
Concurso Nacional de Leitura—fase municipal 

Escola Básica André de Resende 

Notícias da Biblioteca
 

Abril de 2018 Ano II, N.º6  

 No dia 16 de abril, no salão 
nobre da Câmara Municipal 
de Évora, decorreu a fase mu-
nicipal do Concurso Nacional 
de Leitura. Os alunos Dinis 
Galo e Madalena Flamino re-
presentaram de forma exem-
plar o nosso Agrupamento, ao 
nível dos 2º e 3º ciclos respeti-
vamente, manifestando um 
pleno conhecimento das obras 
lidas. O aluno Dinis Galo foi 
selecionado para a próxima 
fase, o momento intermunici-
pal, em representação do con-
celho de Évora ao nível do 2º 
ciclo. 

Os dois alunos estão de para-
béns! 
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No dia 24 de abril os alu-
nos selecionados na 1ª fa-
se, em sala de aula, com-
pareceram na sala poliva-
lente da biblioteca para a 
2ª eliminatória do Concur-
so “Leituras na Planície”.  

Os alunos apurados para 
representar o Agrupamen-
to na fase final são a Ana 
Alfaiate, o Tomás Rosa e o 
Diogo Miranda. 

A equipa da biblioteca dá 
os parabéns a todos os 
participantes! 

Concurso “Leituras na Planície” - 2ª eliminatória 
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Dia Mundial do Livro—leitura síncrona 

Aplicação do referencial—7º D 

Os alunos da turma 
7º D regressaram à 
biblioteca nas aulas 
de Cidadania e De-
senvolvimento para 
a realização de tra-
balhos. 

No dia 23 de abril a 
biblioteca sugeriu 
aos professores um 
momento de leitura 
síncrona, por ocasião 
do Dia Mundial do Li-
vro. Esta iniciativa foi 
proposta pela Rede 
de Bibliotecas Esco-
lares de Évora a to-
dos os Agrupamen-
tos da nossa cidade. 



 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 Projeto “Navega em 

segurança” 

 Projeto “Decorar a 

BE” 

 “Uma lição na bibli-

oteca” – dinamiza-

ção de aulas no es-

paço da biblioteca 

 “Como realizar um 

trabalho de pesqui-

sa?” 

 Divulgação e explo-

ração do referencial 

“Aprender com a 

biblioteca escolar” 

 Projeto “Nós na bi-

blioteca, porque ler 

faz a diferença” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Projeto “Ler + Ciên-

cia” 

 Blog “Leituras e 

Olhares”: http://

leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

 Página de facebook: 

https://

www.facebook.com/

Biblioteca-Leituras-

e-Olhares-

113407202065774/ 

 Clube de xadrez 

 Concurso Nacional 

de Leitura 

 Tempo de ler -

sugestões de leitura 

 Concurso “Leituras 

na Planície”  

 Comemoração do dia 

mundial do livro in-

fantil - abril 

 Comemoração do dia 

mundial do livro - 

abril 

 Comemoração do dia 

25 de abril 

 

 

Atividades a decorrer: 
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Dia Internacional do Livro Infantil 
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A comunidade educativa foi con-

vidada a escrever frases que in-

cluíssem as palavras “livro” e 

“liberdade”. 

No dia 20 de abril o grupo 

“Cantares de Évora” visitou a 

nossa escola para um "mini con-

certo surpresa". O grupo atuou 

também na biblioteca, um local 

onde a liberdade de pensamento 

e de expressão está fisicamente 

presente em cada livro, em cada 

ideia que se manifesta. 

 Festival de teatro—11 e 18 de maio 

 Encontro com a escritora Márcia Aguiar—13 de junho 

 Passeio com livros - a definir 

Algumas atividades previstas: 
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Dia Mundial do Livro (23 de abril) / 25 de abril 

Literacia Financeira 

No dia 17 de abril a APPACDM e o Banco 

de Portugal promoveram uma sessão sobre 

literacia financeira na sala polivalente da 

Biblioteca. A sessão, intitulada "Quando 

for grande", foi dirigida ao 8º ano. 



 

Endereço eletrónico: 

be-ebar@age2ev.edu.pt  

Outras informações 

Escola Básica  

André de Resende  

ESTAMOS NA WEB! 

http://leituras-

olhares.blogspot.pt/ 
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A Biblioteca possui uma sala polivalente, dotada de um quadro interativo, bem 

como 12 tablets disponíveis para a dinamização de atividades. Existem, além dis-

so, 6 computadores fixos que podem ser utilizados autonomamente pelos alunos.  

Na nova página do Agrupamento existe um separador, situado na barra superi-

or, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso blogue, poderá con-

sultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas do Agrupamento. Para pesqui-

sar a existência de qualquer livro deverá, neste separador, escolher a opção 

“Pesquisa de Documentos”. 
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