
 

Procurei as palavras certas para vos dizer (ou escrever) neste mo-

mento, mas não encontrei. Vou arrancá-las diretamente do coração 

e escrever, sem utilizar filtro. 

Nada maior do que a palavra “Obrigada” para expressar o meu sentimento pela experiência 

que tive durante todos estes anos como elemento da equipa da Biblioteca do Agrupamento de Esco-

las de Colmeias. Senti que pertencia a uma família unida a lutar pelo mesmo objetivo. O meu respeito 

à equipa que sempre soube, com a boa orientação da coordenadora: remar no mesmo sentido; divi-

dir tarefas e responsabilidades e todo o trabalho em geral; elaborar com orgulho todas as tarefas, por 

mais pequenas que fossem; trabalhar em grupo; partilhar ideias; resolver problemas; manifestar em 

tudo o que faz o respeito à leitura, à cultura, ao ensino, contando com a colaboração de toda a comu-

nidade escolar;  trabalhar colaborativamente com os docentes da escola;  ajudar os alunos a pensar, a 

escrever, a inovar, a criar, a pesquisar, a realizar trabalhos, contribuindo para o seu sucesso escolar. O 

meu elogio à equipa que sempre manifestou trabalhar unida e com dedicação. 

Ainda bem que a Biblioteca não é um espaço fechado, estático, silencioso. É sempre um espa-

ço com alunos a realizarem diferentes atividades, com animação, onde se respira outro ar, com vida e 

que dá uma vida diferente à escola. 

Não há despedida que não seja triste, mas esta é particularmente triste para mim, porque 

senti sempre que foi um trabalho muito desafiante e gratificante. Apesar de não pertencer ao mundo 

das letras, mas sim dos números! No entanto, amando também a leitura, a escrita e a poesia, como 

deve acontecer a muitos professores, porque não conseguimos ficar limitados a uma só área do sa-

ber.  

                   Aos momentos valiosos e especiais 
que passámos!  

 
Paula Azevedo 

         Ex-docente no Agrupamento e 
        elemento da equipa da BE durante 

largos anos 
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Brinquedos… já tenho! 
Este Natal quero livros para ler na NATUREZA! 



B O L E T I M  T R I M E S T R A L  -  D E Z E M B R O   2 0 1 8    

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  C O L M E I A S  

Mês da Declaração dos Direitos Humanos 

SUGESTÃO DE LEITURA DO MÊS 

Valores para a convivência (vol.1, 2 e 3) 

Textos: Esteve Pujol i Pons 
Ilustrações: Inês Luz González 
Design da obra: Josep Guasch 
Edição/reimpressão: 2003 
Editor: Marina Editores 

 
 

Sinopse: 
O ser humano é social por natureza e necessita de relacio-
nar-se com os outros. Por isso a convivência é considerada 
a melhor forma de adquirir e pôr em prática os valores 
fundamentais que regem nossa vida em comunidade. 
Faz parte da Educação mostrar a filhos e alunos quais são 
as regras e os valores que nossa sociedade usa como base 
para o relacionamento entre as pessoas. Paciência, respei-
to, responsabilidade e muitos outros são tratados no livro 
como importantes componentes para a convivência pacífi-
ca em família, numa cidade, num país e até mesmo entre 
pessoas de diferentes culturas, e são alguns dos valores 
que os pais devem transmitir aos filhos para que eles cres-
çam livres e felizes. 
 

 

SUGESTÃO DE FILME DO MÊS 
 

Rudolfo, a rena do nariz vermelho 

Título original: Rudolph, the Red-Nosed Reindeer 
Produzido e realizado por: Bill Kowalchuk 

Com: Kathleen Barr, John Goodman, Whoopi Goldberg, 
Género: Animação/Aventura 

Outros dados: EUA, 1998, Cores, 93 minutos

~ 

Sinopse: 
As novas aventuras de Rudolfo, a rena mais famosa de 
sempre, ganham vida num grandioso musical com encan-
tadores amigos animados. Alvo de riso pelo seu nariz, Ru-
dolfo foge para o Polo Norte, onde conhece um simpático 
urso polar. A sua amiga Zoey, uma adorável corsa, é cap-
turada pela terrível Rainha do Gelo. Rudolfo ajuda o Pai 
Natal a salvar o Natal. 
 Esta simpática mistura de música e magia tornou-se um 
clássico. Com oito canções originais, inclui a “Wonderful 
Christmas time” dos Wings e a já clássica canção 
“Rudolph, the  Red-Nosed Reindeer”. 

http://us.imdb.com/Name?Marjane%20Satrapi
http://us.imdb.com/Name?Chiara%20Mastroianni%20(Voz)


                                          Ópera no Património, com Paulo Lapa 
 

No dia 16 de outubro, na Biblioteca da es-
cola-sede, contámos com a presença de um 
cantor de Ópera do Conservatório do Porto 
que veio cantar para os alunos do 2º Ciclo. 
É um projeto promovido pela Câmara Muni-
cipal de Leiria, financiado no âmbito do 
Quadro Portugal 2020 e destinado a todas 
as escolas do Concelho. A sessão de na nos-
sa escola foi um momento grandioso, tendo 
sido para a quase totalidade dos alunos 
presentes o primeiro contacto com esse 
género musical. 
 
 
Opiniões dos alunos 
 
“Achei muita piada às personagens da história”, Renata, 5º ano 
“Gosto de ver ópera na televisão e fiquei com vontade de ir assistir mesmo a uma de verdade”, Gabriel F. , 5º ano 
“Foi muito engraçado quando o senhor cantou”, Mara, 5º ano 
“Aprendi que a ópera conta histórias a cantar”, Ana, 5º ano 
“Gostei muito quando o senhor tocou e achei que ele tinha uma voz diferente”, Guilherme, 5º ano 
“Não percebi nada do que o senhor disse ao cantar, mas gostei”, Rodrigo, 5º ano (resposta do colega: “Não vês que 
era italiano, pá”) 
“Foi fixe e muito divertido”, Cátia, 5º ano  

 
Links com fotos e vídeos:  
https://www.facebook.com/pg/municipioleiria/photos/?tab=album&album_id=1746136422162626 
https://www.facebook.com/fernando.elias.925/videos/2357499207597671/ 
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/posts/1330565110418595 
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/1164189563734505/ 

Livro antigo encontrado na escola básica integrada de colmeias 
 
No dia 18 de outubro de 2018, na Escola Básica Integrada de Colmeias, a D.ª Lina e a D.ª 
Esmeralda (assistentes operacionais da biblioteca escolar), encontraram um livro do séc. 
XVIII. 
Enquanto arrumavam e limpavam a biblioteca, a D.ª Lina reparou num pequeno alçapão 
que dava ligação a um sótão. Com a ajuda e companhia da D.ª Esmeralda, encontraram 
caixotes cheios de livros, incluindo um livro (diário) que conta a vida de uma rainha da 
época. 
O Diretor afirma que não quer vender o livro, pois “é um grande orgulho para a escola”. 
Historiadores dizem que é um grande avanço na História dos nossos antepassados. A D.ª Lina e a D.ª Esmeralda re-
ceberam, como recompensa, 2.000€ cada uma. “ Foi muito emocionante ver aqueles livros antigos todos”, afirmam 
as bibliotecárias. 
Mais notícias em www.antenadenoticiascanca.pt 
 

Constança Ferreira 6ºC Nº4 
Monitora da biblioteca  

 

 

https://www.facebook.com/pg/municipioleiria/photos/?tab=album&album_id=1746136422162626
https://www.facebook.com/fernando.elias.925/videos/2357499207597671/
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/posts/1330565110418595
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/1164189563734505/
http://www.antenadenoticiascanca.pt


Tel: 244 720 200 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

Blog das Bibliotecas: 

http://becrecolmeias.blogspot.com 

Página do facebook das Bibliotecas: 

http://agcolmeias.com/biblioteca ver no face…. 

becrecolmeias@gmail.com 

A  Equipa  das Bibliotecas   

deseja   a    

todos   um  

Feliz Natal! 

 

! 

 

 

“A natureza é o único livro que  
oferece um conteúdo valioso  

em todas as suas folhas.”         
 Johann Goethe 

Neste Natal  os meninos do Pré Escolar decoraram com muito amor a Biblioteca      

da Escola sede…. 

Ficaram lindos os seus sinos! 

Cada livro tem a sua magia, lendas, con-
tos ou histórias.  
Cada leitor tem uma maneira própria de 
os interpretar, viajando e sonhando 
através das suas páginas. 
 
. 

«Os livros são casas com meninos den-
tro e gostam de os ouvir rir, de os ver 
sonhar e de abrir de par em par as pai-
sagens e as imagens, para eles, lendo, 
poderem sonhar.» 

Descobrindo o som e a sua vibração... 


