
 

 

 

 

Dia mundial da alimentação—16 de outubro 

Para assinalar este dia, desenvolveram-se várias atividades: mostra de livros, recolha de provérbios, 

elaboração de marcadores e um Concurso de Adivinhas. Recebemos também as senhoras 

enfermeiras que nos brindaram com um divertido teatro a propósito da nossa saúde oral. 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial da Música—1 de outubro 

Durante a semana de 1 a 5 de outubro esteve presente nas bibliotecas uma exposição de 

instrumentos musicais.  

Bibliotecas Escolares: EB do Bairro da Câmara e EB do Rossio de S. Brás 
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Literacias da informação e dos média 

Os alunos encontram no espaço da biblioteca, indicações no que respeita às literacias da informa-

ção 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.  

 

Página 2  NOVIDADES DA BIBLIOTECA 

 

Formação de utilizadores  

Durante o mês de novembro, as turmas de cada escola visitaram as respetivas bibliotecas 

para conhecerem/relembrarem as regras, a organização e as potencialidades do espaço. Os 

alunos do 1º ano da EB do Bairro da Câmara ouviram a história “Um lobo culto” e os da EB do 

Rossio de São Brás viram o filme “A menina que odiava livros” (https://www.youtube.com/

watch?v=geQl2cZxR7Q). Os alunos dos 3º. e 4º. anos aprenderam a pesquisar no catálogo 

coletivo. 

 



 

 

 

 

 

Hora do Conto 

 

Durante o 1º. período foram muitas as histórias lidas e os trabalhos feitos. Sempre com o objetivo 
de cativar os alunos para a leitura! 
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Projeto Mais Vale Prevenir 

As professoras das turmas do 4º. Ano da EB da Comenda e EB do Chafariz D’El Rei aceitaram o desafio 

para participar no Projeto Mais Vale Prevenir, uma iniciativa do Conselho de Prevenção da Corrupção.  

Os alunos visionaram  o vídeo "A fábula da corrupção" (disponível em https://www.youtube.com/

watch?v=a8423f6Aw1A), conversámos (muito) sobre os conceitos "corrupção" e "suborno" e organi-
zámos algumas ideias. 

O Dr. Gonçalo Espadeiro, do Centro de Competências TIC da Universidade de Évora, dinamizou sessões  

sobre internet segura relacionando com os conceitos de “fraude” e “suborno”.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8423f6Aw1A&fbclid=IwAR17hunEUgEGRE69hpDKrYHhfqXPziFPdDmuElRkmLmmNJQbly5TQ9me3IQ
https://www.youtube.com/watch?v=a8423f6Aw1A&fbclid=IwAR17hunEUgEGRE69hpDKrYHhfqXPziFPdDmuElRkmLmmNJQbly5TQ9me3IQ


 

 

 

 Atividades previstas 

- Semana dos afetos (fevereiro)                          - Projeto “Mais Vale Prevenir” (2º. Período) 

- Semana da leitura (março)                                - Passeio com livros (a definir) 

- Dia Mundial do Livro Infantil (abril)                    - Miúdos a Votos ( 2º. Período)          

- Encontros com escritores (a definir)                - Feira do Livro (março) 

- Concurso “Imagens Contra a Corrupção (2º. Período) 

 

Educar para a leitura 

Terminamos com algumas ideias para ajudar os pais educar as crianças para a leitura: 

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

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

tos.  

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

                                                                                         

                                                                        Boas Leituras!!! 

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

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

 

http://leituras-olhares.blogspot.pt/
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