
 

 

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

NOVIDADES DA BIBLIOTECA 
Janeiro de 2018 

Ano I, Nº 1 

AS NOSSAS BIBLIOTECAS 

 

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES 

Entre os dias 9 de outubro e 6 de novembro, todas as turmas visitaram a biblioteca para uma sessão onde as-

sistiram ao filme “A Menina que Odiava Livros” (https://www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q), como for-

ma de cativar para a leitura; conheceram/relembraram as regras; a organização e as potencialidades do es-

paço. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q
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MÊS DO IDOSO 

A propósito do Dia Internacional do Idoso, que se comemorou a 1 de outubro, convidámos os alunos a 

descrever e ilustrar os seus avós. Resultaram trabalhos cheios de carinho e ternura… 

 

 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, os alunos da EB do Rossio e EB do Bairro da Câmara ouviram as 

histórias “A magia do pequeno-almoço” ( 1º e 2º anos) e “O príncipe preguiçoso” (3º e 4ºanos), da Biblioteca de 

Livros Digitais do Plano Nacional de Leitura. Seguiu-se uma animada conversa sobre alimentação saudável. 

 



 

 

 

 

 

LITERACIAS DA INFORMAÇÃO E DOS MÉDIA 
Os alunos encontram no espaço da biblioteca, indicações no que respeita às literacias da informação 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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HALLOWEEN 
Para assinalar a data, os alunos ouviram a história “A Bruxa Mimi”. Foi muito Assustador !!! 
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GERONIMO STILTON VEIO À NOSSA ESCOLA 

O dia 23 de novembro foi um dia bem animado, pois recebemos a visita do Geronimo Stilton. 

Foi uma forma diferente e engraçada de promover a leitura e o livro. 

 

INTERNET SEGURA 

O Professor Gonçalo Espadeiro veio às 

turmas do 3º e 4º ano para realizar 

uma ação de sensibilização para os 

perigos da internet e promover o seu 

bom uso. 

DIA UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

Para assinalar este dia, os alunos do 3º e 4ºano realizaram trabalhos representativos dos seus direitos e de-

bateram algumas questões relativas ao tema. 



 

HORA DO CONTO 

Como o Natal estava próximo, as histórias ouvidas na Hora do Conto foram referentes ao tema. Assim, os alunos 

ouviram “Sabes, Maria, o Pai Natal não Existe” e “Os Sapatos do Pai Natal”. Fizeram também, um origami do Pai 

Natal. 
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POSTAIS DE NATAL 

Elaboraram-se postais de natal com matérias re-

cicláveis para enviar a várias Entidades de Évora. 

10 FORMAS DE EDUCAR PARA A LEITURA 

No início do ano letivo, os alunos do 1ºano levaram para casa para entregar aos pais, um pequeno folheto com 10 

ideias que podem ajudar os pais a motivar as crianças para a leitura. Aqui ficam algumas: 

 Leia com o seu filho durante 15 minutos por dia, no mínimo, mesmo que ele já seja um leitor autóno-

mo. 

 Crie rituais de leitura. Instalem-se confortavelmente no mesmo espaço, diariamente, para lerem his-

tórias juntos. 

 Mantenha com o seu filho uma conversa sobre livros. Fale-lhe sobre uma obra que esteja a ler no mo-

mento. 
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ATIVIDADES PREVISTAS: 

- Hora do Conto (ao longo do ano)                             - Semana dos Afetos (fevereiro) 

- Semana da Leitura (março)                                     - Dia Mundial do Sono (março) 

- Dia Mundial do Livro Infantil (abril)                         - Mostra de Teatro (maio) 

- Encontros com escritores (a definir)                     - Concurso Nacional de Leitura (a definir) 

- Passeio com Livros (a definir)                                - Leiturais ( a definir)                                                                 

- Um clic nas Tic (a definir)                                       - Comemoração do 25 de abril (abril) 

 

 

LEITOR+ 

Os alunos que leram mais livros da biblioteca durante o 1º período foram: 

Rita Prates – 4ºano EB do Rossio 

David Rebocho – 2ºano EB da Câmara 

 

Parabéns!!   

LIVRO+ 

Os livros mais requisitados durante o 1º período foram: 

                       EB da Câmara                                                                       EB do Rossio 

 

ESTAMOS NA WEB: http://leituras-olhares.blogspot.pt/ 

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

http://leituras-olhares.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/biblioteca.olhares

