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D E Z E M B R O

Foi com muita honra que recebi o convite para escrever o editorial de mais um número do Boletim das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Colmeias. A professora bibliotecária, Cláudia Mota, com quem já trabalho há vários anos, fez o convite
e, apesar de considerar não ter muita apetência para a escrita, corri o risco, aceitando o desafio.
Ao longo dos últimos dez anos, acompanhei as bibliotecas deste agrupamento, podendo testemunhar o quanto cresceram.
Este desenvolvimento só foi possível devido ao trabalho duma equipa vasta, que integra professores, direção, alunos, assistentes operacionais… todos com um forte sentido de comunidade e com a perceção (e valorização) da importância do trabalho de cada um, para a ação pedagógica global que a escola e as bibliotecas devem cumprir.
Anualmente as bibliotecas do agrupamento têm um plano de atividades rico e intenso, onde o Boletim trimestral constitui um
veículo importante de divulgação. O presente número concentra-se, principalmente, no trabalho do primeiro período de 20142015, cuja programação começou por destacar, em setembro, a preparação da visita à República Checa, onde está sedeada
uma das escolas parceiras do projeto Comenius - SLODIC que se vem desenvolvendo há alguns anos no agrupamento.
Em outubro, “Mês Internacional das Bibliotecas Escolares”, para além deste tema, as atividades realizadas, associaram-se
também à comemoração do “Dia da Alimentação”, a 16 de outubro e desenvolveram-se em parceria com o Projeto Educação
para a Saúde. Em novembro, após o tema Alimentação, fazia todo o sentido trabalhar o SOBE – Saúde Oral na Biblioteca
Escolar, um projeto que a Rede de Bibliotecas Escolares lançou, em parceria com a Direção Geral de Saúde.
Ao longo deste período as bibliotecas incrementaram também atividades no âmbito de outros projetos de relevo e em desenvolvimento: aler+, lançado pelo Plano Nacional de Leitura (2006), em que o agrupamento foi pioneiro e está de parabéns, pois
renovou a sua candidatura este ano, com um projeto de continuidade que foi aprovado e financiado. Por outro lado, decorre
mais uma etapa do projeto Ideias com Mérito, em que as bibliotecas do agrupamento desenvolvem atividades com recurso às
novas tecnologias, através da nova geração de equipamentos e de aplicações que permitem explorar as potencialidades da
internet na promoção da leitura e no desenvolvimento de competências de informação. Todos estes projetos são desenvolvidos nas bibliotecas, de forma articulada e com uma gestão global, que permite potenciar, em simultâneo, as mais-valias de
cada um individualmente, articulando-os por sua vez, com todo o restante trabalho duma biblioteca escolar.
Quanto ao mês de dezembro, bom, vamos ter que esperar…. O Boletim certamente
também vai dar conta das atividades que as bibliotecas vão desenvolver, mas no
momento em que escrevo este editorial, é surpresa, pois decorre o mês de novem-
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de período letivo, aqui deixo os meus votos para 2015!

que saia este número do Boletim, para saber mais sobre o decurso da atividade
realizada para assinalar o mês e o dia da Biblioteca Escolar, baseada no livro Mis-
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Ana Daniela Soares et al. (2013), As mil cores do sorriso da

Maria. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra
Porque:

Durante este mês, decorreu na nossa biblioteca um passatempo alusivo ao livro Missão Impossível, de Ana
Maria Magalhães e Isabel Alçada e o concurso, já habitual, "O Sabichão" que deixa os alunos sempre muito
intrigados.

Durante a semana de 27 de setembro a 5 de outubro, decorreu na República Checa, o terceiro encontro do projeto Comenius SLODIC: “School Libraries: open doors to intercultural competences”.
Com um ritmo de trabalho intensivo, as professoras Bernardete e Claúdia tiveram oportunidade de
lecionar duas aulas de Francês e Inglês, respetivamente, a alunos de ensino secundário. Mais um
grande desafio ultrapassado.
Durante esta visita, os alunos tiveram oportunidade de dinamizar uma feira cultural e ficaram
bastante satisfeitos ao saber do interesse dos
outros colegas em visitar o nosso país.
Foram realizadas atividades com iPads e códigos
QR ao ar livre, o que constituiu uma forma original de aliar conhecimentos de diversas disciplinas com o uso das tecnologias e a fruição da natureza.
Os alunos tiveram ainda a oportunidade de escrever com tinta e pena, podendo depois vestir
trajes palacianos de tempos idos e aprenderam
a construir “nuvens de palavras” digitais
(wordclouds).

Bo@s leitur@s…

em papel ou digitais:-)
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Durante as atividades de

O Concurso de Natal da Biblioteca Escolar vai já na

encerramento do primeiro

sua 8ª edição! Ao longo destes anos, tem sido um

período, vai decorrer, na

momento de grande participação e criatividade, onde

biblioteca da escola sede,

são oferecidos prémios para os melhores trabalhos.

uma atividade musical destinada aos alunos do quinto

Este ano foi proposta a criação de centros de mesa,

ano, onde contamos com a presença dos Encarrega-

com bens alimentares, para decoração da biblioteca

dos de Educação.

da escola-sede. Desta forma, os bens alimentares
serão oferecidos a uma instituição de solidariedade.

Histórias partilhadas
Foi com muita alegria que os meninos da EB1 de Bidoeirade-Cima acolheram a história "A toupeira que não sabia
quem lhe fizera aquilo
na cabeça", apropriada à abordagem do
tema "SOLO".
Outros adereços relacionados fizeram as
suas delícias.
No dia 27 de outubro, comemorou-se o
Dia das Bibliotecas Escolares e foi em
grande festa e muito radiantes com as
suas prendas-surpresa, que as turmas
dos 3º e 4º anos da EB1 da Bidoeira de
Cima festejaram o dia. Na escola-sede
toda a comunidade educativa cantou os
parabéns à biblioteca escolar no intervalo
da tarde.

Para além disso, houve um

desafio-surpresa na biblioteca e no refeitório da escola. Nos dias seguintes, um
bibliopaper...

A Equipa das Bibliotecas
deseja a todos um
FELIZ NATAL
e leituras GOSTOSAS...
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
COLMEIAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO
DE RECURSOS
Tel: 244 720 200
Blog das Bibliotecas:
http://becrecolmeias.blogspot.com
Página das Bibliotecas:
http://agcolmeias.com/biblioteca

E a biblioteca,
a caixa mágica que
guarda os livros,
é a primeira etapa a transpor
na aventura de conhecer,
aprofundar
e ser feliz!

becrecolmeias@gmail.com

TODOS JUNTOS FAZEMOS MESMO A
DIFERENÇA!!!

“Tens cá uma lata??!”
Os bens alimentares não perecíveis incluídos nos centros de
mesa vão ser entregues a uma instituição de solidariedade.
Ao decorar a escola vamos, todos juntos fazer a diferença,
ajudar a ajudar...

