
 

 

 

 

Concurso Imagens Contra a Corrupção 

As turmas dos 3.ªB da EB do Rossio e 3.º ano da EB do Bairro da Câmara que estão envolvidas no 

Projeto “Mais vale prevenir”, participaram com trabalhos de expressão plástica no Concurso 

“Imagens contra a corrupção”, promovidos pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC). 

 

 

 

 

Dia mundial da leitura em voz alta 

 

Bibliotecas Escolares: EB do Bairro da Câmara e EB do Rossio de S. Brás 

 

NOVIDADES DA BIBLIOTECA 

 
Abril 2020 

Ano III. Nº 2 

Para assinalar a data, 1 de fevereiro, os alunos mais velhos leram em voz alta 

para os mais novos (EB da Câmara e EB do Rossio –  2 .º  A e 4.º  ano).  



 

 
 

 

 

Literacias da informação e dos média 

Os alunos encontram no espaço da biblioteca, indicações no que respeita às literacias da informa-

ção e dos média, intituladas "Como realizar um trabalho de pesquisa?" e "Navega em segurança".  

No primeiro caso, as indicações baseiam-se no modelo “Big 6”, orientando os alunos através das 

várias etapas da realização de um trabalho de pesquisa.  

No que diz respeito aos média, as indicações orientam para a sua utilização responsável e segura, 

remetendo ainda para ligações de sites úteis, jogos, questionários e vídeos sobre o tema.  
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Miúdos a votos 

As turmas do 3.º  ano da EB da Comenda e 4.º  ano da EB do Bairro da Câmara 

iniciaram a campanha eleitoral pelos livros mais f ixes.  

 

 



 

 

 

 

 

Semana dos Afetos 
Para assinalar a Semana dos afetos, de 10 a 14 de fevereiro, realizou -se o 

Concurso “O amor é…”, no qual participaram todos os alunos e respetivas famílias.  
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Projeto SOBE 

Iniciou-se a dinamização do Projeto SOBE na turma do 1.º  ano da EB do Bairro da 

Câmara, com a entrega dos Kits de escovagem e com a leitura da história “K iko, o 

dentinho de leite”, de Manuela Mota Ribeiro.  
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Semana da internet segura 

Durante a semana de 12  a 18 de fevereiro e para assinalar o Dia da internet segura,  

realizaram-se sessões de sensibilização para o uso seguro da internet, nas turmas 

do 3.º  e 4.ºanos dinamizadas pelo Dr.  Gonçalo Espadeiro, da Universidade de Évora.  
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Hora do Conto 

A atividade Hora do Conto desenvolveu-se em algumas turmas das várias escolas do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º ano EB Chafariz 2.º A EB do Rossio 2.º B EB do Rossio 

     3.ºano EB da Comenda     3.ºA EB do Rossio       4.ºano EB Heróis do Ultramar 

4.º ano EB do Rossio  1.ºano EB Heróis do Ultramar 



Página 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor do mês 

Mensalmente, é exposta a biograf ia, bibliograf ia e imagens de um autor, como forma 

de dar a conhecer vários autores e motivar para a leitura.  

 

Projeto Leituras em família 

No âmbito deste projeto, as turmas do 1.º  ano envolvidas no mesmo continuaram 

com a atividade Hora do Conto, dinamizada pelos famil iares e foi realizada a mo-

nitorização dos Diários de Leitura.  



 

 

 

  

Cancelamento de atividades 

Estava em curso a preparação de várias at ividades que iriam integrar a Sema-

na da Leitura, nomeadamente: 2.ª Fase do Concurso Leituras na Planície, Come-

moração do Dia do Pai (no âmbito do Projeto Leituras em Famíl ia) , Comemora-

ção do Dia da Árvore/Dia da Poesia e Encontro com a autora Manuela Castro 

Neves (EB do Rossio, EB da Câmara, EB Chafariz D’E l Rei, EB Heróis do Ultramar 

e JI Garcia de Resende) e com Luís Portugal (EB da Comenda).  Estas atividades 

foram canceladas devido à s ituação originada pela COVID -19.  

Sugestões em tempo de confinamento 

Histórias para ouvir: https://www.rtp.pt/play/zigzag/p2723/e439521/contadores-de-historias?

fbclid=IwAR2U2qLZGsTnty7sBOuwyerwO33m8-8GhZIvRvM2RXyvqYnmaVcqojE8_xs  

Poemas e canções: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/poemasecancoes_antiquarentena.html?

fbclid=IwAR10nYFID9wCKFMu1qiC8CYuNmBt8C051omhhIwpHRK0l4RvL8H9MJaVC10  

Público: http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?

fbclid=IwAR3ci0bAOcK3dbaaQtx9DJks1jU-Vdw-YeZQvnRLmZAP4eHThwmNOlx3ozA#.Xm-iHaH_xF8.facebook  

Visitas virtuais a museus: https://www.comunidadeculturaearte.com/museus-de-todo-o-mundo-oferecem-visitas-virtuais

-gratuitas/?fbclid=IwAR1T1mhF8lRvut-OuNI_oF3eEJQ328JtlqaYpKeMZrc21XmnYnhJSKi8Z3I  

Livros digitais PNL: http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/  

VISITE-NOS NA WEB: http://leituras-olhares.blogspot.pt/ 

https://www.facebook.com/biblioteca.olhares 
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