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Menção Honrosa no Concurso 
“Imagens contra a Corrupção” 

O vídeo “Maré Negra”, realizado pelos alunos do 7º A, 
foi premiado com uma Menção Honrosa no Concurso 
“Imagens contra a Corrupção”. Este Concurso insere-  
-se no âmbito do Projeto “Mais vale Prevenir”, o qual é 
promovido pelo Conselho de Prevenção da Corrupção. 
Os resultados do Concurso podem ser consultados 
em: 
http://www.cpc.tcontas.pt/imprensa/noticias/2019/notici
a_2019-04-05_01_cpc.html 
O vídeo está disponível em: 
http://leituras-olhares.blogspot.com/2019/04/mencao-
honrosa-no-concurso-imagens.html  

http://leituras-olhares.blogspot.com/2019/04/mencao-honrosa-no-concurso-imagens.html
http://leituras-olhares.blogspot.com/2019/04/mencao-honrosa-no-concurso-imagens.html


No dia 2 de abril, o aluno 
Tiago Menúria prestou pro-
vas na fase intermunicipal 
do Concurso Nacional de 
Leitura, em Viana do Alente-
jo. Depois da prova escrita, 
o Tiago foi um dos cinco 
concorrentes a subir ao pal-
co para a realização da pro-
va oral. Nessa altura, teve 
de ler um poema em voz al-
ta e responder a três ques-
tões sobre a obra "Diário de 
Anne Frank". É de salientar 
que o nosso aluno teve o 
apoio dos pais durante todo 
o dia e representou a nossa 
Escola de forma exemplar! 

Concurso Nacional de Leitura - fase intermunicipal 
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Concurso Leituras na Planície - fase final 
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No dia 30 de abril, no auditório da Fundação Eugénio de Al-
meida, decorreu a final do concurso Leituras na Planície. Os 
alunos Mafalda Caraça, do 5º ano; Francisco Tomás, do 6º 
ano; Tomás Rosa, do 7º ano e Inês Riço, do 8º ano, represen-
taram de forma exemplar o nosso Agrupamento ao nível do 2º 
e 3º ciclos. A aluna Inês Riço foi a vencedora do 8º ano. Para-
béns a todos! 



No dia 2 de abril comemora-se o 
nascimento de Hans Christian An-
dersen. A Biblioteca promoveu a lei-
tura de contos deste autor, acompa-
nhada da visualização de um filme 
baseado numa das suas belas his-
tórias. 
 
No âmbito do projeto "Ler para In-
cluir", os alunos do Centro de Apoio 
às Aprendizagens conheceram a 
história "A princesa e a ervilha" e vi-
ram um pouco do filme "A pequena 
sereia". 

Dia Internacional do Livro Infantil 
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Dia Mundial do Livro 

No dia 23 de abril comemora-se o Dia Mundial do Livro. A Bi-
blioteca está a proceder à recolha de um documento, que foi 
distribuído ainda no final do 2º período, onde diversos elemen-
tos da comunidade escolar registaram títulos de obras. O do-
cumento intitula-se "O que ando a ler" e há já diversas suges-
tões de leitura afixadas na sala polivalente da Biblioteca. Va-
mos acrescentar mais? 
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25 de abril 

A Biblioteca comemora a liberdade com uma mostra de livros e 
uma pequena exposição. 
 
Os alunos do clube de leitura realizaram uma roda de leitura a 
partir da obra A Revolução das Letras, de Vergílio Alberto Vieira. 
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25 de abril - exposição urbana 

A nossa Escola participou na exposição urbana “Vejam bem”, 
com estruturas com o perfil de José Afonso, dinamizada pela 
Câmara Municipal de Évora. Os alunos do 5º C e do clube de 
leitura, orientados pelas professoras Sandra Caeiro e Margarida 
Amaral, decoraram uma destas estruturas e a mesma encontra-
-se exposta na entrada da Câmara Municipal. 
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Vozes de abril 

No dia 23 de abril, no maior intervalo da manhã, tivemos a visita 
do grupo de cantares da AHRIE, no âmbito do projeto "Vozes de 
Abril". O grupo apresentou um miniconcerto no polivalente e na 
Biblioteca. 
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Atividades a decorrer 

Atividades previstas 

 Passeio com livros - maio 

 Exposição alusiva ao cinquentenário da Escola - 

maio 

Procura de Lei-

tores” 

 “Uma lição na 

biblioteca” – di-

namização de 

aulas no espaço 

da biblioteca 

 “Boas práticas 

em contexto de 

biblioteca” 

 “Como realizar 

um trabalho de 

pesquisa?” 

 Exploração do 

referencial 

“Aprender com a 

biblioteca esco-

lar” 

 “Ler para Inclu-

 Prémio “Leitor 

+” 

 Cinema na BE 

 Blogue 

“Leituras e 

Olhares”: 

http://leituras-

olha-

res.blogspot.pt/ 

 Página de face-

book: https://

www.facebook.

com/Biblioteca-

Leituras-e-

Olhares-

1134072020657

74/ 

 Clube de Leitu-

ra “Livros à 

ir” 

 “Mais vale pre-

venir” 

 “Navega em se-

gurança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Leitu-

ras na Planície 

 “Tempo de Ler” 

- sugestões de 

leitura 

 Partilha inter-

geracional de 

leitura 

 Clube de xadrez 

 Exposição 

“Máscaras na 

Biblioteca” 

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


 

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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