
 

 

 

 

CONCURSO “O AMOR É…” 

No âmbito da comemoração da Semana dos Afetos, os alunos foram convidados a escrever frases sobre o amor. 

As frases vencedoras foram: 

ENCONTRO COM A AUTORA LIA C. 

Recebemos a autora Lia C. que nos falou um pouco da sua obra “O tesouro do bosque”. Realizaram-se duas 

sessões: uma no auditório da Escola Secundária Gabriel Pereira e outra na BE da EB do Bairro da Câmara. 
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APOIO AOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

“100 ANOS DE HISTÓRIAS AOS 

QUADRADINHOS” 

Os alunos da EB do Rossio visitam a Exposição “100 

anos de histórias aos quadradinhos” , na Junta de 

Freguesia da Horta da Figueiras. Uma forma diferente 

de ler e escrever. 

 

 

  

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

Realizou-se uma sessão de esclarecimento  para os alu-

nos representantes no Conselho Eco-Escola, sobre sepa-

ração e gestão de resíduos,  dinamizada pela Gesamb. 
 



 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

No seguimento da exploração da obra “O 

dia em que a mata ardeu”, de José Fanha, 

os alunos elaboraram uma árvore, onde 

colocaram mensagens de preservação e 

conservação da Natureza. 

 

 

 

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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DIA MUNDIAL DO SONO 
Para a assinalar este dia, esteve 

patente na biblioteca uma expo-

sição, com trabalhos de alunos, 

sobre a importância do sono. 
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MARÇO MÊS DA LEITURA 

No mês de março comemorámos a LEITURA com a realização de várias atividades: 

ENCONTRO COM LUÍS PORTUGAL 

O autor e cantor Luís Portugal esteve nas escolas no nosso Agrupamento para apresentar o livro “As canções da 

minha escola”  e brindou-nos com uma animada sessão. Foi uma forma diferente de promover o livro e a leitura. 

 

 



 

O LIVRO DA MINHA VIDA 

Os alunos ilustraram a capa do seu livro preferido. Resultaram trabalhos cheios de cor! 
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LEITURAIS (LEITURAS COM OS PAIS) 

É sempre bom recebermos os familiares dos alunos 

na escola. Mais ainda, para momentos como este. 

     EXPOSIÇÃO “LER É UM PRAZER” 

       Em casa, os pais captaram algu-

mas imagens dos filhos a ler, que  

foram expostas na biblioteca pa-

ra mostrar a todos como ler é 

mesmo um prazer. 
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ATIVIDADES PREVISTAS: 

- Hora do Conto (ao longo do ano)                        - Concurso Leituras na Planície (abril e maio)          

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

- Concurso Nacional de Leitura (abril e maio)     - Passeio com livros (a definir) 

- Dia Eco-Escolas (maio)                                                                                           

 

 

LEITOR+ 

Os alunos que leram mais livros da biblioteca durante o 2º período foram: 

Andreia Mendes – 3º A EB do Rossio 

Laura Carmo– 4ºano EB da Câmara 

 

Parabéns!!   

LIVRO+ 

Os livros mais requisitados durante o 2º 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

