
 

 
  
 

 

No âmbito do mês da Gratidão (mês de 
dezembro)  a equipa da Biblioteca realizou 
uma árvore de Natal com 16 corações, um 
para cada uma das 16 turmas da Escola 
Sede. Cada coração contém uma mensa-
gem de Natal de uma turma para esta épo-
ca especial.  
Neste ano tão atípico, os votos dos nossos 
alunos são, essencialmente, muita PAZ e 
SAÚDE para TODOS! 

Boletim Trimestral  
Bibliotecas Escolares do  

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

N Ú M E R O  3 6  

D E Z E M B R O   2 0 2 0   

Mentoria na EBI Colmeias 
 
Seguindo as diretrizes do Ministério da Educação, o projeto de Mento-
ria dá os primeiros passos na EBI de Colmeias. Numa primeira fase, os 
mentores serão alunos voluntários do 9º ano e os mentorandos alu-
nos voluntários de 5º ano. Entre os objetivos contam-se os seguintes: 
estimular a interação e o relacionamento interpessoal entre os alunos; 
contribuir para a integração na Escola e/ou no grupo/turma; incutir o 
espírito de interajuda e de trabalho colaborativo entre os alunos; con-
tribuir para a superação de dificuldades e, consequentemente, para a 
melhoria do processo de aprendizagem de TODOS; desenvolver a cria-
tividade. Para este projeto há uma estreita articulação entre diretores 
de turma e biblioteca escolar. A concepção do projeto foi feita por 
uma equipa de DT e biblioteca, tendo sido identificados os horários 
comuns às turmas disponíveis para este trabalho, bem como as pro-
fessoras tutoras, que integram a equipa da biblioteca. Após a forma-
ção dos mentores e mentorandos, os alunos estão já a trabalhar em 
pares na BE.  
 

Procura-me no interior… 
pela voz do Professor das Histórias. 
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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 2 0    

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  

 

De forma a celebrar o Mês das Bibliotecas Escolares (outubro) e em articula-
ção com o projeto aLer+, os alunos  realizaram em diversas disciplinas esta 
atividade muito criativa.  
Aceitando o desafio lançado pela biblioteca, treinaram a literacia visual e o 
vocabulário em diferentes línguas, dando asas à sua imaginação. 
Aos  elementos da nossa comunidade educativa era pedido que escolhessem 
um objeto (um livro, borracha, lápis ou outro objeto à sua escolha) e depois 
desenhassem algo a interagir com esse objeto. 
Em seguida foi só fotografá-lo com o telemóvel e continuar a tarefa de lhe 
associar palavras ou frases em diferentes línguas.  
Os trabalhos foram enviados para o e-mail da biblioteca e alguns ficaram 
expostos na biblioteca da escola sede. 
Esta atividade foi inspirada no trabalho do designer gráfico Javier Perez: 
https://javierperez.ws/ 

Atividade de desenho, fotografia e escrita criativa 

 

Entrevista à aluna Olga Balan, do 6ºC  - 27 de outubro 2020 
 

Professora bibliotecária (PB) - Antes de mais, quero dar-te os parabéns por teres si-
do, em 2019/2020, a melhor leitora do 2º ciclo da biblioteca da EBI de Colmeias! 
Olga Balan (OB) – Obrigada! 
PB – Qual o livro ou livros que requisitaste no ano letivo passado e de que mais gos-
taste? 
OB – Foram os livros da coleção O Diário de um Banana, mas também gostei de ou-
tros, pois fiz leituras muito diferentes. 
PB – Quando é que costumas ler? E por quanto tempo? 
OB – À noite, antes de dormir, durante cerca de uma hora, uma hora e meia. Também 
leio ao fim-de-semana e quando tenho tarde livre, depois de fazer os TPC.  
PB – Tens irmãos mais novos? Se sim, costumas ler com eles ou para eles?  
OB – Tenho uma irmã com quatro anos. Às vezes leio para ela, mas ela nem sempre 
gosta. Leio-lhe em voz alta enquanto a nossa mãe faz o jantar.  
PB – Já tens ideia do que queres ser ou fazer no futuro? 
OB – Ainda não sei.  
PB – O que achas desta biblioteca? 
OB – É sossegada e perfeita. Tem muitos livros e eu gosto de ler em silêncio.  
PB – Para ti o que é importante num livro? 
OB – Os livros têm de despertar a minha imaginação, pois, quando estou a ler, estou a 
viver o que está no livro.  
PB – Tens algum livro ou escritor(a) preferido(a)? 
OB – Não, não tenho, pois gosto de ler livros de autores diferentes. Gostei muito do livro de Davis Walliams 
que o Município de Leiria agora me ofereceu por ter sido a melhor leitora do 2º ciclo.  
PB – Ainda bem, Olga… e esperamos que para o ano haja mais! Obrigada pelas tuas palavras e boas leituras! 

https://javierperez.ws/


Editorial: 

O Professor das Histórias 
  

Muito se fala atualmente sobre a importância da leitura e de como motivar as crianças 
para adquirirem o gosto pela mesma. Existem muitas receitas e mezinhas para tal em-
preitada que nem sempre se revelam frutíferas. Dou o caso do meu filho que sempre 

teve acesso a livros, sempre lhe contei histórias todas as noites (e ele adorava!), sempre lhe ofereci imensos 
livros, sempre frequentou bibliotecas. E azar dos azares…nunca consegui incutir nele o gosto pela leitura. 
Ainda hoje com 22 anos não gosta de ler e tenho a certeza que segui à risca todas as receitas ao meu alcan-
ce. O que faltou? Não sei! Talvez esta coisa do gostar de ler seja inato e alguns só precisem de um empurrão-
zinho e outros nem com isso lá vão.  

Comigo acho que foi assim. Não cresci num “ambiente leitor”, mas sempre adorei ler. A partir do mo-
mento em que aprendi a ler, “devorava” todos os livros que me apareciam à frente. A expressão é mesmo 
“devorar”, pois não descansava enquanto não terminasse o livro. Ainda me lembro do meu primeiro livro. 
Foi a minha tia Laurinda que mo ofereceu no dia do meu 3º aniversário, “O Capuchinho Vermelho”. Como eu 
adorava aquele livro!!! Coitada da minha mãe, obriguei-a a lê-lo vezes sem conta, até o saber de cor e saltea-
do. E depois desse vieram os outros que completavam a coleção: “A Gata Borralheira”, “O Polegarzinho”, “O 
Gato das Botas”, “A Branca de Neve e os sete Anões” e “A Bela Adormecida”. Ainda hoje os guardo religiosa-
mente. Esperava ansiosamente pelo meu aniversário e pelo Natal, pois já sabia que viria mais um para com-
pletar a coleção. E, mais tarde, quando fui estudar para Leiria, deliciava-me a percorrer as estantes da biblio-
teca, a ler os títulos e a tentar escolher o que queria requisitar. Afinal, se calhar sempre cresci num 
“ambiente leitor”, só que não o sabia. 

Porque acredito que ler é APRENDER, ler é PERCEBER, ler é IMAGINAR, ler é PENSAR, ler é SER, ler é 
LIBERDADE, ao longo da minha prática pedagógica sempre procurei incutir nos meus alunos o gosto pela lei-
tura. Lendo para eles de formas diversificadas, estimulando o contacto com os livros (houve sempre um es-
paço de leitura nas minhas salas de aula), realizando atividades à volta dos livros, da leitura e da escrita. 

No ano letivo passado desenvolvi o projeto de leitura “Professor das Histórias” (nome dado pelos alu-
nos) de dinamização das Bibliotecas da EB de Bidoeira e da EB de Boa Vista, bem como da escola e Jardim de 
Infância de Bouça em parceira com a Biblioteca da EBI Colmeias.  

Foi um trabalho rico, intenso, cheio de alegrias, emoções e aprendizagens. Como era bom ver, ouvir e 
sentir os sorrisos, o calor e as manifestações de afeto por parte das crianças sempre que eu chegava. “Qual é 
a história que vais contar hoje?” – era a pergunta habitual.  E foram tantas… e contadas de tantas formas 
diferentes, mas sempre interagindo com eles, pois só assim fazia sentido. E como sabia bem ouvir no final 
“Oh! Já acabou? Conta mais uma.” Saía sempre de coração cheio. 

Mas…o final deste projeto chegou prematuramente, quando, no dia 13 de março (sexta-feira, por si-
nal) ao sair da Biblioteca da Bidoeira, soube que entraríamos em confinamento.  

E agora? Como fazer chegar a magia das minhas histórias às crianças e continuar a fazê-las sorrir, ima-
ginar, sentir? 

Como todos os professores tive de me reinventar e procurar novas soluções. Foi então que surgiu a 
ideia de criar um canal no Youtube. E porque não? E ele foi criado e o “Professor das Histórias” continuou a 
chegar às crianças recorrendo às novas tecnologias (neste caso, o meu telemóvel) e as histórias chegaram a 
casa de centenas de crianças do Agrupamento de Colmeias e não só. Recebi dezenas de mensagens caloro-
sas: “Gostei muito da história”, “Ó professor agora és you-
tuber?”, “Adorei”, “Aqui na Madeira adorámos as suas his-
tórias”, “A Educadora do meu filho fez uma atividade a 
partir da sua história (“Meninos de todas as cores”) e ele 
adorou.” “Parabéns”. E muitas outras… 

Escusado será dizer que o coração continuou cheio 
de AMOR, ALEGRIA, de EMOÇÃO e acima de tudo de dever 
cumprido. Afinal valeu a pena o esforço e por incrível que 
pareça o afastamento tornou-me mais próximo das 
(minhas) crianças e de mais crianças… através das minhas 
HISTÓRIAS. Consegui motivar as crianças para a leitura? 
Não sei, mas que foi divertido, lá isso foi e no fim de tudo é o que interessa.                  Hélder Santos 

Aqui fica o link do meu canal do Youtube se quiserem espreitar https://www.youtube.com/channel/
UCNDI-

https://www.youtube.com/channel/UCNDIgEjtjTOmGQWgXO12Acw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCNDIgEjtjTOmGQWgXO12Acw?view_as=subscriber


Tel: 244 720 200 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

Consulta-nos em:  
https://agcolmeias.com/ 

 
Redes sociais: 

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

https://www.instagram.com/bibliotecas_ag_colmeias/?

A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares deseja  

 a   todos  momentos de muita gratidão…     

Feliz Natal! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Concurso solidário 
Oh! Oh! Oh! 

 

JI/EB1 Agodim 

    JI da Boa Vista 

EB1 Bouça 

JI Bouça 

AEC— 1º Ciclo Colmeias              

JI Milagres J I Colmeias (sala 2) 

JI Colmeias (sala 1) 


