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EDITORIAL

Olá,
Pois é, a obra continua a crescer!
A Equipa a laborar, para trazer,
até nós, notícias
fresquinhas!
Agora que o nosso
Boletim está mais
crescidinho, aqui
estamos, uma vez
mais, a aguçar a
vossa curiosidade!
Não percam tempo, está na hora
de todos saberem
o que se tem feito
na nossa Biblioteca ! E não se
esqueçam
que
tudo é feito a pensar em vós!
Continuem
a
Sonhar, mas não
deixem de Ler!
Desejo a todos
uma Boa Páscoa
com muitas amêndoas!
Rosário Madeira—
Vice-Presidente
do
Conselho Executivo
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Música e Leitura na Mesma Partitura
Ao nível do projecto
“Música e Leitura na
Mesma Partitura” é
com muito agrado
que a equipa constata o grande envolvimento que se tem
verificado.
Ficam
aqui apenas alguns
registos sobre o muito que se tem feito por todo o Agrupamento.
A Equipa do Projecto, juntamente
com uma turma do 8ºano, realizou no dia 13
de Janeiro, um “Assalto à Comunidade”
com cantorias, divulgação do projecto e
convite para a Tertúlia que se realizou no
dia 17 de Janeiro. Este evento merecerá
especial atenção na página 2 deste boletim
pelo impacto que teve ao nível da comunidade.

Arrancou em Janeiro o Projecto de
Itinerâncias, com a circulação dos primeiros
baús pelas escolas do 1º ciclo do Agrupamento. Paralelamente, iniciámos o chamado
“PNL sobre Rodas”, promovendo a circulação de livros do Plano Nacional de Leitura
pelas escolas fora da escola-sede. Foi também disponibilizado um baú de livros para o
Pré-escolar, que está a ser dinamizado pelo
próprio grupo de educadores.
No mês de Março a Equipa tem levado os Assaltos à Sala de Aula aos Jardinsde-Infância e Escolas do 1ºciclo do Agrupamento. Pretendemos, para o efeito, gravar
um CD com os três Hinos à Leitura que já
nasceram na Escola-Sede e que será complementado por todas as escolas do Agrupamento interessadas em participar aquando
da nossa visita. O próximo passo vai ser o
“Dia da Voz” com muito Silêncio, Música e
Leitura.

N ES TA E DI Ç ÃO :
Música e Leitura
na Mesma partitura
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A biblioteca dedicou o mês de Fevereiro às DIFERENÇAS, tendo
sido realizadas várias actividades de articulação entre o Ensino Especial, a biblioteca, o
projecto “A Ler Mais” e os alunos da turma 8ºC.
A professora Célia Sousa deu a conhecer a alunos de 5º ano um livro em diferentes formatos tais como: áudio, Braille, símbolos e relevo - “Uma História Diferente”.
Esteve também patente na biblioteca, uma exposição sobre Dislexia e Autismo,
que foi complementada pelas professoras do Ensino Especial com muitos livros sobre as
Diferenças e com os trabalhos de pesquisa elaborados pelo 8ºC, que gentilmente ofereceu também à biblioteca marcadores de livros.
A actividade “Comunicar
com a Música”, envolveu música,
pintura e leitura para alunos do
ensino especial e regular do 1º
ciclo. Desta actividade resultou
este lindo quadro.
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PRIMEIRA TERTÚLIA DE MÚSICA E
LEITURA

PRIMEIRA
TERTÚLIA DE
MÚSICA E
LEITURA

Momento de
partilha entre
a comunidade,
os alunos, as
famílias e o
Agrupamento

A Equipa do Projecto “A Ler Mais” e a da Biblioteca
agradecem o apoio de várias entidades na organização da
“Primeira Tertúlia de Música e Leitura”, que decorreu no
dia 17 de Janeiro, Sábado, no refeitório da Escola-Sede, pois
todas elas contribuíram para termos casa cheia e para o
sucesso da iniciativa.
Foram elas:
- a Banda Juvenil Ilhense e a sua contadora de histórias, Sónia Fernandes, da Biblioteca Municipal de Pombal;
- a Biblioteca Municipal de Leiria;
- o Conselho Executivo;
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- a Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Colmeias;
- a Paróquia de Colmeias;
- os professores e os muitos funcionários deste agrupamento que nos auxiliaram na preparação e arrumação do
espaço/chá das cinco. Foi também a oportunidade para assinalar a abertura da Biblioteca ao Sábado à tarde, entre as 15
e as 17 horas.

de Escolas de
Colmeias.

MÊS DA REORGANIZAÇÃO DO FUNDO DOCUMENTAL
O mês de Janeiro foi dedicado à Reorganização do Fundo Documental, uma
vez que a biblioteca precisava de uma ampla intervenção a este nível. Após consulta
de várias entidades (a nível das bibliotecas públicas e escolares) sobre a melhor
forma de operacionalizar este processo, sentimo-nos preparados para, numa primeira fase, arrancarmos com a reestruturação macro da colecção a nível das estantes.
Este tem sido um trabalho moroso e exigente, que tem envolvido praticamente toda
a Equipa da Biblioteca durante largas semanas.
Em Abril prevemos a inauguração da biblioteca já com todas as estantes
organizadas.
Apareçam … venham ver com os vossos olhos como a “nossa casa” está
mais arrumadinha.
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MARÇO—SEMANA DA LEITURA
A Semana da Leitura, realizada entre os dias 2 e 6 de Março, resultou de uma
organização conjunta do Subdepartamento de Língua Portuguesa, da Equipa Educativa da
Biblioteca/Centro de Recursos e da Equipa do Projecto “Música e Leitura na mesma Partitura”.
O principal objectivo foi o de promover, de uma forma intensa e através de actividades aliciantes e diversificadas, a leitura e o gosto pelos livros.
Assim, a par da Feira do Livro, realizaram-se muitas outras actividades como a
exposição de poesia pela escola, leitura expressiva de poemas, Leituras e cantorias imprevistas, Rali de Leitura para o 3º Ciclo e Maratona de Horas do Conto.
No dia 6 de Março tivemos a oportunidade de receber o escritor Daniel Marques
Ferreira que nos falou sobre a sua obra e a sua vida.

Escritor Daniel Marques
Ferreira

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA DE BIDOEIRA -DE -CIMA
1 - Decorreu no dia 29 de Janeiro, na biblioteca da EB1 da Bidoeira-de-Cima, o
segundo Encontro com Ana Cabral, da Rede de Bibliotecas Escolares, destinado
aos educadores e professores do 1º ciclo do agrupamento. A acção foi
organizada pela biblioteca da EB1 e pela da escola-sede, tendo versado a
interacção da biblioteca escolar com o currículo.
2— Na tarde do dia 06 de Março os alunos da EB1 da Bidoeira-de-Cima também
tiveram oportunidade de conhecer o escritor Daniel Marques Ferreira, que
dinamizou duas sessões para estes alunos.

SUGESTÃO DE LEITURA
DO MÊS DE JANEIRO

A nossa
homenagem à
Professora
Filomena
Curado, autora
do marcador
da Bé e grande amiga da
biblioteca.

SUGESTÃO DE LEITURA DO
MÊS DE FEVEREIRO

SUGESTÃO DE LEITURA
DO MÊS DE MARÇO

CONTO SOBRE AS
DIFERENÇAS

A LENDA DE
DESPEREAUX
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Criado por: Manuela Carrusca

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
COLMEIAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES/
CENTROS DE RECURSOS
Escola-Sede—Tel: 244 720 200

Firmino a sair do ovo.

EB1 Bidoeira-de-Cima—Tel: 244 722 975

Bé preparadíssima
para a Páscoa.

A Equipa da Biblioteca

Página da Biblioteca da Escola-Sede
http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt/

deseja a todos uma
PÁSCOA FELIZ!

Blog da Biblioteca da Escola-Sede:
http://bibcolmeias.blogs.sapo.pt

ESTEJAM ATENTOS ÀS ACTIVIDADES DOS PRÓXIMOS MESES!
Em Abril o tema será “Mês da Voz…para todos nós”. No dia dezasseis desse mês realizar-se-á a Comemoração do Dia Mundial da Voz, com livros e silêncio à mistura.
No âmbito da comemoração do dia 25 de Abril será realizada, uma exposição sobre Músicas
e Letras das Canções de Intervenção do 25 de Abril.
O mês de Maio – Mês da Europa - vai ser dedicado a actividades de articulação entre a
biblioteca, o Clube Europeu e os diferentes Departamentos, com vista à comemoração do Dia da
Europa.
Junho vai ser o “Mês da Música e Leitura na mesma Partitura”. Já foi lançado um desafio
ao pré-escolar e primeiro ciclo no sentido de se realizar uma exposição na biblioteca com trabalhos
realizados no âmbito do projecto, especificamente sobre a obra e filme de Pedro e o Lobo, que todos
receberam.
Para encerrar o ano lectivo está prevista a realização de um Piquenique com
Livros destinado a todos os alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação que queiram participar e partilhar lanche e leituras.
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