
No dia 29 de outubro, de-
mos início ao projeto "Ler 
para incluir" com o Centro 
de Apoio às Aprendizagens. 

Os alunos vêm à Biblioteca 
acompanhados das profes-
soras Carla Figueira e Clara 
Elias para partilhar leituras, 
canções… 

Começámos a explorar a 
obra "Dez dedos, dez segre-
dos", de Maria Alberta Me-
néres. Os alunos ouviram a 
história "Conta o dedo min-
dinho da mão esquerda" e, 
a partir do desenho das su-
as mãos esquerdas, ilustra-
ram o dedo mindinho de 
acordo com o seu segre-
do… 

Têm sido momentos muito 
gratificantes para todos! 
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Escola Básica André de Resende 

Notícias da Biblioteca
 

Novembro/

Dezembro de 

2018 
Ano III, N.º 2 



Nos dias 12, 15, 22 e 29 
de novembro e 13 de 
dezembro, os alunos do 
7º A ou do 5º C vieram à 
biblioteca para sessões 
de motivação no âmbito 
do projeto "Mais vale 
prevenir". Os alunos fo-
ram acompanhados pe-
las professoras de Cida-
dania, Carmen Caeiro e 
Inácia Cruz. Discutimos 
os conceitos de 
“corrupção", "suborno" e 
"fraude", visionámos o 
vídeo "fábula da corrup-
ção" e fizemos o jogo 
"mímica dos valores". 

Projeto “Mais vale Prevenir” 
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Nos dias 6 e 10 de 
dezembro, o Dr. 
Gonçalo Espadeiro, 
do Centro de Com-
petências TIC da 
Universidade de 
Évora, dinamizou, 
na nossa biblioteca, 
duas sessões sobre 
“segurança na inter-
net”, relacionando o 
tema com os  con-
ceitos de fraude e 
de corrupção. 
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Dia Internacional dos Direitos da Criança-20/11 

No âmbito das comemorações deste dia, 
os alunos elaboraram uma pequena ex-
posição. Convidámos toda a comunida-
de educativa a visitá-la, bem como uma 
mostra de livros que conta com algumas 
monografias da Biblioteca Pública, em-
prestadas pela Câmara Municipal. 

Clube de Leitura “Livros à Procura de Leitores” 

Os alunos do clube de leitura revelam uma imensa curiosidade pela 
mitologia grega! Assim, dedicaremos grande parte das sessões à leitu-
ra e ao reconto de textos relacionados com este tema. Nos dias 13 e 
20 de novembro, uma aluna do 6º ano fez uma apresentação entusi-
asta sobre os principais deuses gregos. 
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Concurso Nacional de Leitura 

Durante o 1º perío-

do decorreu a fase 

de escola do Con-

curso Nacional de 

Leitura. 

 

Os alunos inscritos 

realizaram as pro-

vas desta primeira 

fase.  

 

A biblioteca dá os 

parabéns a todos 

os participantes e 

deseja boa sorte 

aos dois alunos 

apurados para a 

Fase Municipal. 

 

Esta fase decorrerá 

entre 11 de janeiro 

e 25 de fevereiro e 

nela participarão 

alunos dos vários 

Agrupamentos da 

nossa cidade. 
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Natal 

Como forma de nos despe-

dirmos do 1º período e de 

desejarmos um bom Natal 

a toda a comunidade, pro-

movemos a elaboração de 

mensagens de Natal e 

montámos um presépio 

que nos foi emprestado 

pelo Centro de Apoio às 

Aprendizagens da nossa 

Escola. 

Dia do Patrono-9 de dezembro 

No âmbito da comemoração deste dia, convidámos o Dr. Fran-

cisco Bilou para apresentar três sessões sobre André de Resen-

de. Estas sessões foram dirigidas às sete turmas de 8º ano, nos 

dias 6 e 7 de dezembro.  
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Atividades a decorrer 

Atividades previstas 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro infantil - abril 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Encontros com escritores / 

contadores - a definir 

 Passeio com livros - a definir 

 

 Semana dos afetos - feverei-

ro 

 Feira do livro - março 

 Semana da leitura - março 

 Comemoração do dia mundi-

al do sono - março 

 Comemoração do dia mundi-

al da poesia - março 

 Comemoração do dia mundi-

al do teatro - março 

 “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 
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Endereço eletrónico: 

be-ebar@aegp.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 página do Agrupamento existe um separador, situado na barra su-

perior, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso blo-

gue, poderá consultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas do 

Agrupamento. Para pesquisar a existência de qualquer livro deverá, 

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