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Bibliotecas Escolares do
Agrupamento de Escolas de Colmeias

A professora bibliotecária, Cláudia Mota, lançou-me mais um desafio: o de escrever o editorial do boletim trimestral da Biblioteca das Escolas de Colmeias. É com muito agrado que o aceitei.
Dá-se o caso de este número coincidir com a festividade da Páscoa. Assim, peregrinando pelas ideias à procura das palavras certas que apontassem um rumo para a minha mensagem, lembrei-me de recordar o significado da própria palavra
Páscoa.
Páscoa significa passagem e tem origem no termo hebraico Pessach. Para judeus e cristãos é uma passagem que implica

libertação; para os primeiros a libertação da vida de escravidão que viviam no Antigo Egipto, para os segundos a libertação
da vida terrena através da ressurreição de Cristo.
Esta reflexão só é possível pela leitura de um Livro, comum a cristãos e judeus.
Na evolução da humanidade, a passagem da oralidade à escrita tornou possível o registo material das palavras. A leitura é
pois uma realidade praticável, exercitada pela passagem do leitor. É através das múltiplas passagens feitas, quer por um
mesmo leitor, quer por variados leitores, que as revelações acontecem, que os descobrimentos se realizam, que as novas
ideias germinam, ainda que tenham como ponto de partida ideias antigas e pensadas.
Ser uma biblioteca aLer+ significa ser um local de passagem de libertação da ignorância. Ser uma biblioteca aLer+ significa
ser uma ponte entre o que se conhece e o que se desconhece. Humberto Eco na obra A Biblioteca refere que o primeiro

impulso para nos deslocarmos ali é o deambular pelas estantes à procura de um título que se conhece, mas a verdadeira
aventura acontece quando descobrimos livros que desconhecíamos e «revelam-se extremamente importantes para nós». A
presença deste ritual faz toda a diferença nas nossas vidas, a passagem entre o sabido e o incógnito.
O que distingue uma biblioteca e uma escola aLer+ é o facilitar a passagem da atração para o que está para lá da linha do

horizonte, para o que se adivinha, para o que se imagina… O que distingue uma biblioteca e uma escola aLer+ é a preocupação em manter a paixão pelo achamento do que está incógnito, anónimo numa prateleira de uma estante analógica ou
virtual.
A passagem realizada em parceria com a minha colega, Cláudia Mota, tem sido uma peregrinação de aprendizagem que me
enriqueceu como pessoa e como docente. E espero sinceramente que continue a desmultiplicar-se noutras parcerias, frutificando as aprendizagens dos nossos alunos e contribuindo para a qualidade da escola pública.

Para todos uma Páscoa aLer+!
Margarida Chaves
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A INVENÇÃO DE HUGO CABRET
Órfão, guardião dos relógios e ladrão…
Hugo vive entre as paredes de uma movimentada estação de comboios, entre muitos segredos, onde vigia as rodas dentadas de um
relógio muito especial. Conhece uma rapariga apaixonada pelos
livros e um velho rabugento, dono de uma loja de brinquedos. A sua vida secreta
e o segredo da sua preciosa tarefa são colocados em risco.
Um desenho misterioso, um bloco que vale ouro, uma chave roubada e uma
mensagem escondida do seu falecido pai são o início desta grande aventura…
adaptada para o cinema por Martim Scorsese.

Brian Selznick é autor e ilustrador de livros para crianças.
Nascido em 14 de julho de 1966 em East Brunswick, New Jersey, formou-se na Rhode
Island School of Design e, logo depois, trabalhou três anos na “Livros Bisonhos” para
crianças em Manhattan, enquanto trabalhava no seu primeiro livro, A Caixa de Houdini.
Prémios:
- a Medalha Caldecott - A invenção de Hugo Cabret;
- a Caldecotte Honor - Os dinossauros do Waterhouse Hawkins;
- Texas Bluebonnet Prémio;
- Prémio de Rhode Island Children's Book;
- Prémio Christopher.

A equipa aLer+ tem visitado as escolas do 1º ciclo do Agrupamento, de modo
a dar oportunidade aos alunos do 4º ano e das turmas de 3º/4º anos de utilizarem os iPads em contexto educativo. Nestas sessões, os alunos debatem os
pontos mais e menos favoráveis da leitura em digital e em papel, aprendem a
ler códigos QR, leem histórias infantis digitais e realizam diversos jogos didáticos sobre Português, Matemática e Estudo do Meio. Os alunos manifestam
grande entusiasmo nestas sessões, revelando facilidade na utilização dos
equipamentos e curiosidade pelas atividades propostas.
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Decorre de 16 a 20 de março de 2015 a Semana da Leitura concelhia, subordinada
ao tema: “Palavras do Mundo”. O programa é extensivo a todo o agrupamento e reúne um conjunto vasto de atividades, entre as quais se inclui a visita de dois escritores:
Raquel Ramos e Nuno Matos Valente. O Programa, elaborado em parceria pelo Departamento de Línguas e a Equipa da Biblioteca, com a colaboração do Pré-escolar e 1º ciclo, encontra-se disponível em:
http://agcolmeias.com/biblioteca/programa_semana_leitura_colmeias_2014_15.pdf.
Os alunos de algumas escolas do Agrupamento têm ainda a oportunidade de participar nas atividades
que decorrem na cidade de Leiria. Na semana de 9 a 13 de março decorre na biblioteca da escolasede a Feira do Livro, com a presença de uma representante da Livraria Arquivo.

Teve lugar, no dia 15 de Janeiro, uma visita de estudo
com as turmas do 8º ano ao Mosteiro de Alcobaça,
acompanhada pelo escritor Nuno Matos Valente, com o
objetivo de explorar os vários lugares do mosteiro mencionados na sua obra A Ordem do Poço do Inferno. Da
parte da tarde os alunos visitaram o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Esta visita de estudo ocorreu no âmbito do PNL, em articulação com a biblioteca
escolar e o subdepartamento de Português.

Já terminou a 1ª fase da 9ª edição do Concurso Nacional de Leitura em articulação com o subdepartamento de Português e a biblioteca escolar. O apuramento dos alunos que irão representar a escola
na 2ª fase teve lugar no dia 8 de janeiro, na biblioteca, onde 30 alunos do 3º ciclo realizaram a prova
a nível de escola.
Para o 7º ano foi proposta a leitura da obra Leandro, rei da Helíria, de Alice Vieira e a aluna que demonstrou mais competências ao nível da análise textual foi a Adriana Anselmo do 7º B. A aluna do 8º
ano que passou à 2ª fase, após a leitura da obra Histórias da Terra e do Mar, de Sophia de Mello
Breyner Andresen, foi a Maria João Cabaço do 8º A. Quanto ao 9º ano foi proposta
a leitura da obra O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry e em 1º lugar ficou a
Carina Silva do 9ºC, que já no ano letivo anterior representou a escola na 2ª fase
deste concurso.
Segue-se a segunda fase, com a prova regional. Força, meninas!

A Equipa das Bibliotecas deseja a todos uma
BOA PÁSCOA!
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Esteve patente na biblioteca da escola-sede, durante o
mês de fevereiro, uma exposição de banda desenhada, com materiais cedidos pelo professor Nuno Fernandes. Estes foram complementados pelo fundo documental de banda desenhada da própria biblioteca.

Foi preparada uma mesa especial para o Dia dos Namorados na
biblioteca da escola-sede, com uma ementa literária apropriada à
ocasião.

No dia 24 de fevereiro, as alunas Diana e Raquel, do 3º ano da
EB1 da Bidoeira de Cima, foram fazer uma leitura na rádio da
Escola Superior de Educação. Leram conjuntamente excertos
da Casa da Poesia, de José Jorge Letria. Esta e outras leituras
são ouvidas nas rádios locais de Leiria durante a Semana da
Leitura.

