
No dia 19 de março, os alunos seleciona-
dos na 1ª eliminatória (sala de aula) partici-
param na 2ª fase do concurso "Leituras na 
Planície", que decorreu na Biblioteca. 
 
Foram apurados quatro alunos, um por ca-
da ano de escolaridade, para participar na 
fase final deste concurso. De qualquer mo-
do, os 44 alunos participantes nesta fase 
revelaram-se excelentes leitores. Parabéns 
a todos! 

Leituras na Planície - 2ª eliminatória 

Escola Básica André de Resende 
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Sessões realizadas na Biblioteca: 
- 15/novembro, na aula de Cidadania: 1ª ses-
são de motivação para o projeto. 
- 22/novembro, na aula de Cidadania: cons-
trução de um trabalho sobre a 1ª sessão de 
motivação. 
- 29/novembro, na aula de Cidadania: 2ª ses-
são de motivação. 
- 6/dezembro, na aula de Cidadania: sessão 
com o Dr. Gonçalo Espadeiro. 
- 13/dezembro, na aula de Cidadania: cons-
trução de um trabalho sobre a 2ª sessão de 
motivação. 
- 3/janeiro, na aula de Cidadania: partilha dos 
testemunhos recolhidos junto das famílias so-
bre os conceitos centrais do projeto. 
- 26/fevereiro, nas aulas de Educação Visual: 
sessão de filosofia para crianças e jovens so-
bre Filosofia e Liberdade. 
Trabalhos realizados ou em preparação: 
- Identificação dos valores mais importantes, 
propostos no âmbito do projeto para o 2º ci-
clo, por cada grupo. 
- Resumo e ilustração da "Fábula da corrup-
ção", por cada grupo. 
- Súmula das aprendizagens adquiridas na 
sessão com o Dr. Gonçalo Espadeiro, igual-
mente por grupo. 
- Vídeo com a recolha de testemunhos, o 
qual foi enviado para o concurso "Imagens 
contra a corrupção”. 
- Ilustrações, por grupo, na sequência da 
sessão de filosofia para crianças e jovens. 
- Textos narrativos sobre o projeto, por cada 
grupo. 
Professores/Disciplinas: Helena Pimenta 
(Português), Inácia Cruz (História/Educação 
para a Cidadania), Margarida Amaral 
(Biblioteca/Filosofia) e Sandra Caeiro 
(Educação Visual). 

Mais vale Prevenir - 5º C 
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Mais vale prevenir - 7º A 

Sessões realizadas na Biblioteca: 

- 12/novembro, na aula de Cidadania: sessão de motivação para o projeto. 

- 10/dezembro, na aula de Cidadania: sessão com o Dr. Gonçalo Espadeiro. 

- 14/janeiro, na aula de Cidadania - construção de um trabalho sobre a sessão 

com o Dr. Gonçalo Espadeiro. 

- 7/março, na aula de Educação Visual - sessão de filosofia para crianças e jovens 

sobre Filosofia. 

- 14 de março, na aula de Educação Visual - sessão de filosofia para crianças e 

jovens sobre Liberdade. 

Trabalhos realizados ou em preparação: 

- Identificação dos valores mais importantes, propostos no âmbito do projeto para 

o 3º ciclo, por cada grupo. 

- Súmula das aprendizagens adquiridas na sessão com o Dr. Gonçalo Espadeiro. 

- Vídeo produzido com base na conceção e redação de um guião, na conceção e 

registo fotográfico de cenários, na compilação das fotografias num filme e na gra-

vação do guião com as vozes dos alunos, o qual foi enviado para o concurso 

"Imagens contra a corrupção”. 

- Ilustrações, por grupo, na sequência da sessão de filosofia para crianças e jo-

vens. 

- Inquéritos, respetivo tratamento estatístico, e enquadramento histórico sobre a 

democracia, a cidadania, a corrupção e a fraude. 

- Recolha e tradução para português de termos em língua inglesa, relacionados 

com a segurança na internet. 

Professores/Disciplinas: Carmen Caeiro (Geografia/Educação para a Cidadania), 

Célia Silva (História), Cláudia Portela (Inglês), Margarida Amaral (Biblioteca/

Filosofia), Maria João Machado (Educação Visual) e Maria José Silvestre 

(Português). 
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Máscaras na Biblioteca 

Encontra-se patente na Biblioteca uma exposição que tem por base uma pesqui-
sa e um trabalho de modelação com barro vermelho, inspirado nas máscaras afri-
canas. Foi realizado pela turma CEF, na disciplina de "Pintura e Decoração de 
Materiais", sob a orientação do professor Paulo Matias. Todos os trabalhos ex-
postos são originais e criados pelos alunos. Vem à Biblioteca e vota na tua más-
cara preferida! 

Dia Mundial do sono 
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Dias Mundiais da Poesia e do Teatro 

 No dia 21 de março, a Biblioteca desafiou os professores com aulas às 
10h20 para as iniciarem com a leitura de um poema ou texto de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, cujo centenário do nascimento se comemora este 
ano. Alguns exemplares dos seus livros foram disponibilizados na mesa do 
bar. 
 Entre os dias 21 e 27 de março, dias mundiais da Poesia e do Teatro, 
houve apresentações de leituras encenadas de poemas durante o intervalo 
grande da manhã, na Biblioteca. 
 No dia 21 de março, algumas alunas apresentaram em coro o poema 
"Em todos os jardins", de Sophia de Mello Breyner Andresen, tendo sido pre-
paradas pela professora Helena Barreto. 
 No dia 25 de março, foi a vez de ouvirmos "A cigarra e a formiga", de 
António Manuel Couto Viana, "Rotação", de Jorge Sousa Braga e "L", de Jo-
sé Jorge Letria. A apresentação foi preparada e realizada por alunos inscritos 
no clube de leitura "Livros à Procura de Leitores". 
 No dia 26 de março, as leituras encenadas de poemas foram apresen-
tadas pelo 6º B (sob orientação dos Professores Helena Barreto, Maria de 
Lourdes Dordio e Carlos Queimado) e por uma aluna do clube de leitura. Os 
poemas lidos foram "Tudo ao contrário", de Luísa Ducla Soares (a carregar 
nos rr), "A nêspera", de Mário-Henrique Leiria (na língua dos pês), "Frutos", 
de Eugénio de Andrade (a cantar), "Fala", de Alexandre O'Neill (em ritmo rap) 
e "As árvores e os livros", de Jorge Sousa Braga. 
 No dia 27 de março, ouvimos os seguintes poemas, apresentados pelos 
alunos inscritos no clube de leitura: "Epigrama", de Bocage, "O cinco", de Jo-
sé Jorge Letria, "Naus de Verde Pinho" (excerto), de Manuel Alegre, "Rosa", 
de Eugénio de Andrade e "Mar Português", de Fernando Pessoa. 
 A equipa da Biblioteca agradece a todos os alunos que apresentaram 
estas leituras! 
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Semana da leitura 

Feira do Livro 
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Encontro com a escritora Sara Rodi 

No contexto da semana da leitura, recebemos a simpática escritora Sara 
Rodi, que dinamizou duas sessões dirigidas às oito turmas de 6º ano, no 
dia 14 de março. 
 
A autora apresentou alguns dos seus livros e conversou com os alunos so-
bre a importância de ler. Uma das ideias mais sublinhadas foi a relevância 
da leitura no que diz respeito à nossa faculdade da imaginação e ao poder 
da criatividade... 
 
A escritora Sara Rodi despertou nos alunos ideias inspiradoras para a cria-
ção de novas histórias. Alguns alunos colocaram questões sobre a sua pro-
fissão e no âmbito do livro "A garrafa mágica". 
 
A Biblioteca agradece à autora, ao professor António Pereira pela possibili-
dade deste encontro, bem como aos professores que acompanharam os 
alunos durante as sessões. 
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Atividades a decorrer 

Atividades previstas 

 Comemoração do dia mundial do livro infantil - 2 de abril 

 Comemoração do dia mundial do livro - abril / maio 

 Comemoração do dia 25 de abril (exposição urbana e ex-

posição na Biblioteca) 

 Passeio com livros - maio 

 Exposição alusiva ao cinquentenário da Escola - maio 

 “Uma lição na bi-

blioteca” – dinami-

zação de aulas no 

espaço da bibliote-

ca 

 “Boas práticas em 

contexto de biblio-

teca” 

 “Como realizar um 

trabalho de pesqui-

sa?” 

 Exploração do refe-

rencial “Aprender 

com a biblioteca 

escolar” 

 “Ler para Incluir” 

 “Mais vale preve-

nir” 

 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-

11340720206577

4/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 “Navega em segu-

rança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacio-

nal de Leitura 

 Concurso Leituras 

na Planície 

 “Tempo de Ler” - 

sugestões de leitu-

ra 

 Partilha interge-

racional de leitura 

 Clube de xadrez 

 Exposição 

“Máscaras na Bi-

blioteca” 
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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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