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Natal na Biblioteca 

 Ao longo do mês, os enfei-
tes de Natal foram surgindo na 
Biblioteca: uma árvore de Natal 
feita de livros, um presépio com 
peças de xadrez e agora uma 
árvore com bolas decoradas pe-
los alunos do 5º E, sob orienta-
ção da professora Carla Eustá-
quio. Além disso, no âmbito da 
atividade "Mensagens de Natal", 
recolhemos diversas frases es-
critas pelos alunos a respeito do 
verdadeiro significado do Natal. 
 A Biblioteca deseja a todos 
os seus utilizadores e respetivos 
familiares umas Boas Festas! 
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Natal na Biblioteca / Tempo de Ler 

Todos os meses há no-
vas sugestões de leitura 
na Biblioteca. A professo-
ra Conceição Correia 
prepara o “Tempo de Ler” 
a partir de efemérides ou 
considerando autores 
que merecem destaque. 
Dezembro foi dedicado 
aos contos de Natal. 

2 



Partilha intergeracional de leituras 

 No dia 2 de dezembro, alguns elementos do Centro de 
Convívio da Câmara Municipal de Évora vieram à nossa Biblio-
teca para um encontro intergeracional com alguns alunos do 6ª 
A, do 6º B e do Centro de Apoio às Aprendizagens. Começámos 
com a leitura em voz alta de um poema de Natal de Ary dos 
Santos. Depois, ouvimos o grupo cantar e tocar cavaquinho, 
sob a orientação da Prof.ª Carla Ramalho. Finalmente, parti-
lhámos histórias sobre o Natal de agora e de antigamente, sen-
do algumas destas muito tocantes. 
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 No dia 9 de dezembro comemora-se o Dia do Patrono da 
nossa Escola - André de Resende. Este ano, esta comemora-
ção intensificou-se pelo facto de a Escola fazer 50 anos! 
 De manhã, tivemos a oportunidade de assistir a uma con-
ferência, proferida pela Professora Antónia Fialho Conde, da 
Universidade de Évora, sobre "Évora, o Renascimento e An-
dré de Resende". Nesta sessão interessantíssima estiveram 
presentes as turmas 5ºE, 6ºE, 7ºD e CEF, acompanhadas pe-
las professoras Fátima Caleiro, Inácia Pereira, Teresa Cravo e 
Ana Silva. 
 Além disso, está ainda patente na sala polivalente da Bi-
blioteca a exposição "100 anos do Grupo Pro-Évora - 50 anos 
da Escola André de Resende". Esta exposição pode ser visita-
da até ao final de dezembro. 

Dia do Patrono 
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Ler para Incluir 

 No âmbito do projeto "Ler para 
Incluir", uma parceria interna entre a 
Biblioteca e o Centro de Apoio às 
Aprendizagens, os alunos vieram à 
Biblioteca nos dias 5 e 10 de de-
zembro. 
 Na primeira sessão, explorámos 
um livro com formas geométricas e 
"batizámos" as personagens, entre 
as quais: o cão Bolinha, o hipopóta-
mo Quadrado e o crocodilo Green. 
 Na segunda sessão, lemos o li-
vro "Animais Bebés", explorámos as 
suas texturas e os materiais desta-
cáveis. De seguida, deixámos tam-
bém a imaginação fluir na atribuição 
de nomes às personagens. 
 Nestas sessões há sempre tem-
po para escolher um livro ou uma re-
vista no sentido de realizar uma lei-
tura autónoma. 
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Clube de Leitura - “Livros à Procura de Leitores” 

 
No dia 13 de dezembro decor-
reu a última sessão do 1º perío-
do do clube de leitura. Avançá-
mos dois capítulos da obra que 
nos encontramos a ler e ainda 
houve tempo para falar um pou-
co sobre o Natal... Há quem já 
tenha recebido presentes... Há 
quem tenha pedido roupa, mas 
a mãe é que decide... Há quem 
não tenha pedido nada e, por is-
so, deixa este assunto ao crité-
rio do Pai Natal... 
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Mais vale Prevenir 

 No dia 4 de dezembro, realizou-se mais uma sessão de 
trabalho no âmbito do Projeto "Mais vale Prevenir", com o 6º 
A. Os alunos vieram à Biblioteca e realizaram um trabalho pa-
ra uma exposição que foi inaugurada a 9 de dezembro, dia in-
ternacional contra a corrupção. Começar o dia às 8h10 com 
estes alunos, partilhando o seu entusiasmo, é sempre uma 
animação! 
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Dia Internacional contra a Corrupção 

 No dia 9 de dezembro comemorámos o Dia Internacional 
contra a Corrupção. As turmas envolvidas no Projeto "Mais va-
le Prevenir" viram os seus trabalhos expostos na Biblioteca e 
assistiram a parte da sessão, transmitida via streaming, da res-
ponsabilidade do Conselho de Prevenção da Corrupção. 
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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 Re-

sende (Bibliotecas Escolares) 

 Clube de Leitura “Livros à Pro-

cura de Leitores” 

 “Uma lição na biblioteca” – dina-

mização de aulas no espaço da 

biblioteca 

 “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” 

 “Ler para Incluir” 

 “Navega em segurança” 

 “Decorar a BE” 

 “Tempo de Ler” - sugestões de 

leitura 

 “Aprender +” - banco de recursos 

 “Os pais e a BE” - formas de cola-

boração com a Biblioteca 

 Clube de xadrez 

 

 “Comunicações sociais” - 

atividades de exploração 

das literacias da infor-

mação e dos média - a 

partir de janeiro 

 Semana dos afetos - fe-

vereiro 

 Encontro com a escritora 

Susana Cardoso Ferrei-

ra - 16 de março 

 Feira do livro - março 

 Semana da leitura - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial do sono - março 

 Comemoração do dia 

mundial da poesia - mar-

ço 

 Comemoração do dia 

mundial do teatro - mar-

ço 

 Comemoração do dia 

mundial do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 

de abril 

 Passeio com livros - a de-

finir 

 

Atividades previstas 
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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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