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Ao entrar numa biblioteca

Realizou-se no dia 21 de abril a 2ª fase
do concurso nacional de leitura a nível

A vida é feita de desafios. Neste ano letivo,

distrital. Esta decorreu na vila da Batalha

foram vários os projetos a concretizar. Um deles

na Biblioteca Municipal José Travassos

foi a animação da Biblioteca da EB1 de Bidoeira de

Santos, e contou com a participação das

Cima.

manhã,

alunas Elisabete Kirikov do 7ºA, Adriana

entravamos no mundo da fantasia, com uma

Bota do 7ºC e Lara Cordeiro do 9º A. A

receção calorosa, onde muitas bocas sorridentes e

coordenadora

muitos pares de olhos curiosos questionavam

acompanhou, bem como a equipa da

sobre o que iria acontecer... E acontecia sempre

biblioteca

apresentam

mais uma ponta de véu levantada, mais uma

felicitações

às

história contada, uma canção, um vídeo, uma

dedicadas participantes que participaram

mensagem, uma pequena fuga da rotina, que sabia

com brio e responsabilidade no referido

sempre a pouco. Foi num abrir e fechar de livros

concurso.

Todas

as

quartas-feiras

de

do

PNL,

três

que

as

aqui

as

corajosas

e

que voou uma bela experiência e desejamos que
tenha ajudado a criar leitores ávidos de novas e
velhas histórias e conhecimento. Mais um ano em
que foi cumprida a missão das bibliotecas… estes
tesouros mágicos que guardam em si mistérios,
que só conhece quem entra dentro deles. Os
livros, que foram acariciados, semanalmente, por
muitas mãos, apesar da constante sedução dos
meios digitais, continuam a criar laços com os seus
leitores.
Arminda Lopes e Isabel Rodrigues

A equipa da biblioteca agradece às
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professoras do 1º ciclo Arminda Lopes
e Isabel Rodrigues, que, ao abrigo do
artigo 79º, semanalmente realizaram
as requisições de livros na biblioteca
da EB1 da Bidoeira de Cima, bem como
a animação de leitura com as turmas
dos 1º e 2º anos.

O impossível
Direção: Juan Antonio Bayona
Autora: María Belón
Elenco:

Naomi

Watts,

Ewan

Sinopse:
Maria e Henry (Naomi Watts e Ewan McGregor) decidem
passar as férias de Natal na Tailândia com os três filhos.
Porém, na manhã de 26 de dezembro, as águas calmas
junto ao hotel onde estão hospedados transformam-se
numa onda gigante que engole tudo e todos à sua volta.
Violentamente arrastados pela água, acabam perdidos uns
dos outros, sobrevivendo apenas graças à generosidade
dos que também lutam pela sua própria vida. Inspirado
num evento verídico, esta é a história da família Belón,
que milagrosamente escapou com vida a uma das maiores
catástrofes naturais registadas nos últimos anos.

A minha primeira enciclopédia de Geografia
Editora: Porto Editora

Sinopse:
Encontra as respostas a centenas de perguntas neste livro
fascinante. O texto é simples e de fácil leitura, com
fotografias fantásticas e sugestões de consulta de
interessantíssimos sites na Internet, que te permitem
uma agradável introdução aos lugares e aos povos de todo
o Mundo.
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A equipa da biblioteca agradece muito à AO Lina Rodrigues,
atualmente em funções na secretaria da escola, toda a dedicação,
empenho, humildade, vontade de aprender e espírito de iniciativa
manifestados ao longo dos últimos anos ao serviço da biblioteca. A
Lina foi, sem dúvida, uma mais-valia muito significativa para o
trabalho levado a cabo e, por isso, a equipa não pode deixar de
lamentar esta perda. Porém, quem gosta de biblioteca é sempre da
equipa da biblioteca!

Numa atividade de articulação entre a Biblioteca
Escolar e os vários conselhos de turma, os alunos do
sexto ano aprenderam a fazer um trabalho
de pesquisa.
Foram-lhes propostos diversos temas – “A sida”; “A
utilização racional de energia”; “O bullying” e “A
poupança de água” – dentro dos quais deveriam
trabalhar diversos subtemas. A professora Adelaide
Gaspar e os diretores de turma ensinaram-lhes a
metodologia que deveriam seguir para realizar um bom
trabalho e orientaram-nos na seleção das fontes a que
deveriam recorrer para efetuar as pesquisas. De
forma geral, os alunos revelaram atenção, método,
entusiasmo, capacidade de trabalhar em grupo e os
resultados finais foram bastante positivos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
COLMEIAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO
DE RECURSOS
Tel: 244 720 200

A Equipa das Bibliotecas
Escolares
deseja a todos umas
BOAS FÉRIAS !

Blog das Bibliotecas:
http://becrecolmeias.blogspot.com
Página das Bibliotecas:
http://agcolmeias.com/biblioteca
becrecolmeias@gmail.com

Agora que chegamos ao final do ano letivo, não podemos deixar de expressar a nossa
satisfação com o decurso deste projeto. Foi cansativo, mas produtivo!
São de destacar os seguintes aspetos:
- o grande envolvimento dos alunos no trabalho desenvolvido, a que se alia o entusiasmo
manifestado perante a disciplina de Inglês, o manuseio/experimentação das tecnologias
digitais e a utilização da biblioteca escolar;
- o alargamento do projeto a turmas não inicialmente previstas;
- a forte criatividade e preparação/sensibilidade da professora Tânia Febra para o trabalho
com esta faixa etária, sendo a sua participação neste projeto, inicialmente não prevista, uma
enorme mais-valia para o mesmo;
- o trabalho de articulação entre as professoras Tânia Febra e Cláudia Mota, gerador de
novas dinâmicas;
- o facto de se tratar de um projeto de Mérito na área das bibliotecas escolares que, pela
primeira vez, no caso de Colmeias, é explicitamente destinado ao 1º ciclo;
- o trabalho de articulação com os antigos alunos da EB1 da Bidoeira de Cima;
- o caráter lúdico-pedagógico de muitas atividades, pois a brincar aprende-se imenso!

