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 Na quarta-feira de manhã, dia 7 de 
março, o escritor Paulo Moreiras 
visitou a biblioteca da Escola –Sede 
e esteve com algumas turmas de 7º 
e 9º ano. Com uma presença acolhe-
dora e desejoso por responder a 
todas as questões que espíritos 
curiosos e olhos brincalhões lhe 
lançavam, o escritor a todos agra-
dou com a sua criatividade e simpli-
cidade. Os alunos haviam sido pre-
viamente preparados nas aulas de 
Língua Portuguesa sobre a sua vida 

e obra, pelo que não se coibiram de lhe colocar inúmeras questões desde a sua ini-
ciação no cinema nos seus anos de adolescente, passando pela banda desenhada, até 
desembocar na escrita dos vários BI, do Elogio da Ginga e dos romances. No final 
da sessão, o autor autografou alguns exemplares do romance Os dias de Saturno. 
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 Eu gosto de livros 
 
É verdade que eu gosto de livros. 
Claro que gosto de ler jornais e 
revistas mas gosto muito, muito 
mais de livros. Gosto do objeto em 
si, do cheiro de um livro novo e da 
sensação de mexer nas folhas ama-
reladas de um livro antigo. 
 O livro dura para sempre, trans-
porta histórias de uma época para 
outra. O livro pode ter de tudo; 
poesia, drama, comédia, pode 
fazer-me rir, chorar, saber mais 
ou ficar com mais dúvidas. 
 No livro, os cenários e atores 
estão na minha imaginação, o que 
torna tudo muito interessante. 
Lentamente, página a página, vou 
ficando rendida a palavras escritas 
por outros e que passam também a 
ser minhas. 
Posso começar a ler um livro hoje e 
acabar quando quiser, hoje mesmo 
ou… noutro dia qualquer. Posso 
levá-lo comigo para onde mais me 
apetecer, partilhar a leitura ou 
transformá-la num momento só 
meu. 
Eu leio para saber mais, aprender 
coisas, leio para pensar na vida e 
para a esquecer, mas também leio 
por puro entretenimento. A leitura 
serve para tudo isso.   
Já li livros de que nada gostei, 
livros de que gostei e outros pelos 
quais me apaixonei e que têm um 
lugar especial na minha vida, livros 
mágicos de verdade que me acom-
panham há muito, que leio e releio 
descobrindo sempre algo de novo. 
 
Eu gosto de livros. Gosto mesmo.   
 
Laura Conduto (colaboradora na 
biblioteca da EB1 da Bidoeira) 
 
“Se resistir a ler sobre o que 
discorda, como pode adquirir 
conhecimentos mais profundos 
em que você acredita? As coi-
sas sobre as quais mais vale a 
pena ler são precisamente 
aquelas que desafiam as nossas 
convicções.”  
 

 Foram às dezenas os alunos do 2º ciclo que 
encheram o átrio principal da escola-sede no dia 17 
de Fevereiro, trajados a rigor e com máscaras ela-
boradas por eles nas aulas de Educação Visual e Tec-
nológica. Este ano, as máscaras tiveram como tema 
“Ambiente Aquático” e o baile contou com a forte 
adesão de muitos funcionários, com especial desta-
que para os trajes da nossa querida boneca Bé ela-
borados pelas assistentes operacionais D. Esmeralda 
e D. Nátia.  

Quanto aos vencedores 
deste desfile de másca-
ras, na categoria de 
rainha do baile, em pri-
meiro lugar ficou a 
assistente operacional 
D. Helena, seguindo-se o 
aluno Fábio Gaspar do 
5ºB,  na categoria de 
rei. 
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DE FEVEREIRO - MÊS DOS AFETOS  

A Árvore da Família no Coração 
de Graça Gonçalves  

Graça Gonçalves, escritora e médica, tem já uma considerável bibliografia, sobretudo 
desde que decidiu criar a sua própria editora, denominada Gostar. A autora tem abordado na sua obra 
temas imperiosos do nosso tempo, como a falta de comunicação na família, a droga, a violência, a anore-
xia e a gravidez indesejada. Aborda estes problemas do ponto de vista social e do ponto de vista médi-
co através de romances e até de jogos destinados a crianças e adolescentes.  

A terça-feira, dia 6 de Março, foi palco de 
um animado ataque surpresa no refeitório... 

 

No livro A árvore da família no coração, de escrita bela e 
realista, de linguagem límpida, clara, como convém ao leitor 
juvenil, mas de bom estilo, a autora valoriza a verdadeira 
Árvore da Família que vive no Jardim do Coração. Inclui tam-
bém um espaço-convite para cada um criar a sua própria Árvo-
re Genealógica e um jogo que pode ajudar a manter viva e 
viçosa a Árvore da Família. 

Escolhemos o livro da 
nossa Biblioteca, que 
levamos para casa  e 
apresentamos o trabalho 
por nós realizado. 
 



  

Nas bibliotecas escolares o mês de Março tem como tema “aLer+ e Melhor”, com grande destaque 
para as iniciativas da Semana da Leitura, de 05 a 09 de Março. Neste âmbito, destacou-se a pre-
sença do escritor Paulo Moreiras na Escola-Sede na quarta-feira de manhã, dia 7 de março, para alu-
nos de 7º e 9º. Os pais e Encarregados de Educação das turmas envolvidas foram convidados a parti-
cipar. Também as sessões de biblioteca da EB1 da Bidoeira foram abertas aos pais das respetivas 
turmas durante essa semana. Além disso, deu-se um assalto aLer+ no refeitório na terça, dia 06. A 
juntar, decorreu na biblioteca a final do concurso de leitura em voz alta, organizada pelos professo-
res de Língua Portuguesa e que envolveu alunos de 2º ciclo. 

A contrariar o tempo atmosférico, houve uma chuva de gotas de água e provérbios, que andou 
pelos pires dos cafés e pela cortina alusiva, numa articulação entre BE e coordenação PNL. Também 
alguns peixes com frases sobre a leitura apareceram em vários locais da Escola-sede. Houve igual-
mente um sketch aLer+, desenvolvido em Expressão Dramática, e que foi apresentado por uma turma 
do nono ano no átrio da escola, no intervalo da manhã de quarta, dia 07. Procedeu-se também à expo-
sição conjunta dos trabalhos do Kit aLer+ deste ano (5º ano) e do ano passado (ex-turmas de 5º ano) 
na biblioteca. 

Ao nível do agrupamento, 
congratulamo-nos com a elevada 
participação das escolas de 1º 
ciclo e dos Jardins de Infância 
nas atividades concelhias da 
Semana da Leitura, bem como 
com o sucesso da feira de troca 
de livros. E viva a leitura! 

 
A Equipa da Biblioteca 

 
 

Sessões de Biblioteca na EB1 da Bidoeira 
É assim semanalmente na EB1 da Bidoeira de Cima: a educadora Laura Conduto dinami-
za as sessões de biblioteca com as turmas do 1º e 2º anos e a professora bibliotecária 
com as turmas do 3º e 4º anos. 
Nas fotos os alunos constroem o seu próprio livro sobre o tema da Água, aliando leitu-
ra a expressão plástica... e muita diversão! A diversão foi ainda maior com a participa-
ção dos pais durante toda a Semana da Leitura, com sessões de leitura abertas aos 
encarregados de educação. 

À educadora Laura um profundo agradecimento pela excelente 
colaboração! 
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Meus filhos terão computadores, sim, mas 
antes terão livros. Sem livros, sem leitura, 
os nossos filhos serão incapazes de escre-
ver - inclusive a sua própria história. 

                                             
Bill Gates 

Aqui estão algumas fotos... 
Correu muito bem: muita empatia entre 
todos, fossem miúdos ou graúdos. 
Obrigada a todos os adultos que lá 
estiveram e desta vez fomos mui-
tos... 
E assim é tudo mais fácil. 
Por uma noite todos fomos um 
pouco crianças... e partilharam-se 
leituras, gargalhadas, danças,  
brincadeiras, jogos, afetos,  
comida e muitas 
histórias. 


