Boletim Trimestral

N Ú ME RO 26
MA R ÇO

Bibliotecas Escolares do

Agrupamento de Escolas de Colmeias

Chegando à biblioteca algo mudou, uma história na

No dia 22 de março foi a vez do escritor Paulo

nossa vida começou.

Kellerman

nos

visitar.

Em

duas

sessões,

A equipa da biblioteca perguntou-nos se queríamos ser

conversou com alunos de 5º ano sobre a sua

monitoras

obra

da

biblioteca.

Pensámos,

pensámos,

e

hábitos

de

escrita,

bem

como

a

pensámos… e decidimos inscrever-nos. Ao sermos

importância da leitura e da escrita em geral.

monitoras da biblioteca, muita coisa mudou. A partir

Contou-nos que o seu livro mais recente se

desse momento começámos a vir mais à biblioteca, a

intitula A tristeza dá fome e conversou também

interagir mais com a equipa e aprendemos imenso.

um pouco sobre o seu livro O Céu das Mães.

Adoramos trabalhar e, ao mesmo tempo, conviver com a

Com a turma do 7º B o escritor promoveu uma

equipa da biblioteca.

oficina

Ser monitora não é fácil, mas é divertido, sobretudo se
estivermos com os nossos amigos. Ajudamos em tudo o

de

escrita

criativa

dedicada

à

micronarrativa em sala de aula.

que há para fazer na biblioteca. Fazemos atividades
com os meninos do 1º Ciclo, orientamos a biblioteca,
arrumamos os livros e estantes e muitas outras coisas
divertidas. Fazemos isto tudo com muita satisfação e

Porque, por cá, a Semana da Leitura começou

alegria, pois daqui a pouco tempo vamos para o ensino

mais cedo, recebemos no passado dia 16 de

secundário. Vamos ter muitas saudades!

março

a

escritora

Patrícia

Martins.

Esta

dinamizou duas oficinas para os alunos do 1º
As monitoras:

ciclo da escola-sede, tendo apresentado o seu
livro Deu-me o Nome Liberdade o Avô Agostinho

Ana Coutinho 8ºA Nº3

da Silva ( Arquivo, 2016) . Gostámos muito da

Bruna Renca 8ºA Nº5

presença

serena

Mariana Santos 8ºA Nº14

relaxante,

da

Inês Neves 9ºA Nº14
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da

história

Patrícia,
em

si

da
e

da

música
forma

interessante como nos fez compreender melhor o
conceito de liberdade. Também nos explicou
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Mês de abril
I am Sam
Direção: Jessie Nelson

O estranho
caso do cão
morto

Elenco: Sean Penn; Dakota Fanning; Michelle Pfeiffer
Género: Drama
Sinopse: Sam Dawson é um homem autista que cria a sua filha Lucy
com a ajuda de um extraordinário grupo de amigos. Quando Lucy faz
sete anos, a relação entre os dois é
ameaçada

por

uma

Autor: Mark
Haddon
Editora: Editorial
Presença

assistente

social que coloca Lucy ao cuidado
de um orfanato. Sam jura lutar
contra o sistema legal e forma uma
inesperada

aliança

com

Rita

Harrison, uma poderosa advogada

Sinopse: Referido pelo The Times como «um

que aceita o caso gratuitamente em

dos melhores livros de 2003», este livro conta a
história de Christopher Boone, um miúdo

resposta a um desafio dos colegas.

autista, com apenas

15 anos,

que vive

enredado no seu próprio mundo, longe de tudo
e de todos. Possui uma memória fotográfica e é
um aluno excelente a matemática e a ciências,
Juntos lutam para convencer o sistema que Sam merece a sua filha de

mas detesta o amarelo e o castanho e não

volta e, durante o processo, formam-se entre eles laços que são um

suporta que alguém lhe toque. Absorvido pela

testemunho único do poder do amor incondicional.

doença, Christopher desperta um dia quando

Sam é diferente dos outros pais, pois tem tempo para brincar com a

encontra o cão da vizinha morto, no meio do

filha, para a conhecer melhor que ninguém e para a amar

jardim, com uma forquilha atravessada.

verdadeiramente. Sam é autista, mas isso não o torna incapaz, muito
pelo contrário. Ele conforta a filha na dor, respeita-a, elogia os outros e
detesta mentir. Lucy aprendeu com o pai a ser dócil, a respeitar os

A partir daqui nunca mais será o mesmo, pois
só descansará quando descobrir quem cometeu
tão atroz crime.

outros, a ter compaixão, a gostar de si e de ser feliz.

Leituras poéticas e Gala da Poesia
No Dia Mundial da Poesia, 21 de março, houve “ Leituras poéticas ” , proporcionadas pela equipa da BE, com
o apoio dos monitores. Escolhemos o livro Ler, Doce Ler, de José Jorge Letria e transformámos excertos da
sua poesia em códigos QR, que foram depois oferecidos aos interessados na biblioteca, bar, reprografia e sala
de professores.
Da parte da tarde, os alunos da EB1 de Agodim participaram na 1ª Gala da Poesia, organizada pelo Município
de Leiria, com a apresentação de “ Poetizando ao Luar ” .
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Projeto “Inglês com TICs e (re)toques na BE do 1º ciclo”
Ideias com Mérito RBE 2016
Este projeto decorre a bom ritmo, tendo os alunos experimentado, a propósito da aprendizagem do Inglês,
as seguintes ferramentas/recursos digitais: leitura de códigos QR, Kahoot, Socrative, LearningApps,
Busuu e jogos didáticos, powerpoints e vídeos. Os alunos têm ainda desenvolvido outras atividades:
leitura de histórias, role-play ( dramatização ) , utilização de jogos de tabuleiro e flashcards ( cartões
didáticos ) , entoação de canções, etc.
Os alunos do 6ºC e 8ºC, antigos alunos dessa EB1, têm preparado alguns passatempos, mensagens e
vídeos para os mais pequenos a propósito dos conteúdos didáticos em aprendizagem ou em épocas
especiais. Todos os materiais são disponibilizados em:
https://www.facebook.com/groups/1777653969143761/.

Concurso Nacional de Leitura
11ª Edição 2016-2017

-

Fase de escola

À semelhança dos anos anteriores, realizou-se, no passado dia dezanove de janeiro, na biblioteca escolar,
a 1ª Fase do Concurso Nacional de Leitura 2016/2017.
Participaram nesta iniciativa vinte e dois alunos que responderam a questões sobre os livros Missão

impossível de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Os da minha rua, de Ondjaki e O fantasma de
Canterville de Oscar Wilde.
Desta eliminatória apuraram-se três concorrentes: Elisabete Kirikov, do 7ºA; Mariana Ferreira, do 8ºA e
Lara Cordeiro, do 9ºB. As alunas apuradas na fase de escola irão disputar a fase distrital do concurso, a
realizar na biblioteca municipal da Vila da Batalha no dia 21 de abril. As obras propostas para a 2ª fase são
“ A lua de Joana ” de Maria Teresa Maia Gonzalez e “ O rapaz do caixote de madeira ” de Leon Leyson.
Por desistência da Mariana Ferreira devido ao facto de se encontrar nessa data a participar na visita de
estudo no âmbito da disciplina de EMR, irá a Adriana Bota do 7º C substituir a referida aluna.
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.

A leitura torna o homem
completo;
a conversação torna-o ágil;
e o escrever dá-lhe precisão.
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No passado mês de fevereiro, decorreu na biblioteca uma exposição designada por “ A vida aos quadrados ” , no âmbito do
tema mensal “ Matematicando na BE ” .
Muitas vezes não reparamos na quantidade de quadrados que existem na nossa vida, pois a Matemática não se resume a
equações e problemas.
Esta exposição foi elaborada pela Equipa da Biblioteca, em articulação com o Subdepartamento de Matemática e pretendeu
para alertar para o facto de a Matemática nos rodear constantemente. Ao longo deste mês assistimos a campeonatos de
Damas, Ouri, Xadrez e Jogo do 24. Estes jogos matemáticos decorreram nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Quem não pôde voar até às Colmeias, não fique quadrado... visite-nos no facebook:
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/posts/876475462494231
ou no blog: ( http://becrecolmeias.blogspot.com ) .

Bruna, Gabriela, Mariana S. e Patrícia Mota do 8ºA

Atividades realizadas pelas monitoras da biblioteca com o 1º Ciclo
Desde o início do ano letivo até à presente data, as monitoras realizaram com o 1º Ciclo as seguintes atividades:
- Leitura de livros; Caça ao livro sobre O menino que comia livros; Jogos didáticos; Visualização de um vídeo sobre
instrumentos musicais; Ensaio de músicas alusivas à quadra natalícia; Ida ao Lar; Trabalhos manuais para o Dia do Pai;
Caça ao Tesouro.
As monitoras,
Bruna, Ana e Mariana

