!
Tão alta acima do mundo,
Como um diamante no céu.
Cintila, cintila, pequena estrela,
Penso no que serás!

Encontre mais canções e rimas no nosso website e na app Bookbug:

Experimente uma rima hoje

scottishbooktrust.com/bookbug

Ouça a canção no nosso website:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


