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Uma lição na Biblioteca 

 
Algumas professoras 
de Ciências Naturais e 
Físico-Química do 7º 
ano têm dado aulas na 
Biblioteca, numa hora 
em que estas discipli-
nas surgem em comum 
no horário das turmas. 
 
No dia 6 de novembro, 
por exemplo, os alunos 
do 7º C continuaram a 
realizar trabalhos sobre 
os planetas, orientados 
pelas professoras Justa 
Arromba e Sofia Gui-
lhermino. 
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Mais vale Prevenir 

 
No dia 6 de novembro, os alunos do 6º A, acompanha-
dos pela professora Inácia Pereira, participaram na 2ª 
sessão de sensibilização para o projeto, a qual foi dina-
mizada pela professora bibliotecária Margarida Amaral. 
Nesta sessão, os alunos reconheceram e representa-
ram os valores definidos para o 2º ciclo e procurámos 
descodificar expressões e provérbios relacionados com 
os conceitos centrais de "fraude" e de "corrupção".  
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Mais vale Prevenir 

No dia 20 de novembro decorreu na Biblioteca uma outra ses-
são, na qual os alunos escolheram os valores que melhor 
identificavam o seu grupo, assistiram ao vídeo "A Fábula da 
Corrupção" (https://www.youtube.com/watch?v=a8423f6Aw1A) 
e iniciaram um trabalho acerca desta mesma fábula. 
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https://www.youtube.com/watch?v=a8423f6Aw1A
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Dia da Declaração dos Direitos da Criança 

No âmbito do Dia da Decla-
ração dos Direitos da Crian-
ça, que se comemora a 20 
de novembro, a Biblioteca 
produziu um recurso para 
servir de suporte ao tema.  
Os alunos do clube de leitu-
ra leram a Declaração e re-
alizaram desenhos repre-
sentativos daqueles que 
consideraram ser os seus 
direitos principais. 
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Iniciámos no dia 12 de novembro os encontros do pro-
jeto "Ler para Incluir", com o Centro de Apoio às Apren-
dizagens. Os alunos têm vindo à Biblioteca ouvir histó-
rias da obra Dez dedos Dez segredos, de Maria Alberta 
Menéres, explorar livros didáticos e, no final de cada 
sessão, realizar uma leitura autónoma. 

Ler para Incluir 
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Clube de Leitura “Livros à Procura de Leitores” 

 
As 6ªs feiras começam sempre 
bem porque às 8h10 é hora do 
clube de leitura! Os livros estão 
à procura de leitores e nós res-
pondemos à sua chamada... En-
contramo-nos a ler a obra Uma 
aventura no Palácio da Pena, de 
Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada.  
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Concurso Nacional de Leitura 

Em novembro, os alunos de 3º 
ciclo do Agrupamento realizaram 
as provas da fase de escola do 
Concurso Nacional de Leitura. 
Este ano letivo, do 7º ao 9º ano, 
foram inscritos 167 alunos! 
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Tempo de Ler 

 
Todos os meses há novas 
sugestões de leitura na Bi-
blioteca. A professora Con-
ceição Correia prepara o 
“Tempo de Ler” a partir de 
efemérides ou considerando 
autores que merecem des-
taque. Novembro foi dedica-
do a Manuel Alegre. 
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Novidades na BE 
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Atividades a decorrer 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Blogue “Leituras e Olhares”: 

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

 Página de facebook: André Resen-

de (Bibliotecas Escolares) 

 Clube de Leitura “Livros à Procu-

ra de Leitores” 

 “Uma lição na biblioteca” – dina-

mização de aulas no espaço da bi-

blioteca 

 “Boas práticas em contexto de bi-

blioteca” 

 “Como realizar um trabalho de 

pesquisa?” 

 Exploração do referencial 

“Aprender com a biblioteca esco-

lar” 

 “Mais vale prevenir” 

 “Ler para Incluir” 

 “Navega em segurança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacional de Leitura 

 “Tempo de Ler” - sugestões de lei-

tura 

 “Aprender +” - banco de recursos 

 “Os pais e a BE” - formas de cola-

boração com a Biblioteca 

 Clube de xadrez 

 Mensagens de Natal 

 Partilha intergeracional 

de leituras - 2 de dezem-

bro 

 Comemoração do dia do 

patrono - 9 de dezembro 

 “Comunicações sociais” - 

atividades de exploração 

das literacias da informa-

ção e dos média - a partir 

de janeiro 

 Semana dos afetos - feve-

reiro 

 Encontro com a escritora 

Susana Cardoso Ferreira - 

16 de março 

 Feira do livro - março 

 Semana da leitura - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do sono - março 

 Comemoração do dia mun-

dial da poesia - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do teatro - março 

 Comemoração do dia mun-

dial do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Passeio com livros - a defi-

nir 

 

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

Escola Básica  

André de Resende  

ESTAMOS NA WEB! 

http://leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

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”. 

Outras informações 
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