
 

Conta outra vez! Diz, dizem várias 

vozes no final da história. 

As histórias têm magia e fazem 

sonhar.  

Contar histórias, seja qual for o 

suporte, transmite e provoca emo-

ção, é um pouco de cada um que 

deambula pelo grupo, é partilhar, é 

sentir, é descobrir.  

Os livros oferecem histórias, mun-

dos coloridos, ou a preto e branco, 

imagens que saltam ou permane-

cem dependentes da nossa imagi-

nação.   

A História revela-nos que os livros 

sofreram, foram tesouro de alguns, 

conhecimento escondido e proibi-

do de muitos. Neste momento são 

livres, descaradamente despem-se 

e revelam-se a quem deles se 

quer apropriar. 

Sou uma leitora que lê pelo prazer 

de ler (ainda cheiro os livros), pela 

vontade de “sair” do que é real e 

“entrar” noutros lugares, noutras 

aventuras, noutras vidas. Tenho os 

meus autores preferidos, há outros 

que detesto, livros que leio sem 

parar, livros que se arrastam pela 

casa e que demoram a terminar. 

Gostar de ler está relacionado com 

hábitos, educação e muito mais 

que muitos dirão, mas creio que 

está sobretudo ligado ao coração. 
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Boletim Trimestral  

Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

No  dia  27 de outubro a equipa  aLer+  iniciou o périplo pelas escolas do 

1º ciclo, tendo a primeira sessão aLer+ digital decorrido na biblioteca da 

EB1 da Bidoeira de Cima. Esta sessão foi dirigida à turma do 4º ano, que 

tomou conhecimento de que o projeto deste ano se dedica à Literatura e 

ao Cinema. Nesta sessão, os alunos aprenderam alguns dados sobre a 

origem do cinema e puderam manusear réplicas dos primeiros instrumen-

tos cinematográficos. Visionaram também o primeiro filme alguma vez pro-

duzido, bem como o primeiro desenho animado. Depois, refletindo sobre a 

evolução enorme que a tecnologia sofreu, manusearam os iPads e experi-

mentaram a aplicação ‘popplet’ para esquematizar os tipos de filmes que 

conhecem. Tiveram ainda oportunidade de criar um pequeno vídeo em 

‘time lapse’ e de jogar jogos didáticos sobre Matemática e Português.  

 

 

    Maria João Gil 

    Educadora de Infância 

    Coordenadora Educação Pré-escolar 
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      Um Lobo Culto 

                                               de Becky Bloom; Ilustração: Pascal Biet 

                                               Edição/reimpressão:2010 

                                               Editor: Gato na Lua 

Sinopse: 

Quando o Lobo esfomeado chega à quinta, fica espantado ao ver que os 

animais que lá vivem são muito educados e até um pouco presunçosos. 

Só conseguirá ser bem aceite na quinta se aprender a ler. Contudo, ser 

aceite num círculo tão exclusivo não é tarefa fácil. 
 

Os animais da quinta impõem-lhe um desafio atrás do outro e o Lobo 

logo esquece a fome, enquanto circula entre a escola, a biblioteca e a 

livraria. 
 

Aprender será o melhor remédio para cultivar a mente, fazer amigos e apreciar as histórias em conjunto. 

SUGESTÃO DE FILME DE OUTUBRO 
O Clube dos Poetas Mortos 

Título original: Dead Poets Society 

De: Peter Weir 

Com: Ethan Hawke, Josh Charles, Robert Sean Leonard e 

Robin Williams 

Género: Drama 

Outros dados: EUA, 1989, Cores, 104 min. 

Foi um dos filmes mais paradigmáticos da década de 1980. Um 

professor de Literatura luta contra o conformismo da instituição 

escolar e pelo interesse dos seus alunos. É Robin Williams, já 

desaparecido, num dos seus primeiros papéis a contrariar a 

imagem de marca de comediante voraz. "O Clube dos Poetas 

Mortos" ganhou o Óscar de melhor argumento original (Tom 

Schulman) e recebeu mais três nomeações nas categorias de 

melhor actor principal (Robin Williams), melhor realizador 

(Peter Weir) e melhor filme (Steven Haft, Paul Junger Witt e 

Tony Thomas). 

http://us.imdb.com/Name?Peter%20Weir
http://us.imdb.com/Name?Ethan%20Hawke
http://us.imdb.com/Name?Josh%20Charles
http://us.imdb.com/Name?Robert%20Sean%20Leonard
http://us.imdb.com/Name?Robin%20Williams


No dia 26 de outubro, segunda-feira, comemorámos o Dia Internacional das Biblio-

tecas Escolares. Cantámos os parabéns à Adriana Anselmo, aluna do 8º ano, que 

ficou entre os cinco melhores alunos do 3º ciclo no Concurso Nacional de Leitura e 

a equipa da biblioteca ofereceu-lhe uma prenda. Além disso, refletimos sobre o que 

significa para nós a biblioteca escolar e reunimos palavras sobre a mesma, que ficaram depois afixa-

das no placard. Foi também ultimado um placard para afixar no exterior, celebrando os 19 anos em 

que a biblioteca se encontra em funções.  

Duas professoras checas estiveram na nossa escola num programa de “Job Shadowing”, ou seja, de 

observação da prática letiva, que decorreu de 24 a 31 de outubro. Eis a sua opinião sobre esta ex-

periência.  

 

Hello everyone! 
You might have noticed two strangers in your school in October and you probably asked: “Who are they?”. 
So we would like to tell you something about us. Our names are Lucie and Eva and we are teachers of 
French and English. 
We came from the Czech Republic to see your nice school and your school library. We visited some of your 
English, French and Art lessons and we joined you for a few school library activities. We learned a lot 
about your beautiful country and we had a chance to get to know your region and its culture.  
We would like to thank you for the friendly welcome in your school. We felt like at home. We are looking 
forward to sharing our wonderful experiences with our students and colleagues.  
We hope to have another chance to cooperate with you and to keep in touch with your school in the future.  

  

 

        Lucie Brožova e Eva Moravcová 



   A  Equipa das 

Bibliotecas      

deseja   a   todos 

um 

BOM  NATAL! 
Tel: 244 720 200 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

Este ano, na biblioteca, há um novo projeto. Esse projeto consiste em alunos do 7º, 8º, e 9º anos participa-

rem na organização da biblioteca no papel de monitores. Para nos inscrevermos tivemos de ir à biblioteca 

escolar dizermos o que pretendíamos e as funcionárias da biblioteca deram-nos uma folha de inscrição. Nes-

ta tivemos de escolher o horário em que estávamos mais disponíveis e depois disto entregámos os papéis à 

equipa da biblioteca. Em novembro, soubemos quem tinha sido escolhido e, mais tarde, os futuros monitores 

tiveram de ir a uma reunião, antes de iniciarem o trabalho. As reuniões aconteceram nos dias 9 e 10 de no-

vembro. Aí ficámos a saber melhor como funciona a biblioteca e quais seriam as nossas funções. Os monito-

res começaram a trabalhar na quinta-feira, dia 12. Cada monitor trabalha na sua hora, no mínimo 1 monitor 

ou, no máximo, 3 monitores a trabalhar simultaneamente. Basicamente, o que nós temos de fazer é ajudar a 

manter o silêncio na biblioteca e desenvolver algumas funções, como colar as etiquetas nos livros para mais 

tarde os arrumarmos no devido lugar. 

Maria João Cabaço  9º A 

Blog das Bibliotecas: 

http://becrecolmeias.blogspot.com 

Página das Bibliotecas: 

http://agcolmeias.com/biblioteca 

becrecolmeias@gmail.com 


