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EDITORIAL

Hoje há história?

Quando andava na escola primária (em França), havia
No presente ano letivo, os professores Leta Marto
três canais de televisão, não havia consolas de jogos, não havia telefone em casa, e nem sonhávamos sequer que um dia e Hélder Roda têm sido fundamentais na dinamização das
bibliotecas da EB1/JI de Bidoeira de Cima e de Boa Vista.
existiria um objeto chamado “telemóvel”.
Tive a sorte de descobrir muito cedo o gosto pela Semanalmente, tanto as crianças do pré-escolar como do
leitura. Eu e a minha irmã líamos a qualquer hora, em qual- 1º ciclo de ambas as escolas beneficiam de animações de
quer lugar: até líamos debaixo dos lençóis, à noite, com uma leitura nas respetivas bibliotecas, podendo as mais velhas
lâmpada, pois os nossos pais não queriam que estivéssemos a requisitar livros para o domicílio. Deste modo, estimula-se
ler até tarde. Havia apenas um impedimento ao nosso desejo o gosto pelos livros e pela leitura desde tenra idade, para
voraz de ler: os meus pais não tinham dinheiro para livros. Foi além de estimular o prazer de usufruir de bibliotecas… o
então que descobrimos um espaço maravilhoso repleto de que, esperemos, possa manter-se pela vida fora.
A equipa da biblioteca agradece do fundo do coratodo o tipo de livros: a BIBLIOTECA municipal da cidade onde
ção
a
estes
dois professores pelo seu tempo, disponibilidavivíamos! Aos meus olhos de criança, todos aqueles livros
eram um imenso tesouro valiosíssimo. Senti-me como o Ali de e criatividade na promoção destas atividades. Por isso, é
Babá quando abriu a porta da caverna com o “Abre-te Sésa- muito bom quando os alunos perguntam: “Hoje há histómo”. Tanto que descobri nessa biblioteca!!! Era com os livros ria?” e se dirigem, com um sorriso nos lábios, à biblioteca.
que eu conseguia viajar, imaginar, distrair-me, conhecer outros mundos, outras formas de pensar. Discutia os livros que
lia com os meus amigos e, assim, fomos aprendendo a pensar,
refletir sobre o mundo que nos rodeava.
Cresci a amar os livros. Adoro ler. Não imagino a minha vida sem estar rodeada de livros. São a minha companhia
e, hoje, continuo a ir à biblioteca quer escolar, quer municipal.
As bibliotecas são muito diferentes do que eram (podemos
encontrar livros, revistas, jornais, computadores, iPads, música, filmes, jogos), mas têm algo que se mantém: viagem, diversão, e, sobretudo, o conhecimento que pode fazer a diferença nas nossas vidas.
Se ainda não descobriram o gosto pela leitura, é porque ainda não encontraram o livro certo para vós. Passem
pela BIBLIOTECA e descubram-no!!! Acreditem ou não, a nossa biblioteca é especial: é um espaço agradável, sempre com
muitas novidades, pessoal simpático, amigo,
sempre pronto a auxiliar-nos.
Momentos para parar, acalmar, estar connosco e em
Feliz Natal!!!
conjunto...
Bernardete Francisco
(Equipa aLer+)
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Novembro: mês do Português
A comemoração de um mês reservado à Língua Portuguesa na biblioteca, em articulação com o subdepartamento de Português, foi o mote para o desenvolvimento de trabalhos de natureza diversificada. Um dos trabalhos focou-se na pesquisa sobre jovens autores portugueses contemporâneos, que se têm salientado através das suas obras no panorama literário atual. Neste âmbito mereceu ainda especial destaque uma exposição patente na biblioteca que integrou algumas das obras destes autores.
Outra das atividades desenvolvidas no mês de novembro foi dinamizada por alunos do 6º e 7º ano e envolveu toda a comunidade escolar. Assim, com vista a testar os conhecimentos dos entrevistados, e mediante a
sua prévia autorização, realizaram-se entrevistas filmadas a alunos, docentes e auxiliares, bem como a utentes do lar.
Os conteúdos que se encontravam a ser lecionados precisamente nesse momento nos dois níveis acima referidos foram o pretexto para a realização desta tarefa.
Durante as filmagens, inquiriu-se o entrevistado sobre a escrita de duas palavras que ofereciam dúvidas, em
que apenas uma delas estava correta, à semelhança do programa da RTP 1 intitulado “Em bom português”.
Logo que a edição dos vídeos realizados esteja concluída, todos poderão apreciar o resultado deste trabalho
que tanto entusiasmou todos os que nele tiveram oportunidade de participar.
Agradecemos a colaboração de todos, sem a qual este trabalho não seria possível, especialmente aos alunos
do 7º C, com destaque para a Mariana, que se ofereceu prontamente para fazer a tarefa de edição.
Prof. Adelaide Gaspar

No Dia das Bibliotecas
Escolares, a escritora
Celina Lopes veio darnos a conhecer o seu
mais recente livro,
intitulado “Mãe, fui
devolver o mano”.

Em novembro, os alunos de 5º ano descobriram a biblioteca escolar através de pistas
e códigos QR, participando na já habitual
atividade “Bibliopaper”.
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BIBLIOTECAS ESCOLARES DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS

Mais Erasmus, melhor cidadania
Decorreu nos dias 22 e 23 de novembro o XII Encontro Concelhio de Bibliotecas Escolares de Leiria, subordinado ao tema “Mais Biblioteca, Melhor Cidadania”.
Devido ao elevado número de inscritos, o mesmo decorreu no Estádio Municipal. Para além da apresentação de
boas práticas através de "Pechas Kuchas" (apresentações
de curta duração), foi lançado o desafio de, pela primeira
vez, serem apresentados posters. Foram sete as propostas, a saber:
- A BE e o projeto de leitura – Helena Espírito Santo | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo
- Chá de livros – Sílvia Fernandes | AE Caranguejeira e
Santa Catarina da Serra
- Encontros Intergeracionais – Margarida Ferreira | AE
Domingos Sequeira
- Leituras com robots – Maria da Luz Maia | AE D. Dinis
- A minha biblioteca escolar: jornal online – Constantino
Alves | AE Domingos Sequeira
- O país das pessoas de pernas para o ar – Ana Margarida
Violante | AE de Marrazes
- Promoção da Cidadania Europeia na/com a Biblioteca
Escolar – Cláudia Mota | AE de Colmeias
Numa votação on-line surpresa, coordenada pela equipa do Instituto Politécnico de Leiria, o poster do Agrupamento de Colmeias saiu vencedor. O mesmo foi concebido pela professora bibliotecária, Cláudia Mota, e pretendeu dar a
conhecer o trabalho na área da cidadania europeia desenvolvido no âmbito do
projeto Erasmus+ "Yourope: You in Europe", que decorreu até agosto último.

De Colmeias a Dubrovnik
Por considerarem que o que se faz por cá tem qualidade, em nada inferior ao que se faz noutras
bibliotecas espalhadas pelo mundo, as professoras Cláudia Mota e Bernardete Francisco propuseram-se
apresentar uma comunicação na mais importante conferência anual de bibliotecas escolares, promovida
pela “IASL” (International Association of School Librarianship). A comunicação foi aceite e teve como título
“Yourope: You in Europe – Empowering school libraries through international projects”, sendo consolidada
com um artigo em inglês previamente redigido. Este reflete o modo como a dinamização do anterior projeto Erasmus proporcionou uma utilização ativa e profícua da biblioteca escolar, tanto no que diz respeito
ao espaço como aos recursos e ao ambiente partilhado com os alunos voluntários que integraram este
projeto.
A Conferência Internacional decorreu na Croácia, de 20 a 25 de outubro, contemplando a participação e troca de experiências de bibliotecários de todo o
mundo. Estes partilharam as suas vivências e angústias,
inspirando-se mutuamente no que toca a novas dinâmicas e oportunidades. Falou-se de bibliotecas físicas e digitais, das preocupações e
perfil dos nossos jovens e de como a biblioteca se pode afirmar nas escolas como
força motriz de projetos diferentes, inovadores e conscientes de uma sociedade em
rápida mudança.

A Equipa das Bibliotecas Escolares deseja a todos
excelentes e divertidas prendas de Natal!
Com muitos livros… Oh! Oh! Oh!

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
e-mail: becrecolmeias@gmail.com

Sorte

Concurso de Natal Solidário

Num dia de sol,
Estava a passear o cão
Tropecei numa pedra
E dei um grande trambolhão.
Assim que me levantei,
Bateu-me no olho um raio de
Sol
Quase fiquei cego
E bati contra a carrinha do Sumol
Cheguei a casa
Com um galo na cabeça
Fui fazer um puzzle
E faltava uma peça
Mas que maré de azar
Que estou a ter,
Fui andar de mota
E tinha óleo a verter

O concurso de natal deste ano,
destinado a Pré-escolar, 1º ciclo e Educação Especial convida crianças e educadores/professores a construírem
bolas e a colocarem, como prenda,
algum material de expressão plástica,
que vai ser oferecido a uma instituição
de solidariedade social.

Saí da oficina,
E fiz-me à estrada
Nela passava, não uma ovelha
Mas sim uma manada
Fui-me deitar com esperança
De que não acontecesse mais nada
Afinal fui a ver
E não tinha almofada.
No dia seguinte,
Estava a passear o cão
Chutei uma pedra
E achei 500€ no chão
Com esse dinheiro
Formei-me como empresário
Ganhei tanto dinheiro
Agora sou milionário
Tenho uma mansão
Com jacuzzy e piscina
Uma mulher bonita

Mas que maré de sorte
Nem posso acreditar
Estou a escrever isto
No dinheiro a nadar

Sou tão rico
Esbanjo ouro
Tenho 5 guarda-costas
Para me salvar o couro

Já está a ficar de noite
Vou-me mas é deitar
Acordei, e afinal
Estava só a sonhar.

Nuno Anselmo, nº21, 8ºA
2019/2020

