
todos os que 
co laboraram 
com muitas 
sugestões de activi-
dades e também à 
Educadora Fátima 
Margato pela criação 
do logótipo do projec-
to. 

          Foi apresenta-
do, no mês de Setem-
bro, a todos os 
docentes do Agrupa-
mento o projecto que 
se intitula “Música e 
Leitura na mesma 
Partitura”.  
 Trata-se de 
uma nova iniciativa 
na escola, que não se 
liga directamente à 
leitura obrigatória em 
sala de aula, mas 
pretende sim melho-
rar os nossos hábitos 
de leitura por prazer e 
também através da 
música. Vai ser uma 
grande festa ao longo 
de todo a ano lectivo! 
 Neste sentido, 
têm sido realizadas 
inúmeras iniciativas: 

colocação de caixas 
com livros e revistas, 
para troca e consulta 
em vários pontos da 
escola, designadas 
de “Troca-Livros e 
F o l h e i a - L i v r o s ” ; 
“Assalto à sala de 
aula”, em que é 
entoada uma canção 
e contada uma histó-
ria, procurando esti-
mular os alunos para 
a importância da leitu-
ra; concurso para os 
alunos criarem um 
“Hino à Leitura” e 
estruturação da itine-
rância de livros nas 
escolas do 1º Ciclo 
do nosso Agrupamen-
to. 
 A Equipa do 
Projecto agradece a 

Música e Leitura na Mesma Partitura 
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Boletim Trimestral    

Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 
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EDITORIAL 

      “O Homem sonha, a 
obra nasce”. 
       Neste caso, não se 
trata do Homem (leia-se, 
ser humano), mas sim de 
uma Equipa… que 
sonhou dar mais um pas-
so. (São eles/as os/as 
janotas da fotografia no 
verso deste boletim tri-
mestral). Sonhámos em 
conjunto e a Manuela deu 
corpo a este pequenito 
projecto – o de criar um 
boletim trimestral que dê 
a conhecer o que de mais 
relevante se passou na 
biblioteca nos últimos 
meses. Pretende-se, 
deste modo, aproximar a 
biblioteca escolar daque-
les que a utilizam mais… 
e daqueles que a utilizam 
menos, perspectivando 
actividades conjuntas no 
futuro e dando visibilidade 
ao nosso trabalho e ao 
dos alunos que tão bem 
participaram nas nossas 
iniciativas. 
      Por ser um bebé, 
decidimos dar a este 
primeiro boletim um corpo 
em papel mas, dependen-
do também da receptivi-
dade, é provável que 
futuramente apostemos 
(possivelmente apenas) 
no suporte informático, 
aderindo a estas novas 
tendências tecnológicas. 
      Seja em que suporte 
for, o que interessa é que 
a biblioteca esteja próxi-
ma de todos vós, que são 
a razão do nosso traba-
lho. 
      Votos de Boas Fes-
tas, de preferência… a ler 
mais e a sonhar mais 
também! 
A COORDENADORA DA 
BE/CRE—Cláudia Mota 

          Outubro foi designado como o Mês da BÉ, jogando com o nome 
da mascote e com a expressão Biblioteca Escolar. A este propósito, a 
Equipa agradece à professora do 1º ciclo, Filomena Curado, a criação 
da mascote em formato de boneca e que se encontra na estante das 
novidades, à entrada da biblioteca.  
Durante o mês de Outubro decorreram  vários pas-
satempos, nomeadamente: a recriação da Mascote 
da Biblioteca; a criação de um acróstico com as 
palavras “biblioteca escolar” e o passatempo das 
bibliotecas famosas.  
 Os alunos dos 4º e 5º anos da escola-sede 
tiveram a oportunidade de partir à descoberta da 
Biblioteca através da participação no Bibliopaper.
(Ver resultados dos concursos na página 3) 

Logótipo do Projecto 
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Frase do 

marcador de 

livros: 

“Se tens um 

jardim e uma 

biblioteca, tens 

tudo o que 

precisas.” 

Marcus Tullius Cícero 

 

DIA INTERNACIONAL 
DAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

Novembro – “José Saramago para os Mais Jovens” 

DIA INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
        O dia 27 de Outu-
bro foi muito especial, 
pois comemorou-se o 
Dia Internacional das 
Bibliotecas Escolares. 
        O caminho, marca-
do por um rio de livros, 
levava-nos a um espaço 
ainda mais acolhedor e 
com uma atmosfera 
diferente da habitual, 
criada não só pela músi-
ca ambiente que se 
fazia ouvir, como pela 
iluminação através da 
utilização de velas e 
pequenos candeeiros.  
        Os alunos puderam 
visitar a exposição alusi-
va às mais notáveis 
bibliotecas do mundo e 
tiveram a possibilidade 
de participar num passa-
tempo associado. 
         Ainda neste dia, os 
alunos do 1º ano do 1º 
ciclo participaram numa 
actividade de animação 
para a leitura intitulada 
“Brincando com as his-
tórias”. Todos aqueles 
que nos visitaram pude-

ram rever também as 
actividades do ano lecti-
vo anterior através do 
CD com o Álbum de 
Fotografias da Biblioteca 
07/08. 
       Os meninos da Sala 
2 do Jardim de Infância 
de Colmeias também 
nos visitaram e trouxe-
ram um lindo presente! 
A BÉ “vestida” de Outo-
no… 
        Outros meninos 
têm criado outras BÉS 
em formato de boneca 
ou de história, pelo que 
a todos agradecemos. 

          Dez anos volvidos sobre a atribuição do 
Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, o 
mês de Novembro foi dedicado a este vulto da 
literatura portuguesa, que comemorou 86 anos 
no dia 16 deste mesmo mês.  
          Escritor e poeta, autor de obras tão conhe-
cidas como Memorial do Convento, O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo ou Ensaio Sobre a 
Cegueira, Saramago também pensou nos mais 
jovens ao escrever A Maior Flor do Mundo. 
          Desta forma, todas as turmas dos 1º, 2º e 
3º ciclos da escola-sede e do Pré-escolar de Col-
meias foram convidadas a ter uma aula na biblio-
teca, a fim de ler este seu livro e visionar o res-
pectivo filme. 
           Foi também construída uma fotobiografia 
sobre o escritor.  

JOSÉ SARAMAGO 

B O L E T I M  T R I M E S T R A L  -  D E Z E M B R O  2 0 0 8    
B I B L I O T E C A  E S C O L A R  D O  
A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D E  C O L M E I A S  



Outras actividades 

P Á G I N A  3  E D I Ç Ã O  I  

 
“ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA” 
 A nossa Biblioteca 
continua a ser um espaço 
dinâmico e privilegiado para 
inúmeras actividades! 
 No dia 8 de Outubro 
realizou-se um debate 
subordinado ao tema 
"Alimentação Equilibrada". 
 O debate, organiza-
do pela Coordenadora de 
Educação para a Saúde, 
com a colaboração dos 
docentes de Ciências da 
Natureza do 6º ano, 
foi apresentado pela Drª 
Catarina Solnado da Direc-
ção Regional de Educação 
do Centro. 

 GHANA 

 No dia 17 de Outu-
bro, a Biblioteca foi também 
o local escolhido para mais 
uma palestra. Desta vez, 
esta foi levada a cabo pelo 
Professor Fernando Castro, 
com a intenção de sensibili-
zar os alunos para o seu 
novo projecto no Ghana. 

 
DIA NACIONAL DA CULTURA 

CIENTÍFICA 

           Foi uma actividade de 
articulação entre a Biblioteca  
e o Departamento de Mate-
mática e Ciências Experi-
mentais.  
          O Departamento dis-
ponibilizou filmes sobre ciên-
cia e jogos de tabuleiro. A 
Equipa da Biblioteca organi-
zou uma exposição sobre 
António Gedeão, patente no 
corredor de acesso à mes-
ma. 
         O público alvo foram os 
alunos e docentes em aulas 
de substituição , os alunos e 
docentes interessados nos 
temas e que quiseram parti-
cipar nas sessões e nos 
jogos, assim como todos os 
outros elementos da comuni-
dade escolar. Ofereceu-se a 
cada aluno ou adulto um 
diploma com um poema de 
António Gedeão, contribuin-
do-se também assim para o 
Projecto "A Ler +".  

Temática de Dezembro:  
 

CONCURSO DA BÉ 
 
PRÉMIO DESENHO 
1º Lugar:  
Andreia Pinto—8º C 
Menção honrosa:  
Ana Lúcia—8º C 
Cláudia Ruivo—7º C 
PRÉMIO DESENHO MELHOR PIN-
TADO 
1º Lugar: Carolina Rodrigues—2º ano 
PRÉMIO “BONECA DE PANO” 
1º Lugar: André Santos—3º ano 
PRÉMIO “CRIATIVIDADE” 
1º Lugar: Sala 2—Jardim de Infân-
cia de Colmeias 

RESULTADOS DOS CONCURSOS DO MÊS DE OUTUBRO 

ACRÓ
STI

CO DA BIB
LIO

TEC
A  

ESC
OLAR 

 
1º P

RÉM
IO 

Beat
riz, 

nº 2
—5º D

 

MENÇÃO HONROSA 

Inês
, nº

 6—
5º D

 

Ana B
eatr

iz, n
º 2—

7º C
 

Sand
rina

, nº
 17 

Fábi
o André

, nº
 4—

 5º 
D 

 

BIBLIOPAPER 
 
 
 
 
 
 
 

 Na semana de 09 a 12 de Dezembro realizou-se uma 
Feira do Livro Antigo no átrio superior da escola. 
 Inserida no espírito desta quadra festiva, poderão apre-
ciar uma exposição de Presépios criados pelo Ensino Especial, 
1º Ciclo, Pré-Escolar e Equipa da BE/CRE.  
 A participação na Festa de Natal, será concretizada no 
âmbito do Projecto “A Ler Mais” com uma Feira de Troca de 
Livros e não só… Esperamos que todos participem com agrado! 

5º A 
Leandro, nº 21 
Liliana, nº 13 
Pedro, nº 17 
Kevin, nº 12 
Diogo C, nº 8 

5º B 
Diana, nº 5 
Diogo, nº 6 
Faviana, nº 7 
Francisca, nº 8 
Tiago, nº 20 

5º C  
Sara, nº 8 
Jean, nº 9 
Jéssica, nº 10 
Pedro, nº 16 
Sara, nº 18 

5º D 
Angélica, nº 1 
Beatriz, nº 2 
Eduardo, nº 3 
Fábio, nº 4 
Gabriela, nº 5 

4º ANO: Patrícia, 4º ano; Pedro,  
4º ano; Francisco, 4º ano; Adriana,  
1º ano; Benjamin, 1º ano 



Hoje é dia de ser bom. 
É dia de passar a mão pelo rosto das crianças, 

de falar e de ouvir com mavioso tom, 
de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. 

 
É dia de pensar nos outros – coitadinhos – nos que padecem, 

de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria, 
de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem, 

de meditar sobre a nossa existência, tão efémera e tão séria. 

 

(…) 

 

Cada menino 
abre um olhinho 
na noite incerta 

para ver se a aurora 
já está desperta. 
De manhãzinha 
salta da cama, 

corre à cozinha 
mesmo em pijama. 

 
(…) 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
COLMEIAS 

BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO 
DE RECURSOS 

Tel: 244 720 200 

Criado por: Manuela Carrusca 

**Sugestão de Leitura do Mês de Dezembro** 

Poema de António Gedeão, “Dia de Natal” 

Blog da Biblioteca: 
http://bibcolmeias.blogs.sapo.pt 

Dia de Confraternização Universal, 
dia de Amor, de Paz, de Felicidade, 

de Sonhos e Venturas. 
É dia de Natal. 

Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade. 
Glória a Deus nas Alturas." 

 
António Gedeão, in Máquina de Fogo 

A  Equipa da Biblioteca 

deseja a todos um 

FELIZ NATAL E UM 

PRÓSPERO ANO NOVO! 

Página da Biblioteca 
http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt/ 


