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Mês da Leitura

Estendemos a semana da leitura (5
a 9 de março) a todo o mês. Afinal,
em março assinalam-se duas datas
importantes a propósito da leitura: os
Dias Mundiais da
Poesia e do Teatro.
A nossa biblioteca
desenvolveu as atividades
enunciadas no cartaz, o
qual engloba todas
as bibliotecas do
Agrupamento.

Março de 2018
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Encontro com a escritora Rita Taborda Duarte
No dia 16 de março, as turmas de 5º ano assistiram a duas
sessões dinamizadas pela simpática escritora Rita Taborda
Duarte. A autora apresentou alguns dos seus livros e esclareceu certos enigmas, ao mesmo tempo que estimulou a nossa
imaginação! Quem é aquela "Família dos Macacos"? O que
são "Animenos"? O que é que os piolhos têm na cabeça? ...
No final de cada sessão, houve ainda tempo para responder
às perguntas dos alunos.
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Exposições bibliográficas
Nas duas últimas semanas do 2º período, foram
realizadas na biblioteca
exposições bibliográficas
a propósito dos Dias
Mundiais do Sono, da
Poesia e do Teatro.
No primeiro caso, recorremos ao empréstimo
entre bibliotecas e, com
o apoio da “Loja dos Sonhos” (CME), pudemos
proporcionar à comunidade escolar uma maior
oferta bibliográfica.

Entrega do prémio “O Amor é...”
Frase vencedora:
“Amor verdadeiro é aquele
que o vento nunca leva e a
distância nunca separa!”
Catarina Branco
PARABÉNS!

Cartaz
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“O livro da minha vida”
Alunos, encarregados de educação e docentes preencheram os nossos pequenos livros sobre o livro da sua
vida. A atividade resultou num placard inspirador para novas leituras.

Atividades a decorrer:


Projeto “Nós na biblioteca, porque ler
faz a diferença”



Prémio “Leitor +”



Cinema na BE



Projeto “Ler + Ciência”





Blog “Leituras e
Olhares”: http://
leiturasolhares.blogspot.pt/
Página de facebook:
https://
www.facebook.com/

Biblioteca-Leituras
-e-Olhares113407202065774/



“Como realizar um
trabalho de pesquisa?”



Clube de Leitura
“Livros à Procura
de Leitores”





Projeto “Navega em
segurança”

Divulgação e exploração do referencial
“Aprender com a biblioteca escolar”



Clube de xadrez



Projeto “Decorar a
BE”



Concurso Nacional
de Leitura



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



Tempo de ler sugestões de leitura



Concurso “Leituras
na Planície”
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Animação da leitura
No dia 20 de março, os alunos dos clubes de leitura e
de teatro apresentaram poemas na biblioteca e no bar
durante os principais intervalos da manhã. Os alunos
do clube de leitura ilustraram ainda os "seus" poemas,
os quais se encontram expostos na biblioteca.

Algumas atividades previstas:


Comemoração do dia mundial do livro infantil - abril



Comemoração do dia mundial do livro - abril



Comemoração do dia 25 de abril



Festival de teatro—11 e 18 de maio



Encontro com a escritora Márcia Aguiar (13 de junho)



Passeio com livros - a definir
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Escola Básica
André de Resende

Endereço eletrónico:
be-ebar@age2ev.edu.pt

ESTAMOS NA WEB!
http://leiturasolhares.blogspot.pt/

Outras informações
Na página do Agrupamento existe um separador, situado na barra superior, intitulado
“Bibliotecas”. Aí poderá
consultar o catálogo em
linha das bibliotecas desta
Escola e da Escola Secundária Gabriel Pereira. Para
pesquisar a existência de
qualquer livro deverá,
neste separador, escolher
a opção “Pesquisa de Documentos” e “Ligação externa”.

A Biblioteca possui uma sala polivalente, dotada de um quadro interativo, bem
como 12 tablets disponíveis para a dinamização de atividades. Existem, além disso, 6 computadores fixos que podem ser utilizados autonomamente pelos alunos.

