
 

 

 

 

Formação de utilizadores 

Durante o mês de outubro foi  dado a conhecer aos alunos do 1.º ano e relembrado 

aos restantes alunos, as normas de funcionamento da BE, assim como as suas 

potencial idades. Os alunos do 1.º ano visual izaram o vídeo “A menina que odiava 

l ivros” (disponível  em https://www.youtube.com/watch?v=6pMJ9_tJW5k ) e os do 

2.º ano visual izaram o vídeo “O lobo que não gostava de ler” (disponível  em https://

www.youtube.com/watch?v=xcTJTiDDe4s ), como forma de cativar para a leitura. Os 

alunos do 3.º ano aprenderam a pesquisar documentos no catálogo coletivo da 

biblioteca e os do 4.º ano real izaram exercícios para a apl icação de conhecimentos 

sobre a organização da BE.  

Comemoração do Dia Mundial da Música—1 de outubro 

Assinalou-se o Dia Mundial da Música com um miniconcerto dinamizados pelos alunos das 

respetivas escolas. 
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Semana da Alimentação 

Durante a semana de 14 a 18 de outubro comemorámos a Semana da Alimentação.  Os alunos 

participaram numa sessão onde ouviram a leitura de l ivros digitais relacionados 

com o tema, disponíveis na página do PNL (1 .º e 2.º anos – A Magia do Pequeno- 

almoço, 3.º e 4.º anos – O Príncipe preguiçoso)  e debateram o tema. 

Halloween—EB do Rossio 

Muitas bruxas e abóboras na BE do Rossio, para assinalar o Halloween.  

 

 

 
Outubro—Mês Internacional da Biblio-

teca Escolar 

Para comemorar o Mês Internacional da 

Biblioteca Escolar, elaborámos  um pai-

nel alusivo ao tema e  marcadores que 

foram distribuídos pelos alunos e pelos 

professores.  
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Quinzenalmente, é exposta uma frase retirada de um livro para que os alunos 

descubram a que l ivro, de entre os apresentados, pertence a frase.  

 

     Descobre a frase enigmática 

 

 

 

    Autor do Mês 
 

Mensalmente, é exposta a biografia, bibliografia e imagens de um autor, como 

forma de dar a conhecer vários autores e motivar para a leitura.  
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Dia Nacional do Pijama—Convenção dos Direitos das Crianças 

Os alunos do 1.º e 3.º anos da EB do Bairro da Câmara assinalaram este dia com várias atividades, 

incluindo o visionamento de dois pequenos vídeos (disponíveis em https://www.youtube.com/

watch?v=_gwbmFIr-XA e https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc ) e um jogo a propósito 

de direitos/necessidades e desejos. 

 

 

       

Feira do Livro—EB do Bairro da Câmara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gwbmFIr-XA&fbclid=IwAR1oMrm9kqWcyDExj9deuNRR98jLneTDcnsuWSVNomzuNeZdPEs3zR7osbI
https://www.youtube.com/watch?v=_gwbmFIr-XA&fbclid=IwAR1oMrm9kqWcyDExj9deuNRR98jLneTDcnsuWSVNomzuNeZdPEs3zR7osbI
https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc&fbclid=IwAR2YlLqXgInn1Ies9sYr__S_FEGLGE7L0TfqZ5Avxl_2faOaL_WHEyT2gGc


 

Semana de Sensibilização para a Diferença—EB do Rossio 

A semana iniciou com uma sessão de sensibil ização para a diferença, dirigida aos 

alunos do 4.º ano, com a presença da Vera Real  e dirigida pela Professora 

Madalena Caçoi las. Os alunos dos 2.ºA, B e do 3.ºA visualizaram a curta metragem 

“Cuerdas” (disponível  em  https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw  ) e 

exploraram o l ivro “Educação para a inclusão” baseado na referida curta 

metragem. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


 

Hora do Conto 

Durante o 1.º período letivo, esta  atividade desenvolveu-se nas várias escolas  do 1.º ciclo do 

Agrupamento. Para a dinamização da mesma, contou-se com a colaboração dos elementos da 

equipa da biblioteca. 
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Projeto Mais vale prevenir 

A turma do 3.º ano da EB do Bairro da Câmara, envolvida no Projeto “Mais vale Prevenir”, assi-

nalou o Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, com o visionamento do vídeo “A 

Fábula da corrupção” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=p7f3jhRxprY) e as-

sistiram a parte da sessão, transmitida via streaming, realizada na Escola Padre Alberto Neto 

– Queluz, da responsabilidade do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7f3jhRxprY


                                  

 

ATIVIDADES PREVISTAS: 

- Hora do Conto                            - Concurso “Leituras na Planície “          - Concurso “O amor é…”    

- Dia Mundial do Livro                  - Projeto “Mais vale prevenir “                - Encontro com autor                

- Semana da leitura                     - Projeto “Leituras em família”                - Dia da Internet segura 

- Miúdos a votos                           - Histórias da Ajudaris                             - Aprender com os media 

                                                                                        

 

Natal 

Decorámos as bibliotecas com motivos natalícios. 

 

 

 

 
 

 

  https://www.guidodellarovere.it/meglio-peggio-del-web/  

 

ESTAMOS NA WEB:  

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

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

https://www.guidodellarovere.it/meglio-peggio-del-web/
http://leituras-olhares.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/biblioteca.olhares

