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Bibliotecas Escolares do

Agrupamento de Escolas de Colmeias
E viva a Leitura!!!
aLer+ Plurilingue

O programa da Semana/Mês da
Leitura

no

nosso

Agrupamento

decorreu de 26 de fevereiro a 23 de
março.
É esta a temática do projeto aLer+ do

Na biblioteca da escola-sede recebemos os

Agrupamento no presente ano letivo e no próximo.

escritores João Pedro Mésseder e Liliana

Pretende-se que a comunidade escolar fique mais

Gonçalves, na mesma semana em que decorreu

sensível

a Feira do Livro, dinamizada pela livraria

para

linguística,

a

importância

contacte

com

da

diversidade

diversas

línguas,

desenvolva a cidadania linguística e se familiarize
com os sons das diferentes línguas. As principais
atividades desenvolvidas pela equipa aLer+, formada

Arquivo.
No dia 14 de março esteve presente na EB1 de
Bidoeira de Cima/Centro Cultural do Carriço a

pelas professoras Bernardete Francisco, Cláudia

escritora Patrícia Martins, que nos falou de

Mota

seguintes:

liberdade, gatos, filosofia e nos deu a conhecer

“ a ssaltos ” plurilingues ( destinados aos 1º e 2º

uma personalidade da cultura portuguesa – o

ciclos ) , comemoração do Dia da Europa ( c om

pensador Agostinho da Silva.

e

Graça

Morgado

são

as

sessão literária sobre a obra O Principezinho e
exposição ) e atividades aLer+ Inglês na biblioteca
com o JI de Colmeias. Estão já no terreno os
“ a ssaltos aLer+ Plurilingue ” , pelo que devem ter
cuidado,

a

qualquer

momento

podem

assaltados…
A equipa aLer+

….em assalto!

NESTA EDIÇÃO:

Fevereiro - mês da matemática

2

Sugestão de leitura e filma

2

Projeto ERASMUS+
“YOUROPE: You in Europe”

3

Projeto de Educação Mindfulness

4

ser

Estas foram as atividades organizadas pela
equipa da biblioteca, a que se juntaram as dos
Departamentos de Línguas, Pré-escolar e 1º
ciclo.

Sugestão de leitura do mês

Sugestão de filme do mês

PROOF

Direção: John Madden

Contas x Contos x Cantos E Que+

Elenco:

Autora: Ana Paula Guimarães,

Anthony

G wyneth

com a colaboração de Adérito

Hopkins,

Paltrow,

Jak e

Gyllenhaal

Araújo

Género: Drama

Editora: Gradiva
Sinopse:
A familiaridade entre as letras e números contada nesta obra,
com ensaios, poesia, provérbios, lengalengas, contos, cantos e
tudo o que mais ocorreu aos autores.

Catherine

( Gwyneth

Paltrow )

é

uma

jovem

atormentada pelos anos em que cuidou do seu pai, Robert
( A nthony Hopkins ) , um génio da matemática que sofria de
esclerose no fim da vida. Temendo enlouquecer como o seu pai,

Matemáticos, poetas, coletores de cantos e contos populares,
ensaistas, pedagogos, escritores e artistas plásticos, pessoas
sensíveis ou sensibilizadas para as relações tão subtis quanto
óbvias entre disciplinas distantes, afinal parentes, todos se
prestaram ou emprestaram textos que foram organizados em
capítulos, a ler um de cada X.

Catherine afasta-se de todos e vive isolada em casa. Na véspera
do seu aniversário, reaparece na sua vida Claire, a sua irmã, e
Hal, um ex-aluno de Robert. Hal deseja pesquisar nos 103
cadernos escritos por Robert nos seus anos de esclerose,
desejando encontrar algo que possa ter alguma lógica, mas
também se interessa por Catherine. Já Claire chega à cidade

Assim nasceu este livro, conjugando verbos com números,
aritmética com literaturas e estas com geometria.

B O L E T I M T R I M E S T R A L - M A R Ç O
B I B L I O T E C A S E S C O L A R E S D O
A G R U P A M E N T O D E E S C O L A S D E

-

2 0 1 8
C O L M E I A S

desejando vender a casa da família e fazer com que Catherine
more com ela em Nova Iorque.

Projeto Erasmus+ “YOUROPE: You in Europe”
Yourope, porque TU e EU somos a Europa
Este projeto envolve 5 escolas europeias ( Portugal, Roménia, Finlândia,
Hungria e Turquia ) , destina-se a alunos de 3º ciclo e visa promover nos
alunos uma atitude esclarecida e proativa face à Europa, tendo em conta o
que esta representa/influi na vida de cada um de nós. A sua ênfase vai para o
desenvolvimento de competências, conhecimentos e valores relacionados com a Cidadania/Pertença
Europeia, trabalhando aspetos interdisciplinares do currículo, numa dimensão de trabalho cooperativo
transnacional, com enfoque na utilização integrada das TIC e das línguas no processo de aprendizagem.
O enfoque do seu primeiro ano é o passado da Europa, com destaque para a 2ª Guerra Mundial/
Holocausto e o seu reflexo nas vivências europeias atuais e programação de atividades como:
apresentação de um livro/filme relacionado com o tema; atividades de conhecimento/divulgação/
sensibilização para a temática do Holocausto; exposição sobre esta temática patente na biblioteca para
assinalar o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto; mapa interativo da Europa com os locais/
acontecimentos mais significativos desta época; redação de histórias digitais em grupos transnacionais;
visita a locais significativos em cada um dos países envolvidos.
No segundo ano, serão abordadas questões relativas ao presente e futuro da Europa, de modo os
alunos envolvidos e a comunidade escolar se tornem mais proactivos, conscientes e tolerantes.
O primeiro “ Learning, teaching and training meeting ” ( encontro de intercâmbio de alunos ) deste Projeto
decorreu na Roménia de 04 a 10 de março. Foi uma experiência muito
interessante para os nossos alunos que se esforçaram por comunicar em inglês,
adaptaram-se bem às atividades propostas e às famílias de acolhimento e
usufruíram com grande entusiasmo e envolvimento desta oportunidade.
Os alunos verificaram in loco alguns aspetos interessantes ligados à 2ª Guerra
Mundial/Holocausto, nomeadamente no contacto

com o líder

de uma

comunidade judaica local, bem como através da visita a um pequeno
gueto, uma sinagoga e um cemitério judeu. Tal experiência conferiu um
cariz prático a uma temática anteriormente estudada e que se afigura
central ao 1º ano de implementação deste projeto. Tiveram ainda
oportunidade de participar em atividades como: jogos didáticos,
apresentações em inglês de um livro/filme associado à temática da 2ª
Guerra Mundial/Holocausto por cada um dos alunos dos 5 países
envolvidos, construção do chamado “ Yourope train ” com elementos
culturais de cada país, criação de histórias ficcionais sobre a temática acima referida em grupos
transnacionais, introdução à construção de mapas digitais, introdução às línguas nativas ( romeno/
húngaro ) , danças tradicionais e trabalhos manuais ( t êxteis ) .
Muito conversaram com os seus colegas ao chegar partilhando as suas experiências!
Este projeto encontra-se acessível para consulta na seguinte hiperligação:
página web: http://erasmusplusyourope.com/
As professoras dinamizadoras,
Bernardete Francisco e Cláudia Mota
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“ À s vezes a Leitura é um modo engenhoso de evitar o pensamento. ”
Arthur Helps

becrecolmeias@gmail.com

Projeto de Educação
Mindfulness
Em janeiro, comemorou-se na nossa biblioteca o Mês da Igualdade com um
grupo de alunos muito interventivo nas atividades. A professora Claúdia iniciou
uma viagem sensorial no livro “ Amigos ” de Eric Carle que continuou com muita
atenção às sensações do corpo e emoções…
Foi um momento divertido e consciente de observação e libertação de
emoções… com som, dança, atenção à respiração e claro onde o saber estar e
ouvir foram uma presença constante para simplesmente SER!
Estas atividades de atenção plena, estão a ser realizados com os meninos
do Pré-escolar, em momentos de diversão conjunta mas também de
muito empenho, atenção ao seu corpo e respeito pelo outro com a
realização de atividades de pares.
Semanalmente, estão a ser dinamizadas atividades de Educação
Mindfulness com alunos na biblioteca. Que divertido está a ser aliar as
artes à atenção do corpo/respiração… vem e inscreve-te!
Susana Gil

Se, nalguma situação, sentires que te falta capacidade para superar uma situação,
lembra-te da tua estrela e pede-lhe que se aproxime para que sintas a sua luz no
teu corpo.

Beijinhos doces!

