EDITORIAL

Eu gosto daquele canto.
Não do canto de cantar,
mas do Cantinho da Fantasia. Se há canto com mais
encanto é esse mesmo,
porque sei que posso fazer
ali um amigo e levá-lo a
fantasiar e imaginar mil e
uma aventuras em que gostaria de entrar.
Desde criança que ouvia a
minha mãe, o meu avô, as
minhas tias (todas professoras), contarem-me histórias de encantar em noites
sem fim...contavam-me histórias que tinham na memória, ou mesmo inventadas
no momento, inspirados
num bichinho que por ali
passava perto. Talvez por,
na minha infância, não existirem muitos livros infantis,
a mensagem era passada
de boca em boca e todos
tinham o hábito de contar
uma história.
Sentávamo-nos num colinho quentinho e brincávamos com os dedos do nosso contador de histórias,
enquanto sonhávamos e
viajávamos com o que estávamos
a
ouvir...muitas
vezes
adormecíamos
embalados por aquelas tão
belas palavras...
Nos dias de hoje, os nossos livros têm cheiros, têm
sons, são de mil e uma
cores e diferentes texturas,
e mais, há meninos que
comem livros… e tudo
naquele cantinho onde as
prateleiras se alinham e os
livros esperam por olhos e
dedos ansiosos… lá, na
nossa Biblioteca… . Vem
espreitar!
Desejo-vos um Natal cheio
de letras e páginas felizes.
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Abrir um livro é entrar num
mundo mágico onde tudo é
possível. E as histórias, às
vezes, são tão boas que inspiram novas histórias. Com base
nas aventuras que os livros
nos proporcionam, escolheuse "Livros na Ponta dos Pés”
como temática do mês de
Outubro. Assim, os livros de
capa dura saíram das prateleiras e vieram “viver”
durante um mês junto dos sapatos antigos, que à
falta dos pés, lhes fizeram companhia. Ficaram
todos em lugar visível nas bibliotecas, enquanto
um pé gigante no placard lembrava a temática do
mês, junto com a sugestão de leitura.

O Dia das Bibliotecas Escolares (25 de Outubro) foi festejado de uma forma
diferente. Como a temática do mês era "Os Livros na Ponta dos Pés", para além
das actividades de animação de leitura sobre o tema, os alunos de todos os
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Os livros na ponta
dos pés

ciclos puderam descalçar-se e sentir os livros (os livros mais velhotes, claro)
através dos pés, como se atravessassem um rio e os livros fossem as pedrinhas
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Temática do mês de
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Novembro

no leito. Além disso, criámos uma praia (nada mais nada menos que uma manta
amarela) onde se podia brincar e ler os livros de uma pseudo-biblioteca itineran-
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te aí criada.

Sugestão de leitura
de Dezembro

Foi uma experiência muito gratificante sentir os livros de outra forma.
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Sentido: PALADAR
"Esta é a história de um rapaz com um
apetite insaciável... por livros. Um dia,
assim por acaso, o Henrique descobre
esta estranha paixão, que se transforma
numa mania constante e deliciosa! E eis
a parte melhor: quanto mais livros
devora, mais esperto fica. O Henrique
sonha tornar-se na pessoa mais esperta
do mundo. Até que percebe os malefícios deste hábito peculiar.... Já não consegue digerir bem, as coisas que aprendeu começam a ficar todas baralhadas e
tem de parar."

Em Novembro
comemorámos OS
CINCO SENTIDOS DA
LEITURA, pois não se lê
só com os olhos mas
com diferentes
sensações que nos são
despertadas por outros
sentidos, tais como o
tacto ou o olfacto, por
exemplo.
Neste mês a dinâmica
das bibliotecas contou
com a articulação
curricular directa com
Estudo Acompanhado,
pois unindo esforços, o
trabalho resulta sempre
melhor, verdade?
Espreitem a nossa
sugestão de leitura do
mês e vejam as
imagens no blogue.

O Incrível
Rapaz que
Comia Livros
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NOTA:
contracapa deliciosa, onde se pode ler:
AVISO
Por favor, NÃO tentem COMER este LIVRO em casa
Também disponível em vídeo,
em http://www.youtube.com/watch?v=nmS2PTp8Xls
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Mais actividades...

OS CINCO SENTIDOS DA LEITURA

Na nossa biblioteca, o mês de Novembro foi dedicado aos cinco sentidos da leitura.
E das mãos das professoras envolvidas foram nascendo os diferentes espaços, cada um deles
alusivos a um dos sentidos, pois com todos eles se lêem os livros, as histórias, o mundo... até a
Bé passeou os olhos ao acaso pelas estantes e olhou distraidamente os livros expostos sobre a
mesa. Viu um livro e a capa seduziu-a. O título cativou-a. Quis vê-lo com mais pormenor e
pegou nele. Não resistiu passar a mão pela capa, sentir a sua textura…agarrou-o com as duas
mãos e com o polegar foi soltando as páginas devagar. Este folhear libertou o cheiro a tinta e a
papel. Aproximou mais o livro e inspirou-o. Retomou o folhear e sorriu ao ouvir aquele barulho.
Aqui e ali parava numa frase e ouvia a música das palavras. Gostou e muito! Levou-o com ela,
antecipando o momento em que, confortavelmente instalada no seu recanto preferido, poderia,
por fim saboreá-lo.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
COLMEIAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO
DE RECURSOS
Tel: 244 720 200
Blog das Bibliotecas:
http://becrecolmeias.blogspot.com
Página dasBibliotecas
http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt/

Blog do Projecto aLer+:

A Equipa das Bibliotecas
deseja a todos um
BOM NATAL!
http://alermaiscolmeias.blogspot.com

DEZEMBRO
MÊS
DOS
PERIÓDICOS
(Revistas e Jornais)
NAS
BIBLIOTECAS

ESCOLARES
Sugestão de leitura do mês:
Lê jornais e revistas e partilha-os com os teus amigos.

