
No âmbito do projeto "Ler + Ciência", a biblioteca dispo-
nibiliza, neste ano letivo, um conjunto de revistas 
"National Geographic" e "Quero Saber", que poderão 
servir para a realização de trabalhos ou para aprofunda-
mento de algum tema abordado nas aulas.  

“Ler + Ciência” 

Escola Básica André de Resende 
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Acesso a periódicos 

Para além dessas revistas, a biblioteca disponibiliza 
aos seus utilizadores o acesso online ao Jornal Pú-
blico e recomenda ainda o acesso online livre a di-
versos periódicos e a sites com ebooks. 

https://leituras-olhares.blogspot.pt/2017/09/inicio-do-ano-letivo-2017-2018-na-ebar.html


Iniciámos as atividades do clube de 
leitura com a preparação de um jogo 
para o "concurso de ideias - prémio 
Teresa Calçada". Construímos um 
dado que em vez de pintas tem li-
vros... Montámos peões que são ca-
pas de livros... Fizemos um tabuleiro 
de jogo cheio de provas e perigos...  

Clube de leitura "Livros à Procura de Leitores"  

Ano II, N.º 2 Notícias da Biblioteca 

O clube decorre na biblioteca, 
às 3ªs e 5ªs feiras, das 8h10 às 9h00. 

Dia Universal dos Direitos da Criança 

Alguns alunos realizaram tra-
balhos representativos dos 
seus direitos, no âmbito da 
comemoração do Dia Univer-
sal dos Direitos da Criança 
(20 de novembro). Estes tra-
balhos encontram-se expos-
tos na Biblioteca. 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/2017/10/clube-de-leitura-livros-procura-de.html
http://leituras-olhares.blogspot.pt/2017/10/clube-de-leitura-livros-procura-de.html
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Exposição “Eça em Évora” 

Entre os dias 2 e 15 
de novembro esteve 
patente, na sala poli-
valente da Bibliote-
ca, a exposição "Eça 
em Évora" disponibili-
zada pela Câmara 
Municipal. 
Algumas turmas vie-
ram visitá-la, desco-
brindo assim a impor-
tância deste escritor e 
a sua passagem por 
Évora há 150 anos. 



A turma do 7º D está a desenvolver trabalhos de grupo so-
bre diversos temas, no âmbito da disciplina de Educação 
para a Cidadania. Estes trabalhos estão a ser realizados na 
biblioteca, sob a orientação do professor António Correia. 
Os alunos têm ainda recebido orientações no que diz respei-
to às literacias da informação e dos média.  

 Página de face-

book: https://

www.facebook.com

/Biblioteca-

Leituras-e-Olhares

-

113407202065774/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 Projeto “Navega 

em segurança” 

 Projeto “Decorar a 

BE” 

 Projeto “Nós na bi-

blioteca, porque ler 

faz a diferença” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Projeto “Ler + Ci-

ência” 

 Blog “Leituras e 

Olhares”: http://

leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

 

 

 “Uma lição na biblio-

teca” – dinamização 

de aulas no espaço 

da biblioteca 

 “Como realizar um 

trabalho de pesqui-

sa?” 

 Divulgação e explo-

ração do referencial 

“Aprender com a bi-

blioteca escolar” 

 Clube de xadrez 

 

 

Atividades a decorrer: 
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Aplicação do referencial “Aprender com a biblioteca escolar” 

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


 Comemoração do dia 

mundial do teatro - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial do livro infan-

til - abril 

 Comemoração do dia 

mundial do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 

de abril 

 Mostra de teatro - maio 

 

 Comemoração do dia do 

patrono - dezembro 

 Feira do livro - dezem-

bro 

 Semana dos afetos - fe-

vereiro 

 Semana da leitura - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial do sono - março 

 Comemoração do dia 

mundial da poesia - 

março 

 Encontros com escrito-

res / contadores - a de-

finir 

 Concurso Nacional de 

Leitura - a definir 

 Passeio com livros - a 

definir 

 

Atividades previstas: 
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Formação de utilizadores 

Entre 23 de outubro e 3 de no-

vembro, todas as turmas de 5º 

ano visitaram a biblioteca no 

sentido de reconhecer as re-

gras deste espaço, bem como a 

sua organização. Realizaram 

também um jogo para consoli-

dação destas aprendizagens. 



 

Na página do Agrupa-

mento existe um separa-

dor, situado na barra su-

perior, intitulado 

“Bibliotecas”. Aí poderá 

consultar o catálogo em 

linha das bibliotecas desta 

Escola e da Escola Secun-

dária Gabriel Pereira. Para 

pesquisar a existência de 

qualquer livro deverá, 

neste separador, escolher 

a opção “Pesquisa de Do-

cumentos” e “Ligação ex-

terna”.  

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.  

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

