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Não é possível falar ou escrever sobre a vida de uma 
escola sem referir a sua Biblioteca. Este espaço, repleto 
de atividades e recursos diversificados, onde o livro e a 
leitura ocupam, naturalmente, um destaque especial, 
espelha a dinâmica e o trabalho que se foi 
desenrolando ao longo do ano letivo. A nossa Biblioteca 
é disso exemplo, acarinhando, incentivando e 
partilhando as iniciativas de todos os que contribuem 
para que seja possível construir uma escola viva, alegre 
e solidária.  
Fazer parte da equipa da nossa Biblioteca é um 
privilégio e, simultaneamente, um grande desafio. E é 
este desafio, o de conquistar os nossos alunos para o 
prazer de ler e aprender, acompanhando de perto as 
suas conquistas e tentando responder da melhor forma 
aos seus anseios e necessidades, que torna o nosso 
trabalho tão interessante e motivador.  
Obrigada, Equipa da BE, pelos bons e enriquecedores 
momentos que partilhámos ao longo do ano! 
Boas férias e excelentes leituras para todos! 

Ana Oliveira (equipa da BE) 
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A Leonor Fonseca, a Vitória Vieira (3º e 4º ano da EB1 

de Colmeias) e a Elisabete Kirikov (9ºA) marcaram 

presença na Fase Intermunicipal da 13ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura, que teve lugar no dia 

30 de abril em Pedrógão Grande. Esta etapa congre-

gou os vencedores de cada município para a realiza-

ção de provas a nível intermunicipal, que decorreram 

em salas do Agrupamento de Escolas de Pedrógão 

Grande e no Auditório da Casa Municipal da Cultura. 

Em primeiro lugar foi realizada uma prova escrita so-

bre o livro que tinha sido proposto para leitura em 

cada nível de ensino e selecionou para a prova oral os 

três concorrentes mais bem pontuados. Nas provas 

orais os concorrentes selecionados demonstraram as 

suas capacidades de leitura perante um júri, que foi 

constituído por um convidado de reconhecido mérito 

cultural e por representantes de diversos parceiros a 

nível regional e nacional. 

Foram apuradas 2 alunas por cada nível de ensino 

para competirem na Final Nacional.  

As nossas 3 alunas demonstraram um excelente de-

sempenho e comportamento exemplares, no entanto 

não conseguiram ficar apuradas para a fase seguinte. 

A Elisabete passou na prova escrita e realizou a prova 

oral, no entanto não tendo sido selecionada para a 

fase final, é uma vencedora porque “um leitor é um 

vencedor!”. 

 Parabéns às magníficas leitoras!  

 Adelaide Ferreira 

N E S T A  E D I Ç Ã O :  

Meses da Europa na BE 2  

Sugestão de Leitura/Filme 2 

Projeto  Erasmus+ “Yourope”, a pensar no futuro 3 

Atividades aLer+ - A ´´Árvore Generosa” 3 

Sessões de animação de biblioteca no Centro 
Escolar da Bidoeira de Cima 

4 

Meditação/relaxamento 4 

A nossa BIBLIOTECA 
é o tesouro onde se 
encontra “tudo” o 
que é preciso para o 
conhecimento! 

MAS OS LIVROS… 

Deolinda Laranjeira 
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SUGESTÃO DE LEITURA DO MÊS 
 
 
O Atlas do Viajante 
Europa 

 
 
 
Autor: Mike Gerrard 
Edição: janeiro 2013 
Editora: Caracter Editora 
 
 
 
Sinopse: 
 

 

SUGESTÃO DE FILME DO MÊS 
 

 

A Gaiola Dourada 

Realizador e argumentista: Ruben Alves 
Com: Rita Blanco, Joaquim de Almeida… 
Género: Comédia 
Outros dados: 2013, Cores,1h 31min. 
 
Sinopse: 
Uma família de classe média baixa recebe uma heran-
ça e torna-se rica. Como nas peças de teatro popula-
res, a transformação é abrupta, mas serve bem ao pro-
pósito do filme, que é de opor os ricos (e o que se es-
pera do comportamento de uma pessoa rica) aos po-
bres (com o comportamento esperado dos pobres). 

Cada grupo é marcado por uma forma de preconceito: 
os endinheirados são vistos como arrogantes, os que 
não têm dinheiro são vistos como ignorantes.  

Descobre a enorme diversidade geográfica, histó-
rica e cultural do continente europeu e mergulha 
na impressionante metrópole de Moscovo a Bar-
celona. Sabe mais sobre os cantos naturais mais 
incríveis, com paisagens tão diversas como os 
fiordes da Noruega ou as ilhas gregas e deixa-te 
conquistar por regiões tão mágicas como a Lapó-
nia ou Bohemia, Rhine Valley ou Ia Provence. Ca-
da ponto de destino é apresentado com todos os 
tipos de detalhes através de descrições e ima-
gens. Os mapas e plantas permitem ao leitor po-
der imediatamente situar-se na cidade, região ou 
lugar em questão. Cada destino conta com uma 
secção para informações práticas com dados so-
bre o clima, moeda, endereços úteis ou ligações 
de transportes para seres capaz de preparar a 
viagem com garantias.  

Cada personagem tem um 
conflito de ordem cultu-
ral/social, numa estrutura 
não muito subtil, mas ca-
paz de tocar em várias 
questões importantes 
como a imigração, a con-
dição precária dos traba-
lhadores, a vergonha ou 
orgulho da pátria, a sau-
dade, a aculturação.  

http://us.imdb.com/Name?Marjane%20Satrapi


Projeto Erasmus+ “Yourope”, a pensar no futuro 

  

O projeto Erasmus+ “Yourope: You in Europe” está quase 
a terminar, mas, dada a coesão e espírito de iniciativa dos 
alunos e docentes envolvidos, perspetivam-se novas dinâmi-
cas e eventuais projetos no âmbito do eTwinning e Erasmus 
KA1 e KA2. Temáticas de trabalho para o futuro poderão ser: 
a leitura, a dinâmica das bibliotecas escolares, as ‘fakenews’ e 
a segurança na internet. Tratou-se de uma equipa muito coe-
sa e trabalhadora, que soube rentabilizar saberes diferencia-
dos em prol do coletivo.  

A segunda/última reunião transnacional Erasmus+, na 

Turquia, decorreu de 20 a 24 de maio. Uma vez que esta se 

destinou à elaboração do relatório final e à seleção de materi-

ais para a plataforma europeia Erasmus+, só contou com os 

professores dinamizadores do projeto, no nosso caso, as pro-

fessoras Cláudia Mota e Bernardete Francisco. Para além da redação conjunta do relatório final, foram fei-

tos ajustamentos nas atividades de disseminação final, foi discutida a apresentação dos resultados na pági-

na de internet do projeto e pensadas ações para a sustentabilidade do projeto. Também os questionários 

finais preenchidos por alunos e professores foram analisados e comparados com os questionários intermé-

dios, preenchidos no final do primeiro ano. Foi unânime a convicção de que os alunos e professores envol-

vidos no projeto ficaram a conhecer mais sobre o passado da Europa e refletiram sobre a influência da Uni-

ão Europeia e suas normas vigentes na vida de cada um de nós. Por outro lado, ao repensarem o espaço 

europeu, aprenderam mais sobre a sua identidade individual e coletiva enquanto cidadãos de um determi-

nado país. Na diferença de cultura e pontos de vista, os intervenientes encontraram pontos comuns, que 

espelham as preocupações de todos nós como seres humanos. “Yourope: you in Europe”, because Europe is 

all about you and me, and not somebody else”.  

   aLer+ …   A Árvore Generosa 

Para comemorar o Dia da Europa, decorreu na biblioteca, a 7 de 
maio de 2019, uma atividade “aLer+ Plurilingue”, envolvendo uma turma 
de 1º ciclo e alunos de 3º ciclo oriundos de outros países. Os intervenien-
tes desenvolveram tarefas em conjunto a propósito da obra A árvore ge-
nerosa, de Shel Silverstein. Tratou-se de um trabalho experimental, em 
jeito de oficina, que mostrou aos alunos que aprender uma língua estran-
geira é um processo exigente e trabalhoso, mas muito interessante do 
ponto de vista linguístico e cultural. Também foi interessante colocar a par 

alunos mais novos e mais velhos, par-
tilhando saberes e aprendizagens. 
No âmbito do Mês da Europa, foi 
apresentada pela Dr.ª Sandra Geada, 
coordenadora do Centro “Europe Di-
rect Oeste e Lezíria do Tejo”, uma 
palestra sobre o tema. A sessão de-
correu na biblioteca no dia 14 de maio, pelas 10:35, e foi dirigida a 
alunos de oitavo e nono anos. Neste espaço, os discentes que partici-
param no Encontro Transnacional na Hungria, em março, no âmbito 
do projeto “Yourope: You in Europe” (Erasmus+), deram conta, de 
uma forma informal, das suas experiências e 
mais-valias resultante do contacto direto com 
colegas de outros países e diferentes culturas.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 
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Blog das Bibliotecas: 

http://becrecolmeias.blogspot.com 

Página do facebook das Bibliotecas: 

https://www.facebook.com/pg/bibliotecasescolarescolmeias 

e-mail: becrecolmeias@gmail.com 

A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares 

deseja   a   todos  excelentes e  

divertidas férias!    

 
 

       
Dependendo da disponibilidade da professora 
bibliotecária, as sessões de animação de leitura 
decorreram na BE do Centro Escolar da Bidoeira 
de Cima, tanto quanto possível, em moldes se-
manais. De modo a abranger todas as turmas, o 
modelo foi rotativo, abrangendo tanto alunos de 
pré-escolar como de primeiro ciclo. Para as tur-
mas do primeiro ciclo, foi feita a requisição sema-
nal de livros. Exemplo da dinâmica foi a explora-
ção da história The fantastic flying books of Mr 
Morris Lessmore, feita através da observação 
das imagens do livro e, de seguida, do visiona-

mento e comentário ao filme. 

 
 

                                                  

LER 

No dia 12 de abril realizou-se 
uma sessão de meditação na 
BE. 
A professora Cláudia Mota ini-
ciou a sessão com um momen-
to de leitura do livro La gran 
pregunta, ao que se seguiu o 
momento de relaxamento e 
meditação. No final, todos bem 
juntos, demos mais sentido ao 
símbolo do nosso Agrupamen-
to. 
Agradecemos a todos a presen-
ça nesta atividade. 
 
A Coordenadora do Projeto  
de Educação Mindfulness 


