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Ao Boletim das Bibliotecas…
em Maio.
Maio, a oportunidade não poderia ter sido melhor. Maio, mês da
Europa. Maio, período máximo da manifestação de Fé, em Fátima.
Maio, mês do Desporto, na nossa biblioteca, a pouco mais de dois
meses da abertura dos Jogos Olímpicos Rio2016.
A vida não se faz só de tempos, mas também de espaços. A Biblioteca As bibliotecas que coordeno desenvolvem-se como as
é o espaço privilegiado para viajar no tempo, através das suas leituras. plantas, em dias de sol e de chuva, ou seja, dias em
O desenvolvimento do projeto aLer+ nas Bibliotecas no Agrupamento que agarramos as iniciativas com toda a garra do
de Colmeias tem permitido aos nossos alunos variadíssimas mundo e noutros em que fazemos um esforço de
gigante para não embarcar no marasmo do sistema, na

descobertas/leituras.

Leituras plurais, leituras no formato papel, no formato digital, leituras falta de motivação patente em tantos rostos. O que vale
em QR-códigos, leituras e mais leituras, e ultimamente a leitura de é que o arco-íris acaba sempre por aparecer no
horizonte das bibliotecas, porque estas há muito que

filmes.

Descobertas ao mundo de sonho, da animação, como foi a exploração deixaram de se confinar às quatro paredes
do filme/livro “ A invenção de Hugo Cabret ” , incluído na temática levantaram voo rumo ao mundo ( digital e não só ) .

e

aLer+ no grande ecrã. Fantástica, foi também a viagem sociológica As bibliotecas têm alma… e a alma das bibliotecas são
as pessoas que lá trabalham, que sonham os projetos e
permitida com a exploração do filme “ Bend it like Beckham” .
Estas descobertas não se limitaram ao espaço da biblioteca e da os concretizam com dedicação e suor. Em nenhum
‘ equipa ’
e
escola sede, foram também alargadas às escolas do 1º ciclo do lugar do mundo as palavras
Agrupamento. Foram muitas as Apps que os nossos alunos exploraram ‘ a rticulação ’
com os iPads, os jogos didáticos em que participaram e os desafios biblioteca.

fazem mais sentido do que numa

temáticos que tiveram de ultrapassar. Ultimamente a viagem foi ao As bibliotecas são autênticos oásis nas escolas,
descobrimento do mundo fantástico do cinema e do desenho animado, trilhando caminhos de inovação e experimentalismo.
usando os iPads como instrumento de captação de imagens, em São ainda portos de abrigo para certos alunos, que ali
desabafam, riem, choram e se descobrem como
contraponto com os instrumentos de animação tradicional.
Foram muitos os sorrisos evidenciados nos rostos dos nossos alunos pessoas.
mais novos, foram tantas as partilhas de conhecimentos e ideias. Muito A razão de existir das bibliotecas são todos aqueles
que já descobriram o prazer incomparável da leitura,

bom.

Como se não bastasse sair para todas as escolas do Agrupamento, o mas também os que lhe resistem… porque o livro que
nosso aLer+ ganhou asas e foi fronteiras fora, pela Europa. Das muitas faz a diferença ainda não lhes chegou às mãos, ainda
atividades realizadas, uma das atividades realizadas

não se enamorou deles e vice-versa.

nesses intercâmbios foi uma campanha única e com

As bibliotecas escolares têm rostos, muitos rostos…

cujo slogan termino:

dos que por aqui passam e se formam como leitores e

“ let ’ s make bridges ” .

Francisco Mendes
Adjunto do Diretor/
elemento da equipa aLer+

NESTA EDIÇÃO:

dos que voltam para matar saudades e dar um abraço.
Sugestão de leitura/filme

2

Dia da mãe/exposição de telas

3

Concurso de leitura

3

Testemunhos

4

É um regresso a casa!
…. da Claúdia Mota

Luísa Ducla Soares; Pedro Leitão,

O Maluquinho da Bola.
Livros Horizonte, 2005
Aquele rapaz nasceu no meio dum jogo de
futebol. A mãe apanhou com uma bola na
barriga e ele nasceu ali mesmo, no estádio.
Talvez por isso ficasse um maluquinho da bola.

SUGESTÃO DE FILME
maio/junho
“ R onaldo ” - filme/documentário
Realização: Anthony Wonke
Estreia: 9 de novembro 2015
Sinopse: Adorado por milhões e incompreendido por alguns,
Ronaldo tornou-se uma das mais populares figuras do
desporto mundial. Este filme acompanha Ronaldo ao longo
dos grandes eventos futebolísticos, tal como Liga dos
Campeões, La Liga e Copa do Mundo Brasil, passando
também pela ilustre Bola de Ouro, que lhe conferiu o estatuto
de Melhor Jogador do Mundo.

Parede alusiva ao tema “Colmeias aLer+ no grande ecrã”
Do processo ao produto final
foram vários passos, mas valeu
o esforço! Palavras para quê?
As fotos dizem tudo.
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Este ano o Dia da Mãe foi assinalado na biblioteca
escolar com a elaboração de pequenas caixas em
tecido e reciclagem de cartão. Assim, as mães
poderão guardar os seus bens mais preciosos ou
pequenas recordações de quando os seus filhos
eram mais pequenos. Esperamos sinceramente que
as mães tenham gostado da surpresa.

Em abril recebemos uma visita muito especial… um ex-aluno, o Pedro
Mota ( agora aluno de décimo segundo ano de Artes ) , expôs
algumas das suas telas na biblioteca da EBI Colmeias. Os pais
vieram acompanhá-lo na visita à sua antiga escola, onde todos o
receberam de braços abertos! � � �

Realizou-se no dia 13 de abril a 2ª fase do concurso nacional de leitura a
nível distrital. Esta decorreu no recém-inaugurado Museu de Leiria e no
Mercado de Santana, e contou com a participação das alunas Lara Duro,
do 7ºC, Lara Cordeiro do 8º B e Maria João Cabaço do 9º A.
A coordenadora do PNL, que as acompanhou, bem como a equipa da biblioteca
apresentam aqui as felicitações às três corajosas e dedicadas participantes que
conseguiram chegar até esta fase, com especial destaque para a Lara Cordeiro que ficou entre os cinco
melhores alunos do 3º ciclo, tendo participado com bravura nas temidas provas orais!
Sabemos que o que as motivou e moveu foi o amor pela leitura e não somente a vontade de ganhar a qualquer
preço. E é precisamente isso que aqui elogiamos. A vitória ter-lhes-ia assentado bem, também por isso mesmo:
pela humildade, empenho, desprendimento, simplicidade, entrega... pelo prazer de ler, acima de tudo.
Obrigada às três! E bem hajam!
Obrigada também a todos os participantes envolvidos no CNL! Sem eles, nem este, nem qualquer outro
concurso faria sentido!
Texto da coordenadora do PNL,

Adelaide Gaspar
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Descobri que a leitura é
uma forma servil de sonhar.
Se tenho de sonhar,
porque não sonhar os meus
próprios sonhos?

Fernando Pessoa

Olá, sou a Esmeralda e trabalho na biblioteca há 18 anos.

Olá, sou a Lina e trabalho na Biblioteca há 3 anos.

Adoro este espaço não só por ser o meu local de trabalho, mas

A biblioteca é muito frequentada por alunos e alguns professores;

porque nele tenho as janelas abertas para o mundo através

por isso, estou sempre muito ocupada.

dos materiais que existem aqui. Na minha opinião, a biblioteca

Os alunos que habitualmente aqui vêm gostam muito de falar

é cada vez mais um espaço obrigatório à presença de alunos,

comigo sobre o seu percurso escolar e algumas coisas da sua vida

professores e público em geral, pois aqui têm muitos recursos

pessoal. Eu gosto de os ouvir e isso ajuda-me a perceber algumas

que ajudam no percurso escolar dos alunos. Por exemplo,

das suas atitudes.

temos iPads que possuem aplicações que podem ser utilizadas

Para muitos desses alunos a biblioteca é um refúgio, onde eles se

em sala de aula para ajudar na compreensão dos conteúdos

sentem bem e de certa forma protegidos.

leccionados, podem ser utilizados a nível individual para

Este ano letivo temos uma novidade: um grupo de alunos

pesquisa ou até realização de passatempos que tenham a ver

previamente selecionado para nos ajudar na organização e

com as matérias dadas.

dinâmica da biblioteca. Chamam-se Monitores, cujo mote é “ So

Aqui sinto-me muito realizada como profissional e como

much to see; So much to do ” .Uma das minhas tarefas é ajudá-los

pessoa, pois estou em permanente aprendizagem. Gosto de

nas suas tarefas propostas pela coordenadora, para que assim nos

ouvir os alunos, de os ajudar e até dar conselhos, quando o
permitem. Para comemorar algumas efemérides, apostamos na
nossa criatividade para assinalar a mesma, fazemos trabalhos

possam ajudar na biblioteca. Com eles faço a recolha de fotografias
dos aniversariantes de cada mês, para depois afixar na faixa de
cinema. Cada ano mudamos de tema.
Ao trabalhar na biblioteca descobri uma qualidade nova em mim

manuais que eles adoram e também é mais uma razão para

que até aqui me era desconhecida - os trabalhos manuais com os

gostaram de vir à biblioteca. É importante que este espaço seja

alunos e a criação de pequenas lembranças para eles ou para

acolhedor e agradável para que quem vier apenas requisitar

outras pessoas relacionados com várias datas festivas.

um livro, sinta vontade de voltar e ficar por algum tempo.

Gosto muito de ter as estantes bem organizadas por ordem
alfabética, para que quando me pedem um
livro eu o possa procurar com o máximo
de rapidez, e também para que os alunos
sejam autónomos nas suas pesquisas.

