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Comunicações Sociais - Fake News - 5º E 

Começámos o 2º período com o projeto "Comunicações Soci-
ais". Este inclui o desenvolvimento de alguns temas relaciona-
dos com os meios de comunicação social e as próprias comuni-
cações que cada um de nós estabelece com os outros. O tema 
inicial, “Fake News”, foi abordado em duas sessões com o 5º E, 
durante aulas de Educação para a Cidadania. Os alunos foram 
acompanhados, na Biblioteca, pela professora Fátima Caleiro, 
nos dias 6 e 13 de janeiro. 

1 



Comunicações Sociais - Fake News - 7º G 
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No âmbito do mesmo projeto, foram realizadas duas sessões 
com o 7º G, durante aulas de Cidadania e Desenvolvimento. 
Os alunos foram acompanhados, na Biblioteca, pela professo-
ra Maria Teresa Cravo, nos dias 14 e 21 de janeiro. 



Comunicações Sociais - Fake News / 
Mais vale Prevenir - 6º A 

No âmbito dos projetos "Mais vale Prevenir" e "Comunicações 
Sociais", os alunos do 6º A, acompanhados pelos professores 
José Luís Matos e Fátima Izá, vieram à Biblioteca para duas 
sessões sobre uma espécie de fraude: as fake news. Depois de 
uma formação inicial, os alunos realizaram trabalhos em portu-
guês e em inglês. No primeiro caso, alteraram notícias verda-
deiras; no segundo caso, leram notícias falsas em inglês e iden-
tificaram as mentiras. 
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Imagens contra a Corrupção - 6º A 

Encontramo-nos a ensaiar o texto para o concurso "Imagens 
contra a Corrupção". No dia 21 de janeiro, na hora de DAC, os 
alunos do 6º A prepararam-se para mais um ensaio e o projeto 
final vai ganhando forma. Os alunos estão a ser orientados pe-
las professoras Margarida Ferro (Educação Visual - disciplina 
central deste projeto), Inácia Pereira (História e Geografia de 
Portugal/Educação para a Cidadania) e Margarida Amaral 
(Bibliotecária). 
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Imagens contra a Corrupção - 8º B 

No dia 29 de janeiro, a turma do 8º B veio à Biblioteca para en-
saiar o vídeo que será submetido à apreciação do júri do con-
curso "Imagens contra a Corrupção". Os alunos realizaram um 
guião na disciplina de Português, sob a orientação da profes-
sora Maria José Silvestre. Neste momento, é preciso treinar a 
expressão oral e foi o que fizemos no dia 29 de janeiro. Os alu-
nos foram orientados pela professora de Cidadania e Desen-
volvimento, Carmen Caeiro, e pela professora bibliotecária, 
Margarida Amaral. 
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No sentido de assinalarmos o Dia da Internet Segura, que es-
te ano se comemora a 11 de fevereiro, a Biblioteca desenvol-
ve o projeto "Navega em Segurança". Para além das orienta-
ções constantes por parte dos elementos da equipa da Biblio-
teca e dos cartazes sempre presentes da SeguraNet, encon-
tra-se em exposição um conjunto de trabalhos realizados pe-
los alunos do 6º B. Estes trabalhos foram orientados pela pro-
fessora Carmen Alvalade. Oportunamente, serão agendadas 
sessões na Biblioteca sobre o tema "discursos de ódio na in-
ternet", no âmbito do projeto "Comunicações Sociais". 

Navega em Segurança 
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Ler para Incluir 

O projeto "Ler para Incluir", 
numa parceria interna entre 
a Biblioteca e o Centro de 
Apoio às Aprendizagens, 
continua no 2º período, com 
dois grupos diferenciados. 
No dia 14 de janeiro, os alu-
nos iniciaram a leitura da 
obra "Tomás: um aluno 
TOP", de Hélder Rosado 
Santos. De seguida, conver-
sámos sobre a importância 
do trabalho em equipa e da 
motivação. Finalmente, os 
alunos realizaram uma leitu-
ra autónoma. No dia 23 de 
janeiro, foi a vez de um outro 
grupo vir à Biblioteca. Vimos 
o vídeo "A menina que odia-
va livros" (https://www. you-
tube.com/watch?v=mvekE_X
3IjM) e explorámos as ima-
gens criadas por Leanne 
Franson, presentes na 
obra A menina que detesta-
va livros, de Manjusha 
Pawagi (Lisboa: Terramar, 
2008). De seguida, as alu-
nas realizaram uma ilustra-
ção sobre o livro. 
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Clube de Leitura - “Livros à Procura de Leitores” 

No âmbito do clube de leitura da 
Biblioteca, encontramo-nos a 
preparar um texto crítico sobre a 
obra Uma Aventura no Palácio 
da Pena, de Ana Maria Maga-
lhães e Isabel Alçada. O livro foi 
lido integralmente e a especifici-
dade do texto crítico foi explicita-
da. Agora, é soltar a imagina-
ção, animar a capacidade de 
questionamento e respeitar o ri-
gor da linguagem escrita. O tra-
balho será enviado para o con-
curso "Uma aventura literária 
2020", promovido pela Editorial 
Caminho. 
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Boa prática - Newsletter da Biblioteca 

Foi elaborado um vídeo, intitulado “Boa prática - Newsletter da 
Biblioteca”, o qual está disponível no Youtube, através do se-
guinte link: 
https://www.youtube.com/watch?

v=xoL1HxqB6hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhJrdmqIToLAZwa92wz7

O-VYhbcgD6cQyXTogqzCo10kAdPLnz79xOXo 
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Tempo de Ler 

Durante o mês de janeiro, o 
tempo de ler foi dedicado ao 
nosso prémio Nobel, José  
Saramago.  

Decorar a BE 

No âmbito da disciplina de 
História, sob orientação da 
professora Ana Victória, duas 
alunas do 7º E elaboraram 
uma maquete representativa 
da sociedade do Antigo Egito. 
A qualidade do trabalho é in-
discutível e, por isso, a ma-
quete está em destaque na 
nossa Biblioteca. 

https://www.youtube.com/watch?v=xoL1HxqB6hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhJrdmqIToLAZwa92wz7O-VYhbcgD6cQyXTogqzCo10kAdPLnz79xOXo
https://www.youtube.com/watch?v=xoL1HxqB6hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhJrdmqIToLAZwa92wz7O-VYhbcgD6cQyXTogqzCo10kAdPLnz79xOXo
https://www.youtube.com/watch?v=xoL1HxqB6hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhJrdmqIToLAZwa92wz7O-VYhbcgD6cQyXTogqzCo10kAdPLnz79xOXo
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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 Resende (Bibliotecas Escolares) 

 Clube de Leitura “Livros à Procura de Leitores” 

 “Uma lição na biblioteca” – dinamização de aulas no espaço da biblioteca 

 “Boas práticas em contexto de biblioteca” 

 “Como realizar um trabalho de pesquisa?” 

 Exploração do referencial “Aprender com a biblioteca escolar” 

 “Mais vale prevenir” / “Imagens contra a corrupção” 

 “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 colaboração com a Biblioteca 

 “Comunicações sociais” - atividades de exploração das literacias da infor-

mação e dos média 

 “Clássicos em Rede / Olimpíadas da Cultura Clássica” 

 Concurso Interconcelhio “Leituras na Planície” 

 “Fazer em Rede: boas práticas e atividades top” 

 Clube de xadrez 

 Semana dos afetos: concurso “O Amor é…” - 10 a 14 de fevereiro 

 Dia da Internet Segura - 11 de fevereiro 

 Encontro com a escritora Susana Cardoso Ferreira - 16 de março 

 Feira do livro - 2 a 27 de março 

 Semana da leitura - março 

 Comemoração do dia mundial do sono - março 

 Comemoração do dia mundial da poesia - março 

 Comemoração do dia mundial do teatro - março 

 Encontro com o escritor Hélder Rosado Santos - 23 de abril 

 Comemoração do dia 25 de abril 

 Comemoração do dia mundial do livro - abril 

 Passeio com livros - abril/maio 

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, 8 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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