
Entre 5 e 9 de fevereiro, a biblioteca promoveu duas iniciativas: o cor-
reio sentimental e o concurso "O Amor é..." . 

Nesta semana, alguns alunos e funcionários escreveram frases sobre 
o amor. Será escolhida a frase mais inspirada e inspiradora e o nome 
do vencedor será revelado na semana da leitura, que este ano letivo 
se comemora entre 5 e 9 de março.  

Semana dos Afetos 
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Dia da Internet Segura  

Durante o dia 6 de fevereiro, alguns alunos dirigiram-se à bi-
blioteca, em contexto de aula ou de forma autónoma, para ver 
um filme preparado sobre a segurança na Internet. Encontra-  
-se disponível para consulta um dossier com dicas e tiras de 
BD acerca de diversos assuntos relacionados com este tema. 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/2018/02/dia-da-internet-segura-ebar_7.html
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Concurso Nacional de Leitura 2º Ciclo 

Entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro realizaram- 
-se na biblioteca as provas da 1ª fase do Concurso Na-
cional de Leitura, ao nível do 2º ciclo.  

Foram trabalhadas as obras  “A Floresta”, de Sophia de 
Mello Breyner Andresen e “A viúva e o papagaio”, de 
Virginia Woolf. 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/2018/02/concurso-nacional-de-leitura-ebar.html


No dia 15 de fevereiro foi a vez de as alunas de 3º ciclo rea-
lizarem a prova a nível de escola. Foram trabalhadas as 
obras  “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, de Jorge 
Amado e “Os livros que devoraram o meu pai”, de Afonso 
Cruz. 

Biblioteca-

Leituras-e-Olhares

-

113407202065774/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 Projeto “Navega 

em segurança” 

 Projeto “Decorar a 

BE” 

 “Uma lição na bi-

blioteca” – dinami-

zação de aulas no 

 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/ 

 Página de face-

book: https://

www.facebook.com/

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 

 Concurso Nacional 

de Leitura 

 Tempo de ler -

sugestões de leitura 

 

Atividades a decorrer: 
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Concurso Nacional de Leitura 3º Ciclo 
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 Comemoração do dia mun-

dial do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Festival de teatro - 4 e 11 

de maio 

 Encontros com as escritoras  

Rita Taborda Duarte (16 de 

março) e Márcia Aguiar (18 

de abril) 

 Passeio com livros - a defi-

nir 

 Concurso “Leituras na Planície” 

- de fevereiro a maio 

 Semana da leitura - de 5 a 9 de 

março 

 Comemoração do dia mundial 

do sono - de 12 a 16 de março 

 Comemoração do dia mundial 

da poesia - de 19 a 23 de março 

 Comemoração do dia mundial 

do teatro - de 19 a 23 de março 

 Comemoração do dia mundial 

do livro infantil - abril 

Algumas atividades previstas: 
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Semana da leitura - O livro da minha vida 

No âmbito da semana 
da leitura, que este 
ano se comemora en-
tre 5 e 9 de março, a 
biblioteca dinamiza a 
atividade “O livro da 
minha vida”. Convida- 
-se toda a comunida-
de educativa a partici-
par! 



 

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/

