
 

 

 

 

Formação de utilizadores 

Foi dado a conhecer aos alunos do 1.º ano e 

relembrado aos restantes alunos as (novas) normas 

de funcionamento da BE, assim como as suas 

potencialidades. Para esse efeito foi produzido um 

vídeo (disponível em https://biteable.com/watch/

estamos-de-volta-biblioteca). Aos alunos dos 3.º e 4.º 

anos foi ainda explicado como fazer pesquisa no 

catálogo online. 

Dia mundial da Alimentação 

Bibliotecas Escolares: EB do Bairro da Câmara e EB do Rossio de S. Brás 

 

NOVIDADES DA BIBLIOTECA 

 
Janeiro 2021 

Ano IV. Nº 1 

A 16 de outubro comemorou-se o Dia Mundial  da Al imentação. Para assinalar a data 

foi  produzido um cartaz, disponibil izou -se, junto dos professores titulares, um con-

junto de recursos, expuseram-se l ivros sobre o tema e falou-se sobre a importân-

cia da al imentação.  



 
 

 

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (outubro) 

Foi criado um mural na ferramenta padlet  onde os alunos expressaram a importância da Biblioteca. 
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Novas páginas: blogue e facebook 

Foram criadas novas páginas de facebook e blogue das bibliotecas do 1.º ciclo do Agrupamento. 

Endereços: https://www.facebook.com/bibliotecasprimeirociclo.aegp.3  

                   https://bibliotecasprimeirocicloaegp.blogspot.com/  

 

 

Miúdos a Votos 

Inscrição dos livros considerados mais fixes pelas turmas do 1.º ano da EB Heróis do Ultramar e  

do 4.º ano da EB do Bairro da Câmara. 



 

 

 

 

Formação Pordata Kids 

A turma do 4.º ano da EB do Bairro da Câmara assistiu a uma sessão de formação de exploração da 

plataforma Pordata Kids,  da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um site  

pensado para as crianças, onde estão representados estatisticamente vários temas (ambiente, 

emprego, educação,…) e onde se pode descobrir mais sobre a sociedade  em que vivemos. 
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Direitos de autor/referências bibliográficas 
 

A turma do 3.º ano da EB da Câmara aprendeu mais sobre os direitos de autor e a importância das 

referências bibliográficas nos trabalhos escritos. 
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Hora do Conto 

 A leitura sempre presente! Durante o 1.º período letivo foram várias as sessões de leitura realizadas nas turmas.  
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 Guiões de leitura 

De acordo com as obras selecionadas nos vários anos de escolaridade, foram elaborados guiões de 

leitura para apoiar no desenvolvimento da educação literária. 
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Exposição de Desenhos de Natal 

Dia Internacional contra a corrupção 
 

Para assinalar o dia, 9 de dezembro, procedeu-se 

à recolha de palavras associadas ao plágio, para 

a qual contribuiu a turma do 4.º ano da EB do 

Bairro da Câmara. 

Decoração de Natal 



https://pt.dreamstime.com/%C3%A1rvore-do-livro-para-

ilustra%C3%A7%C3%A3o-conceito-da-educa%C3%A7%C3%A3o-

image119811133 

 

 

Atividades em desenvolvimento ou a desenvolver: 

 Miúdos a votos 

 Histórias da Ajudaris 

 Concurso Leituras na Planície 

 Programa Já Sei Ler 

 Hora do Conto 

 Semana da Leitura 

 Concurso “O Amor é…” 

 Feira do Livro 

 Navega em segurança 

 Saber + (literacia da informação, digital e dos media) 

VISITE-NOS NA WEB:  

https://www.facebook.com/bibliotecasprimeirociclo.aegp.3 

https://bibliotecasprimeirocicloaegp.blogspot.com/ 


