
No dia 18 de fevereiro decorreu, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Évora, a fase municipal 
do Concurso Nacional de Leitura. Ao nível do 3º 
ciclo participaram seis alunos da cidade. O Agru-
pamento de Escolas Gabriel Pereira foi muito bem 
representado pelos alunos Tiago Menúria e Matil-
de Simão, ambos do 7º A. O aluno Tiago Menúria 
foi apurado para a fase intermunicipal, que decor-
rerá no dia 2 de abril, no Cineteatro Vianense, em 
Viana do Alentejo. 

A equipa da Biblioteca dá os parabéns aos dois 
representantes e deseja muito boa sorte ao Tiago! 

Concurso Nacional de Leitura - fase municipal 

Escola Básica André de Resende 
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Dia da Internet Segura 

No dia 5 de fevereiro, no âmbito da comemoração do Dia da Internet 
Segura, a Biblioteca promoveu a visualização de pequenos vídeos, 
produzidos pela SeguraNet, bem como uma reflexão acerca dos direi-
tos e responsabilidades dos utilizadores da internet. 

Além disso, os alunos da professora Carmen Alvalade produziram car-
tazes e folhetos que se encontram na Biblioteca. 

Mais vale prevenir 

No âmbito deste projeto, os alunos do 5º C e do 7º A produziram os 
seus vídeos para o concurso “Imagens contra a corrupção” e estes já 
foram enviados para o Tribunal de Contas. Os alunos foram orientados 
pelas professoras Inácia Cruz, Margarida Amaral, Maria João Machado 
e Maria José Silvestre. Pelo facto de “o segredo ser a alma do negó-
cio”, os vídeos serão apenas divulgados depois de saírem os resulta-
dos do concurso - 5/abril/2019… Até lá, desejemos boa sorte aos alu-
nos destas duas turmas, que se empenharam e fizeram um excelente 
trabalho! 
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Encontro com o escritor Carlos Canhoto 

No dia 21 de fevereiro, o escritor 
Carlos Canhoto veio à nossa Bibli-
oteca para apresentar algumas das 
suas obras - A minha avó Felicida-
de e Pirilampo - o velho pescador 
de estrelas. Houve ainda tempo pa-
ra "brincar" com algumas marione-
tas e alguns fantoches... As turmas 
que estiveram presentes foram o 5º 
A, acompanhada pelo professor Jo-
sé Luís Matos, e o 5º E, acompa-
nhada pelas professoras Adelaide 
Porto e Eduarda Sousa. Tivemos 
ainda a visita de alguns elementos 
do grupo de teatro da Junta de Fre-
guesia do Bacelo. 
Estes encontros têm como objeti-
vos principais promover o livro e a 
leitura, bem como proporcionar aos 
alunos o contacto com a profissão 
dos escritores, tão nobre e, por ve-
zes, tão erradamente considerada 
como inacessível. 
A equipa da Biblioteca agradece a 
oportunidade deste encontro à Uni-
ão de Freguesias do Bacelo e Sr.ª 
da Saúde, na pessoa da professora 
Gertrudes Pastor. 



Entre 11 e 22 de fevereiro, promovemos o concurso "O Amor é..."! A 
vencedora foi a aluna Luciana Tendeiro, do 6º G. Além disso,  esteve 
patente na sala principal da Biblioteca uma exposição de guitarras 
elaboradas pelos alunos do 8º E a partir de materiais reciclados. Este 
trabalho foi orientado pela professora de Espanhol, Patrícia Marques. 

Semana dos Afetos / Guitarras 
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Livros à procura de leitores 

No âmbito do clube de leitura, 
encontramo-nos a elaborar 
um ebook sobre Mitologia 
Grega. De momento, iniciá-
mos a preparação de leituras 
em voz alta de poemas, a 
partir de uma sugestão do 
Plano Nacional de Leitura. 
Contamos apresentar publica-
mente estes poemas no perí-
odo das comemorações do 
Dia Mundial da Poesia e do 
Dia Mundial do Teatro. 
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Ler para incluir 

O projeto "Ler para Incluir", desenvolvido pela Biblioteca em parceria 
com o Centro de Apoio às Aprendizagens, pretende promover a inclu-
são dos alunos na BE, trabalhar colaborativamente com os professo-
res de Educação Especial e promover a leitura e a compreensão leito-
ra. Neste âmbito, realizamos a exploração de livros (através do em-
préstimo interbibliotecas, com a Câmara Municipal de Évora e a Bibli-
oteca Pública de Évora) que permitem desenvolver competências no 
domínio da leitura. Contudo, também exploramos outros suportes pa-
ra a consolidação de tais competências. Nas últimas sessões, os alu-
nos visionaram o filme "A Idade do Gelo", o qual permite o diálogo 
acerca das emoções, em particular daquelas associadas à amizade. 
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Atividades a decorrer 

Atividades previstas 

 Comemoração do dia mundi-

al do teatro - 21-27/março 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro infantil - abril 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Passeio com livros - maio 

 Feira do livro - 7-22/março 

 Semana da leitura - 11-15/

março 

 Encontro com a escritora  

Sara Rodi - 14/março 

 Comemoração do dia mundi-

al do sono - 15-22/março 

 Comemoração do dia mundi-

al da poesia - 21-27/março 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura de 

Leitores” 

 “Uma lição na bibli-

oteca” – dinamiza-

ção de aulas no es-

paço 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” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Blogue “Leituras 

e Olhares”: http://

leituras-

olha-

res.blogspot.pt/ 

 Página de face-

book: https://

www.facebook.co

m/Biblioteca-

Leituras-e-

Olhares-

113407202065774

/ 

 

 

 “Ler para Incluir” 

 “Mais vale preve-

nir” 

 “Navega em segu-

rança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacional 

de Leitura 

 Concurso Leituras 

na Planície 

 “Tempo de Ler” - 

sugestões de leitu-

ra 

 Partilha intergera-

cional de leituras 

 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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