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Formação de utilizadores 

Entre os dias 7 e 11 de outubro, to-
das as turmas de 5º ano vieram à 
Biblioteca, acompanhadas pelas 
professoras de Educação para a 
Cidadania, para uma formação de 
utilizadores. Estas sessões incidi-
ram sobre as regras e as potencia-
lidades da nossa Biblioteca, bem 
como sobre o catálogo coletivo das 
Bibliotecas do Agrupamento. 
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Mês Internacional das Bibliotecas Escolares - outubro 
Dia Nacional da Biblioteca Escolar - 28 de outubro 
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Notícias da Biblioteca 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares - outubro 
Dia Nacional da Biblioteca Escolar - 28 de outubro 

(continuação) 
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Mais vale Prevenir 

Pelo segundo ano consecutivo, desen-
volvemos este projeto, conjuntamente 
com o concurso "Imagens contra a 
Corrupção". Estes têm como objetivos 
fundamentais prevenir e combater a 
fraude e a corrupção. Os alunos do 
6ºA e do 8ºB, acompanhados pelas 
professoras Carmen Caeiro e Inácia 
Pereira, vieram à biblioteca para ses-
sões de sensibilização. 
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Clube de Leitura “Livros à Procura de Leitores” 

 

No dia 18 de outubro co-
meçou o clube de leitura. 
Os alunos inscritos en-
contram-se semanal-
mente na Biblioteca para 
atividades de leitura e re-
conto.  
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No intervalo da manhã do dia 1 de outubro comemorámos na 
Biblioteca o Dia Mundial da Música. Três alunas de 8º ano do 
ensino articulado apresentaram algumas peças musicais e 
inspiraram-nos para o resto do dia! 

Dia Mundial da Música 
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Día de la Hispanidad - 12 de outubro 

No sentido de comemorar o "Día de la Hispanidad", os alunos 
do 7º A, 7º B e 7º C, orientados pela professora Maria João 
Conde, prepararam uma exposição que esteve patente na Bi-
blioteca. 

Estas turmas, bem como aquelas do 5ºB, 5ºE; 5ºF; 6ºB; 6ºF; 

6ºG; 8ºA; 8ºB; 8ºC; 8ºD e 8ºE (orientadas pelas professoras 

Carla Eustáquio, Lina Bolas, Maria João Conde e Vânia Men-

des), encontram-se já a preparar uma exposição na Biblioteca 

sobre o Halloween e o Día de los Muertos. 
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Aprender + 

O projeto "Aprender+" tem co-
mo objetivo principal apoiar os 
alunos no trabalho curricular. 
Assim, a Biblioteca dispõe de 
um banco de recursos de vá-
rias disciplinas a que os alu-
nos podem aceder por iniciati-
va própria ou por indicação 
dos professores. "O uso do di-
cionário" (da autoria da pro-
fessora Maria José Sousa) é 
uma das fichas disponíveis no 
âmbito do Português. 

Às terças e quintas-feiras, à 
hora de almoço, a nossa Bi-
blioteca acolhe o clube de xa-
drez. Os alunos, orientados 
pelo professor Josué Pereira, 
conhecem os movimentos e 
as estratégias deste maravi-
lhoso jogo! 
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Atividades a decorrer 

 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Blogue “Leituras e Olhares”: 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/ 

 Página de facebook: André Resen-

de (Bibliotecas Escolares) 

 Clube de Leitura “Livros à Procu-

ra de Leitores” 

 “Uma lição na biblioteca” – dina-

mização de aulas no espaço da bi-

blioteca 

 “Boas práticas em contexto de bi-

blioteca” 

 “Como realizar um trabalho de 

pesquisa?” 

 Exploração do referencial 

“Aprender com a biblioteca esco-

lar” 

 “Mais vale prevenir” 

 “Navega em segurança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacional de Leitura 

 “Tempo de Ler” - sugestões de lei-

tura 

 “Aprender +” - banco de recursos 

 “Os pais e a BE” - formas de cola-

boração com a Biblioteca 

 Clube de xadrez 

 

 Comemoração da Declara-

ção dos Direitos da Crian-

ça - novembro 

 Comemoração do dia do 

patrono - dezembro 

 Semana dos afetos - feve-

reiro 

 Semana da leitura - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do sono - março 

 Comemoração do dia mun-

dial da poesia - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do teatro - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Encontros com escritores / 

contadores - a definir 

 Passeio com livros - a defi-

nir 

 Feira do livro - a definir 

 “Comunicações sociais” - 

atividades de exploração 

das literacias da informa-

ção e dos média - a definir 

 Partilha intergeracional 

de leituras - a definir 

 “Ler para Incluir” - a defi-

nir. 

Atividades previstas 
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http://leituras-olhares.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/


Endereço eletrónico: 

be-ebar@aegp.edu.pt  

Escola Básica  

André de Resende  

ESTAMOS NA WEB! 

http://leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

A Biblioteca possui uma sala polivalente, dotada de um quadro interati-

vo, bem como 12 tablets disponíveis para a dinamização de ativida-

des. Existem, além disso, 6 computadores fixos que podem ser utiliza-

dos autonomamente pelos alunos.  

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

perior, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso blo-

gue, poderá consultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas do 

Agrupamento. Para pesquisar a existência de qualquer livro deverá, 

neste separador, escolher a opção “Pesquisa de Documentos”. 

Outras informações 
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