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Bibliotecas Escolares do
Agrupamento de Escolas de Colmeias

EDITORIAL
Eu gosto muito de vir à biblioteca, seja para ler, ver
filmes, estudar, e muito mais. Quando quero descansar,
agarro no meu livrinho, venho para a biblioteca ler até
me fartar e depois saio muito mais relaxada. Também é
muito útil quando quero fazer trabalhos para a escola,
pois reservo um computador para a hora que quiser,
tenho acesso à internet e faço o meu trabalho.
Para os alunos também participarem no
trabalho da biblioteca, há uma espécie de clube
chamado “Monitores da Biblioteca”. Desde o 5º ano que
queria ser monitora da biblioteca, achava que era um
“clube” com o qual me identificava, mas só podia entrar
no 3º ciclo. Então, a minha professora de português
sugeriu que a partir do 6º ano os alunos pudessem vir
para o clube. Quando passei de ano pude finalmente vir
para o clube e estou a gostar imenso. Arrumo livros, faço
alguns trabalhos e colagens e também aprendo.
Mas quando penso na palavra “biblioteca”,
imagino logo “LER”. Acho que a leitura é muito
importante. Leva-nos a lugares diferentes, a conhecer
criaturas incríveis, a descobrir muitas coisas e também a
aprender.
Gosto muito de vir à Biblioteca!
Constança Ferreira, 6ºC

Em Janeiro comemorou-se o mês da Paz na nossa Biblioteca. Ficou bem
bonita com a ajuda de todos!
Em janeiro realizou-se uma meditação direcionada a professores e dinamizada pela professora Suzana Marques que contou com a presença de
elementos da escola sede e de outras escolas do agrupamento.
Foi um momento especial onde as abelhinhas se transformaram em pombas da paz e voaram pelo mundo com muito amor…
No final todos, depois de um afetuoso abraço, todos levaram uma lembrança feita com muito carinho pelo professor Paulo Dias.

Estas atividades contaram com momentos
de atenção plena ao corpo/respiração e
atividades de expressão corporal e sensorial. Foram realizadas sessões ao ar livre,
com experiências sensoriais e envolvência
na Natureza que a todos agradou. Foi um
trabalho muito interessante para mim…
ver miúdos e graúdos em profunda atenção plena… mas claro com momentos de
partilha, gratidão e brincadeiras pelo
meio… pois a brincar também se aprende!
A coordenadora do Projeto de Educação
Mindfulness
Suzana Gil

NESTA
EDIÇÃO:

Semana da Leitura

2

Desafios de Leitura

2

Projeto Erasmus+ yourope

3

Atividades aLer+

3

Encontro com a escritora Margarida 4
Fonseca Santos

Programa da Semana/Mês da Leitura
Fevereiro/Março 2019
Como habitualmente, tivemos um programa recheado de atividades,
que se prolongaram por várias semanas, mesmo meses, e que se
iniciou com a visita da escritora Margarida Fonseca Santos, na biblioteca da escola-sede, no dia 1 de fevereiro e terminará no dia 4 de
abril, com a visita da escritora Liliana Gonçalves à biblioteca do Centro Escolar da Bidoeira de Cima.
Durante este período, decorreram outros momentos de celebração do livro e da leitura, como o concurso de leitura em
voz alta e a Feira do Livro, entre outros, bem como diversas iniciativas em todos os JI e EB1 do Agrupamento.
Viva a Leitura!
Desafios de Leitura em voz alta
(em coro)
Em todos os jardins
Em todos os jardins hei-de florir,
Em todos beberei a lua cheia,
Quando enfim no meu fim eu possuir
Todas as praias onde o mar ondeia.

Desafios de Leitura em voz alta
(carregar nos rr )

Desafios de Leitura em voz alta
(na língua dos pês)

Tudo ao contrário
O menino do contra
queria tudo ao contrário:
deitava os fatos na cama
e dormia no armário.

A nêspera
Uma nêspera
estava na cama
deitada
muito calada
a ver
o que acontecia

Um dia serei eu o mar e a areia,
A tudo quanto existe me hei-de unir,
E o meu sangue arrasta em cada veia
Esse abraço que um dia se há-de
abrir.

Das cascas dos ovos
fazia uma omelete;
para tomar banho
usava a retrete.

Então receberei no meu desejo
Todo o fogo que habita na floresta
Conhecido por mim como num beijo.

Andava, corria
de pernas para o ar;
se estava contente,
punha-se a chorar.

Então serei o ritmo das paisagens,
A secreta abundância dessa festa
Que eu via prometida nas imagens.
Desafios de Leitura em voz alta
Sophia de Mello Breyner Andresen
Desafios de Leitura em voz alta
(a cantar)
Frutos
Pêssegos, pêras, laranjas,
morangos, cerejas, figos,
maçãs, melão, melancia,
ó música de meus sentidos,
pura delícia da língua;
deixai-me agora falar
do fruto que me fascina,
pelo sabor, pela cor,
pelo aroma das sílabas:
tangerina, tangerina.

Molhava-se ao sol,
secava na chuva
e em cada pé
usava uma luva.
Escrevia no lápis
com um papel;
achava salgado
o sabor do mel.
No dia dos anos
teve dois presentes:
um pente com velas
e um bolo com dentes.
Luisa Ducla Soares

é o que acontece
às nêsperas
que ficam deitadas
caladas
a esperar
o que acontece
Mário-Henrique Leiria
Desafios de Leitura em voz alta
(ritmo rap)
FALA!
Fala a sério e fala no gozo
fá-la p’la calada e fala claro
fala deveras saboroso
fala barato e fala caro
Fala ao ouvido fala ao coração
falinhas mansas ou palavrão
Fala à miúda mas fá-la bem
Fala ao teu pai mas ouve a tua mãe
Fala franciú fala béu-béu
Fala fininho e fala grosso
desentulha a garganta levanta o pescoço

Eugénio de Andrade
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chegou a Velha
e disse
olha uma nêspera
e zás comeu-a
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Fala como se falar fosse andar
fala com elegância muita e devagar.
Alexandre O'Neill

Projeto Erasmus+ Yourope, com a Europa no centro das preocupações
O projeto Erasmus+ “Yourope: You in Europe”
continua a bom ritmo. Este segundo ano centra-se no
Presente da Europa, nomeadamente nas questões da
cidadania, direitos humanos (com especial incidência
nos direitos das crianças) e o tema dos refugiados.
Ao longo deste ano, os alunos envolvidos:
- construíram pequenos vídeos e um kahoot sobre os
Direitos das Crianças;
- escreveram uma carta de motivação para participar
neste projeto;
- identificaram 10 objetos que levariam consigo caso
tivessem de fugir repentinamente do seu país;
- entraram em contacto síncrono com colegas de outros países via Skype;
- construíram postais natalícios digitais no papel de refugiados;
- fizeram uma discussão parlamentar acerca dos Direitos Humanos;
- recolheram material para uma parede sobre a Europa, a organizar na Hungria;
- selecionaram imagens para o “Yourope train” (comboio europeu, sobre inovações ou descobertas feitas por personalidades portuguesas e que podem mudar o futuro).
O produto das últimas tarefas será apresentado no Encontro Transnacional que decorrerá em Debrecen, na Hungria,
de 24 a 30 de março.
Para melhor conhecer este projeto recomenda-se a consulta das seguintes hiperligações:
- página web: http://erasmusplusyourope.com/
- publicações portuguesas no grupo do facebook sobre o tema:
https://www.facebook.com/groups/117482255606326/permalink/143396389681579/
https://www.facebook.com/groups/117482255606326/permalink/141847313169820/.

Atividades aLer+
No âmbito do projeto aLer+, decorreram neste segundo Período as seguintes atividades:
- sessão em Mirandês, na manhã do dia 22 de janeiro, no âmbito do projeto “aLer+ Plurilingue”;
- sessões sobre “Provérbios de A a Z”, na manhã do dia 29 de janeiro, conduzida pelo professor Bruno Conde, do
Centro de Competências “Entre Mar e Serra”;
- sessões de narração de contos com Rodolfo Castro, que se intitula de “o pior contador de histórias do mundo”, no
dia 26 de fevereiro;
- "Improvisos e teatrices aLer+ Plurilingue", inspirados no Encontro de Bibliotecas de Leiria e nas sugestões de leitura em voz alta do PNL:-)) Quase ninguém escapou a ter de:
ler um poema em câmara lenta;
ler um texto a cantar;
ler uma notícia como se estivesse num comício;
ler um poema carregando no ‘r’;
variar os tons de voz da leitura, etc.
Foi bem divertido!

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
COLMEIAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO
DE RECURSOS
Tel: 244 720 200
Blog das Bibliotecas:
http://becrecolmeias.blogspot.com
Página do facebook das Bibliotecas:
https://www.facebook.com/pg/
bibliotecasescolarescolmeias

!

Desafios de Leitura em voz alta
(como quem discursa num comício)

RECEITA DE ANO NOVO
Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
Carlos Drummond de Andrade

A Equipa das Bibliotecas deseja a
todos uma Boa Páscoa!
Às vezes a leitura é um modo engenhoso
de evitar o pensamento.
Arthur Helps

Encontro com a escritora
Margarida Fonseca Santos
No dia 1 de fevereiro, Dia da Leitura em Voz Alta, a escritora
Margarida Fonseca Santos visitou a nossa escola. Os alunos do
5.º ano receberam-na no átrio, com muita alegria e entusiasmo,
ao som da canção "Heal the World", apresentada pela turma B,
com a Sara Moreia a encantar todos os presentes com a sua
doce e melodiosa voz. Já na Biblioteca, os alunos das turmas C e
D deram as boas vindas à escritora, com acompanhamento ao
piano da Júlia Vieira, aluna do 8.º B. E, para celebrar a leitura em
voz alta, a turma A fez a leitura expressiva do livro Há Dias Assim, abordado nas aulas de Português. Durante o encontro com
a escritora, que a todos cativou com as suas interessantes histórias, os alunos tiveram oportunidade de lhe colocar questões
muito pertinentes, evidenciando as leituras realizadas e o trabalho desenvolvido em sala de aula.
Muito obrigado a todos os que contribuíram para este momento especial, pois a escritora sentiu-se muito bem recebida
na nossa escola e considerou que foi uma “manhã bem passada”!
“Há dias assim, começamos de mãos vazias
e acabamos de coração cheio.”

