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No âmbito da iniciati-
va da RBE "7 dias 
com os média", a Bi-
blioteca lançou aos 
seus utilizadores o 
desafio de identifica-
rem as vantagens e 
as desvantagens da 
internet. 
 
Esta iniciativa, a par 
de outras como a co-
memoração do dia 
da internet segura (6 
de fevereiro) e o pro-
jeto permanente 
"Navega em segu-
rança", pretendeu 
promover a literacia 
dos média. 
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No dia 23 de maio decorreu, no Fórum Cul-
tural Transfronteiriço do Alandroal, a fase 
intermunicipal do Concurso Nacional de 
Leitura. 

O aluno Dinis Galo representou o concelho 
de Évora ao nível do 2º ciclo, prestando 
provas de forma exemplar e ficou em 1º lu-
gar no seu nível de ensino. Deste modo, foi 
apurado para a fase nacional, a qual decor-
rerá nos dias 5 e 10 de junho. 

Concurso Nacional de Leitura - fase intermunicipal 
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Concurso “Leituras na Planície” - fase final 

No dia 25 de maio três alunos representa-
ram a nossa Escola na fase final do Con-
curso “Leituras na Planície”: Ana Alfaiate, 
Tomás Rosa e Diogo Miranda. Estão todos 
de parabéns pelos textos escolhidos e por 
terem lido tão bem! 
 
Nesta fase, que decorreu no Palácio D. 
Manuel, estiveram presentes alunos das 
diversas escolas da nossa cidade.  



www.facebook.com/

Biblioteca-Leituras

-e-Olhares-

113407202065774/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 Projeto “Navega em 

segurança” 

 Projeto “Decorar a 

BE” 

 “Uma lição na bibli-

oteca” – dinamiza-

ção de aulas no es-

 Projeto “Nós na bi-

blioteca, porque ler 

faz a diferença” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Projeto “Ler + Ciên-

cia” 

 Blog “Leituras e 

Olhares”: http://

leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

 Página de facebook: 

https://

paço 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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Dia do Eco-Agrupamento 

A equipa da biblioteca 

preparou uma mostra de 

livros no sentido de assi-

nalar o dia do Eco-

Agrupamento (16 de 

maio). Os alunos do clube 

de leitura fizeram tam-

bém desenhos represen-

tativos da necessidade de 

respeitar o ambiente. 

Nestes desenhos, a deusa 

Deméter tem um especial 

destaque! 
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Nos dias 11 e 18 

de maio decor-

reu, na escola se-

de do nosso agru-

pamento, o 3º 

Festival de Tea-

tro da Rede de 

Bibliotecas de 

Évora. A Escola 

Básica André de 

Resende foi re-

presentada nos 

dois dias, com as 

peças "Meninas 

Malvadas" e “O 

Príncipe Nabo”, 

ambas com ence-

nação da Prof.ª 

Fátima Teles.  

 Encontro com a escritora Márcia Aguiar - 13 de junho 

 Passeio com livros - a definir 

Algumas atividades previstas: 
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Festival de Teatro  



 

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.  

Na nova página do Agrupamento existe um separador, situado na barra superi-

or, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso blogue, poderá con-

sultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas do Agrupamento. Para pesqui-

sar a existência de qualquer livro deverá, neste separador, escolher a opção 

“Pesquisa de Documentos”. 
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