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Ser bibliotecário(a) por um dia 

 

EDITORIAL 
 

Ler é mergulhar nas palavras, sentir, sonhar, aprender, 

viajar… 

O lugar mágico para realizar este mergulho é a Biblioteca. 

Nós temos o privilégio de beneficiar de uma linda bibliote-

ca, cheia de conhecimento, empatia, organização e alegria. 

O mergulho que realizei durante o meu caminho levou-me 

a respeitar o livro, seja ele físico ou digital. 

Ainda me lembro do primeiro livro que me foi oferecido. 

Foi a história “Aladim e a Lamparina mágica”. Estava doen-

te em casa, impedida de ir à escola e a minha irmã colocou

-me este livro nas mãos. Este foi o primeiro de muitos li-

vros que fazem parte da minha vasta biblioteca pessoal. 

Tenho um gosto especial por livros infantis e juvenis, assim 

como banda desenhada. Não posso dizer que gosto de 

todos os tipos de livros. Cada um de nós deve experienciar 

diversos tipos de literatura para descobrir o que mais gos-

ta de ler. Eu acredito que todos nós gostamos de ler. O que 

é preciso é descobrir que tipo de literatura se adequa ao 

nosso gosto. 

Sendo professora de 1ºciclo, tenho vindo a implementar 

diversas técnicas para que os alunos leiam e gostem de ler. 

Adoro contar histórias, realizar círculos de leitura, promo-

ver momentos de leitura com música, comentar livros li-

dos… 

Cada livro é uma viagem, cada livro é um transmissor de 

conhecimento. 

Finalizo, fazendo um apelo:  

“Leiam, leiam muito, o poder da 

palavra é absoluto”. 

  Leta Marto, professora de 1º ciclo 
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Janeiro foi o Mês da Catalogação, com duas 
sessões formativas para os interessados sobre 
o processo do livro, desde a livraria até poder 
ser requisitado na biblioteca. Muitos dos moni-
tores da biblioteca participaram, bem como 
outros alunos, e concluíram que o processo é 
mais exigente do que parece e que há muitas 
etapas por que passa o livro. Um mundo novo 
por descobrir…  
 

Ser monitor tem sido muito divertido, 
mas ao mesmo tempo tem sido muito 
desafiador. Acho que foi uma boa ideia 
ter esta função. 
Com esta atividade podemos experienci-
ar novos desafios.  

 
 
Recomendo a quem já 
tenha pensado nisso. 
 

Afonso Silvestre, 6ºD 

 

 Opinião de um monitor 
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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  

 A Semana da Leitura 2020, com o tema concelhio "Livro e Ci-
dadania”, decorreu de 09 a 13 de março. O programa do Agrupamen-
to resultou do trabalho colaborativo entre a biblioteca escolar e vá-
rios departamentos: Línguas, Pré-escolar e 1º ciclo. Participou ainda o 
Projeto aLer+ e, no presente ano letivo, as turmas de 6º ano, num 
momento DAC intitulado "Histórias/Contos de Mel e Fel".  

Semana da leitura — Tema “Livro e Cidadania” 

 O programa era vasto e rico, 
pelo que a equipa da biblioteca agra-
dece muito a todos os que colabora-
ram na dinamização de atividades e, 
em especial, aos professores Leta 
Marto e Hélder Santos, em gozo do 
artigo 79º e que dinamizaram sessões 
de animação de leitura nas bibliote-
cas de Bidoeira de Cima, Boa Vista e 
Colmeias.  
                Resta acrescentar que, na 
biblioteca escolar, março foi para nós, 
o "Mês das Palavras".  
 
                O mote era:  
       "Ler mais para ser melhor".  
 



 

As sessões aLer+ para pré-escolar e 1º ciclo, com a explora-

ção da obra As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi foram muito 

divertidas. Abrangeram todas as turmas de 1º ciclo de Colmeias e  

JI de Colmeias. Na sessão do pré-escolar contámos com a participa-

ção especial de uma menina italiana, a estudar na Alemanha e em 

curta passagem por Portugal. Chamava-se Ásia e interagiu muito 

bem com os mais pequenos. Fica o registo fotográfico. 

aLer+ 
As aventuras do Pinóquio 

 

 

 Nestes tempos difíceis, em que nos pedem que nos mantenhamos em casa (para nossa segurança e 
dos outros), as bibliotecas do Agrupamento continuam convosco. Qualquer questão em que possamos ser 
úteis, basta escrever para becrecolmeias@gmail.com. Além disso, estamos a colocar regularmente suges-
tões de recursos e atividades para fazer em casa na página de Facebook das bibliotecas do Agrupamento, 
em   
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/.  
 Não deixem de passar por lá. Vejam também os vídeos de apresentação da biblioteca elaborados 
por alguns dos nossos monitores, em  
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/208658253575631/ e 
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/491263195084102/.  

 

Sugerimos ainda que aproveitem este tempo para ler (ou 
reler) aquele livro que tem estado aí por casa há tantos anos e que 
nunca tiveram oportunidade de ler. Ele está à vossa espera! Há 
muitos outros livros digitais acessíveis.  

Ouvir música, fazer exercício físico, experimentar receitas 
culinárias, jardinar e dar uma ajuda nas limpezas lá de casa também 
são boas opções para miúdos e graúdos. Aproveitem ainda para 
passar mais tempo com as vossas famílias, já que, no dia-a-dia, com 
a correria constante, não costumamos ter a possibilidade de con-
versar, fazer jogos de tabuleiro, dançar, etc.  

 
E não se esqueçam… a vossa biblioteca escolar continua 

convosco, à distância de um clique! 
 A professora bibliotecária, 

Cláudia Mota 
 

Bibliotecas em tempo de Pandemias 

https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/208658253575631/
https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/videos/491263195084102/


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: 

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

e-mail: becrecolmeias@gmail.com 

A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares deseja  a   todos  

uma Páscoa Feliz!    

 

LER MAIS PARA SER MELHOR 

Concurso “Quem é quem?” 
 

 

Este concurso consistia em identificar os/as escrito-

res/as portugueses/as cujos retratos ou caricaturas se encon-

travam nas vitrinas de acesso à biblioteca. Alguns eram clás-

sicos e outros contemporâneos. Quem acertasse no maior 

número de escritores/as até ao dia 28 de fevereiro, ganhava 

prémio.  

O concurso foi aberto a toda a comunidade escolar e 

os vencedores, anunciados no dia 09, primeiro dia da Sema-

na da Leitura, foram: 

- Lucas Pires, aluno do 6ºD 

- Professora Cristina Marques 

- Psicólogo Pedro Claro 

Dia de São Valentim 

Para festejar o “Dia de São 

Valentim” a biblioteca engalanou-se 

com uma mesa a preceito e uma 

ementa literária.  

Além disso, todos os alunos 

puderam depositar uma carta no 

“Correio dos Afetos”, para depois ser 

entregue a quem mais gostavam.  

 

Foi uma outra forma de trei-

nar a leitura e a escrita. 


