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Bibliotecas Escolares do
Agrupamento de Escolas de Colmeias

Ao entrar numa biblioteca, algo de novo se passa. Dá ideia que
entramos num mundo de magia. Há um cheiro caraterístico, quer a
livros novos, quer a usados, e alguns deles denotam o grande uso
que tiveram ao longo dos anos.
Tal uso deve-se à sua grande utilização, quer como instrumento
de pesquisa e de estudo, quer como entretenimento.
A nossa biblioteca não foge à regra, apesar de ainda ser jovem,
mas mesmo assim já comemora “ 19 anos a formar leitores ” . Ela
é, pois, o local onde se guardam os livros, que não servem apenas

O mês de janeiro foi dedicado à Memória do

para “ formar leitores ” , mas sim para formar os futuros homens e

Holocausto, com uma exposição de livros,

mulheres deste país.

DVDs, mapas e postais sobre o tema, numa

Além dos livros, ela dispõe igualmente de coleções de DVDs, CDs,

articulação entre a equipa da biblioteca e o

CD-ROMs, eBooks… fruto da exigência, da evolução e da
inovação que vai tendo lugar a passo gigante nos nossos dias.
No que me toca, é sempre reconfortante observar o interesse
demonstrado pelos alunos, especialmente os mais pequenos, que,
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Humanas. O Clube de História e as turmas de
9º ano foram convidados para uma visita

ao entrarem na biblioteca, se dirigem para o “ Cantinho da

guiada à exposição, uma vez que este tema

Fantasia ” ou então para as estantes, para procurarem o livro que

se integra no programa de História de nono

já levam em mente ou que na hora lhes parece ser o mais

ano. O televisor do átrio foi igualmente

interessante, de modo a satisfazerem a curiosidade ou a magia

utilizado para chamar a atenção para esta

que fazem parte da sua idade. Também se torna motivo de
orgulho e satisfação verificar que à hora do almoço, estes trocam
as brincadeiras e os jogos no pátio de recreio pela ida à biblioteca
para estar em contacto com os livros.

temática. Houve ainda um momento/gesto
simbólico na biblioteca para assinalar o dia 27
de janeiro, Dia Internacional em Memória das

Espero, pois, que a nossa biblioteca continue a cumprir a sua

Vítimas do Holocausto, em que foram acesas

missão por muitos anos!

30 velas pelos que faleceram, mas também

Carlos Sousa
( P rofessor de 1º ciclo, a colaborar na biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima )
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pelos que lutaram e conseguiram sobreviver.
Tratou-se de um gesto pela vida!

A rapariga que roubava livros, Marcus Zusak, Editorial Presença, 2008
Sinopse:
Quando a morte nos conta uma história temos todo o interesse em escutá-la. Assumindo a papel de
narrador em A rapariga que roubava livros, vamos ao seu encontro na Alemanha, por ocasião da segunda
guerra mundial, onde ela tem uma função muito ativa na recolha de almas vítimas do conflito. É por esta
altura que se cruza pela segunda vez com Liesel, uma menina de nove anos de idade, entregue para
adoção, que já tinha passado pelos olhos da morte no funeral do seu pequeno irmão. Foi aí que Liesel
roubou o seu primeiro livro, o primeiro de muitos pelos quais se apaixonara e que a ajudarão a superar as
dificuldades da vida, dando um sentido à sua existência. Quando o roubou ainda não sabia ler. Será com a
ajuda do pai, um perfeito interprete de acordeão que passará a saber percorrer o caminho das letras,
exorcizando fantasmas do passado. Ao longo dos anos, Liesel continuará a dedicar-seà prática de roubar
livros e a encontrar-se com a morte, que irá sempre utilizar um registo pouco sentimental, embora humano
e poético, atraindo a atenção de quem a lê para cada frase, cada sentido, cada palavra. Um livro soberbo
que prima pela originalidade e que nos devolve um outro olhar sobre os dias da guerra no coração da
Alemanha e que enfatiza o amor à literatura.

SUGESTÃO DE FILME
A Rapariga Que Roubava Livros
Filme de 2013
The Book Dief é um filme americano de drama baseado no livro do mesmo nome
de Markus Zusak, dirigido por Brian Percival e com o roteiro escrito por Micael
Petroni.

Data de lançamento em Portugal: 23 de janeiro de 2014
Musica composta por: John Williams

Projeto “Elos e Ecos de Solidariedade”

Recolha de 126 produtos de higiene
incorporados nos 8 trabalhos a concurso
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Mostrar que se pode aprender Matemática
a brincar foi o objetivo deste mês temático
na biblioteca, numa articulação entre o Departamento de

SUGESTÃO de LIVRO:

Matemática e Ciências Experimentais e a equipa da BE.

Carlota Simões, Ciência a Brincar – Descobre a

Contámos com uma exposição de livros, objetos e jogos,

Matemática. Lisboa: Bizâncio/Sociedade

com um cantinho para experimentar tudo. Organizámos

Portuguesa de Matemática, 2006.

também um conjunto de legos da coleção do professor
Nuno Fernandes. Realizou-se também uma pequena

SUGESTÃO de FILME:
Good Will Hunting ( Génio Indomável )
Will Hunting ( Matt Damon ) é um jovem humilde,

formação dirigida a alunos do 1º ciclo sobre a

empregado de limpeza numa universidade, com

aprendizagem da Matemática através dos legos.

uma inteligência brilhante para resolver equações e
problemas

matemáticos

complexos,

mas

que

também, por ser rebelde, já teve passagens pela
polícia. Certo dia ele é descoberto por um professor
universitário, que se responsabiliza por ele na
frente do juiz, evitando a sua prisão. Como parte do
acordo, Will iria fazer terapia regularmente. O
psicólogo escolhido é Sean ( Robin Williams ) ,
que vai tentar ajudá-lo a resolver os seus
problemas emocionais.

10ª Edição 2015-2016
Fase de escola
Como já é habitual, realizou-se, no passado dia catorze de janeiro, na biblioteca
da nossa escola, a 1ª Fase do Concurso Nacional de Leitura 2015/2016.
Participaram nesta iniciativa vinte e sete alunos que responderam a questões sobre os livros
“ H istória de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar ” , de Luís Sepúlveda, “ Os Piratas ” , de
Manuel António Pina e “ O romance de Rita R. ” de Ana Saldanha.
Desta eliminatória apuraram-se três concorrentes: Lara Duro, do 7ºC; Lara Cordeiro, do 8ºB e Maria
João Cabaço, do 9ºA. As alunas apuradas na eliminatória de escola irão disputar a fase distrital do
concurso, a realizar na biblioteca municipal de Leiria em meados de abril. Aguardam-se indicações do
Plano Nacional de Leitura bem como a divulgação das obras propostas para a 2ª fase para que as
alunas as possam ler e preparar atempadamente.
A coordenadora do PNL, o subdepartamento de Português e a equipa da biblioteca felicitam os
alunos pelo seu envolvimento no concurso e pelo seu interesse pela leitura.
Por último, ficam os agradecimentos às professoras que colaboraram, direta e indiretamente, com a
coordenadora do PNL, tornando possível a participação da escola em mais uma edição do Concurso
Nacional de Leitura.
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Os monitores da biblioteca participaram no desfile de carnaval,
demonstrando de uma forma divertida ( com uma t-shirt própria, óculos e lápis gigantes ) as suas funções
na biblioteca escolar. Foi uma manhã divertida e em que, a brincar, se chamou a atenção para o papel dos
monitores na biblioteca, que têm sido uma ajuda preciosa para o nosso trabalho. Obrigada a todos eles por
representarem um auxílio tão bom para a equipa da BE!

Eu sou a Patrícia Ferreira. Sou do 9ºB e trabalho na biblioteca
duas horas por semana desde o primeiro período. Estou a
gostar de trabalhar na biblioteca e costumo arrumar livros,
arrumar o cantinho da fantasia, organizar jornais, arrumar os
filmes, assistir a palestras, limpar o pó e assistir às sessões de
animação para os meninos do Jardim de Infância de Colmeias.
Gosto de me sentar nas cadeiras das professoras/funcionárias
e de trabalhar nos computadores. Gostava de continuar a
trabalhar na biblioteca e aprender a requisitar livros.
Patrícia, nº 15, 9º B

