
Começámos o ano letivo com as receções aos 5º e 7º 
anos de escolaridade. Os novos alunos vieram conhe-
cer a biblioteca, acompanhados dos seus diretores de 
turma. A equipa da biblioteca dá as boas-vindas a todos 
os alunos e deseja à comunidade educativa um exce-
lente ano letivo. 
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Ebook “Bichos, bichezas e bicharocos” 

Foi publicado no nosso blogue um ebook com fábulas 
criadas no âmbito de uma parceria entre alunos da nos-
sa escola e da Escola Lassana Cassamá da Guiné-       
-Bissau. Este projeto, iniciado no ano letivo 2016/2017, 
foi orientado pelas professoras Helena Barreto e Maria 
José Diogo. 
 
 
Disponível em: 
 
http://leituras-
olhares.blogspot.com/2018/09/
bichos-bichezas-e-bicharocos.html 

https://leituras-olhares.blogspot.pt/2017/09/inicio-do-ano-letivo-2017-2018-na-ebar.html


 
Entre 9 e 12 de outubro, de-
correu a formação de utiliza-
dores na nossa biblioteca. 
 
As sete turmas de 5º ano vie-
ram conhecer as áreas, as 
regras, alguns projetos e 
aprender a pesquisar no ca-
tálogo online das bibliotecas 
do Agrupamento. 
 

Formação de utilizadores 
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Dia Mundial da Música - 1 de outubro 

Entre os dias 1 e 8 de outubro, a bibliote-

ca preparou uma mostra de livros e um 

placard onde os alunos puderam escre-

ver os sentimentos que a música lhes 

desperta. No dia 1 de outubro, houve ain-

da música ambiente na biblioteca. 
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Mês do Idoso - outubro / Encontro intergeracional 

Solicitámos aos alunos uma descri-
ção do que é um idoso... Algumas 
frases transparecem a ternura por 
aqueles que, ao longo da nossa vi-
da, representam segurança, dispo-
nibilidade e paciência: os nossos 
avós! No dia 30 de outubro tivemos 
ainda uns convidados muito especi-
ais: alguns elementos do Centro de 
Convívio da CMÉ. 

Uma lição na biblioteca 

No início deste ano letivo, diversas tur-
mas começaram já a realizar os seus 
trabalhos na biblioteca escolar. Foi, por 
exemplo, o caso dos alunos do 7º H 
que, no âmbito da disciplina de EV, vie-
ram realizar pesquisas nos computado-
res e nos tablets. 
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MIBE - outubro 

No âmbito do mês internacional das bibliotecas escolares, 
convidámos os alunos a justificar o seu gosto pela nossa biblioteca. 

Exposição Clube de Leitura 

Encontra-se patente, na sala po-
livalente da biblioteca, uma ex-
posição preparada pela profes-
sora Helena Quadrado sobre os 
países francófonos. 

Iniciou-se o clube de leitura! A 
partir do jogo "Arca dos Contos", 
começámos bem... Demos asas 
à imaginação para a construção 
de uma história! 
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Atividades previstas 

 Comemoração do dia 

mundial do sono - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial da poesia - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial do teatro - 

março 

 Comemoração do dia 

mundial do livro in-

fantil - abril 

 Comemoração da 

Declaração dos Di-

reitos da Criança - 

novembro 

 Comemoração do dia 

do patrono - dezem-

bro 

 Semana dos afetos - 

fevereiro 

 Semana da leitura - 

março 

 

 Comemoração do 

dia mundial do li-

vro - abril 

 Comemoração do 

dia 25 de abril 

 Encontros com es-

critores / contado-

res - a definir 

 Passeio com livros - 

a definir 

 Feira do livro - a 

definir 

Atividades a decorrer 

 “Uma lição na biblio-

teca” – dinamização 

de aulas no espaço 

da biblioteca 

 “Boas práticas em 

contexto de bibliote-

ca” 

 “Como realizar um 

trabalho de pesqui-

sa?” 

 Exploração do refe-

rencial “Aprender 

com a biblioteca es-

colar” 

 “Ler para Incluir” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Blogue “Leituras e 

Olhares”: http://

leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

 Página de face-

book: https://

www.facebook.com/

Biblioteca-Leituras

-e-Olhares-

113407202065774/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 “Mais vale preve-

nir” 

 “Navega em segu-

rança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacio-

nal de Leitura 

 “Tempo de Ler” - 

sugestões de leitu-

ra 

 Partilha interge-

racional de leitu-

ras 

 Clube de xadrez 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/
http://leituras-olhares.blogspot.pt/
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https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Leituras-e-Olhares-113407202065774/


 

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 interati-

vo, bem como 12 tablets disponíveis para a dinamização de ativida-

des. Existem, além disso, 6 computadores fixos que podem ser utiliza-

dos autonomamente pelos alunos.  

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

ra superior, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso 

blogue, poderá consultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas 

do Agrupamento. Para pesquisar a existência de qualquer livro deve-

rá, neste separador, escolher a opção “Pesquisa de Documentos”. 
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