EDITORIAL
Da Alemanha chegam estas palavras da
Nátia (ex-funcionária da biblioteca), que a
equipa agradece e de quem tem muitas
saudades.
“Multicultural… assim se pode divagar
sobre o que se sabe, aprende, experimenta,
num país como este em que estou a viver,
a aprender a conviver, a aplicar tudo o
que aprendi na escola, na rua, com os outros.
Acaba por ser “mestiçagem” o aparecimento de novos “povos”?
Brancos, negros, verdes, azuis, castanhos,
amarelos, rosa, são os cabelos das pessoas
que se cruzam comigo na rua e sorriem
(….) passam a vida a fazer um costume
que se perdeu na maioria das aldeias, a
cumprimentarem-se, a serem cordiais.
90% respeita as regras de trânsito, quase
não se ouve apitar, passar com o semáforo
vermelho nem pensar, com o amarelo já
não se atrevem; até que surge o português,
o espanhol, e o distraído que não pára,
não espera o sinal verde para peões, quando todos o fazem mesmo sem carros na
rua. Viver na multiculturalidade é aprender com os outros, imitar, respeitar as religiões, hábitos, costumes, ensinar o que
temos de melhor, divulgar o nosso país
com o nosso exemplo...
Fazer a exposição das religiões na biblioteca da EBI de Colmeias deve ter sido um
dos trabalhos que mais me ensinou e agora
agradeço, pois evito erros crassos da boa
convivência, uma vez que lido a toda a
hora com pessoas, na escola, no trabalho,
na rua, de todas as religiões e mais algumas que nem imaginava existirem.
Aprendo e respeito, aplico o que aprendi e
reflito nas mudanças que um país como a
Alemanha está a viver. E como cresço a
cada dia que passa… É bom não deixar de
aprender… é bom aprender outra língua,
por si tão diferente da nossa mas também
com algumas semelhanças, não fossem
elas originárias da mesma língua-mãe…
Estudem e respeitem quem vos está a dar o
melhor que pode e tem…”
Nátia
Mainz, novembro de 2012
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Mais duas iniciativas aLer+ a assinalar:
- o placard de leitura, terminado no final
de 2011/2012;
- a parede renovada do projecto agora
intitulado aLer com mais Arte.
Vejam lá que belo efeito se criou, dando
nova vida aos livros.
Destaque-se também o envolvimento de
um dos alunos da Educação Especial na
construção da pirâmide dos livros e colocação das letras.
E assim se vai (tentando) colocar todos
aLer+.

Esta foi outra das iniciativas do projeto aLer+, sensibilizando os alunos para a importância da leitura e dos
livros. Assim, os alunos podem colocar a sua cara no
espaço para o efeito e ficam ‘automaticamente’ a ler!
Tem sido muito divertido ver a sua reação…

Sinopse: No mês em que se completam
nove anos sobre a mudança dos habitantes da aldeia da Luz, a EDIA e o Museu
da Luz lançam um livro para os mais novos contando a história deste processo.
A vida na antiga aldeia, os avanços e recuos da obra, a chegada das máquinas, a demolição das antigas casas ou a subida
das águas são alguns dos momentos contados
Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, O
nas páginas deste livro.
O livro foi oferecido às crianças da aldeia da
que vês dessa janela? , Museu da Luz, 2011
Luz (grande parte delas já nascida após a mudança para a nova aldeia), mas a ideia é que
chegue também a outras crianças. Passados quase 10 anos desde a submersão da antiga Luz é
muito provável que grande parte delas nunca tenha ouvido falar desta história que emocionou o
país e que levou muitos turistas à região, para ver a aldeia que foi engolida pelas águas.
DEZEMBRO
SUGESTÃO DE LEITURA:

A equipa da biblioteca preparou uma montra de
livros alusiva ao tema e recebeu a visita especial
dos educadores do Jardim de Infância da Bidoeira
de Cima, que vinham vestidos a rigor. Durante esses dias e como forma de ocupar os tempos livres,
os alunos puderam realizar alguns trabalhos, desenhando: abóboras, morcegos e outros animais.

Guido Visconti e
Alessandra Cimatoribus, Certa Noite,
num estábulo, Lisboa: Livros Horizonte, 2003.
Plano Nacional de
Leitura: Livro recomendado para projectos relacionados
com o Natal nos 3º, 4º, 5º e 6º anos.
Sinopse: Numa das colinas de Belém há
um velho estábulo, onde uma velha vaquinha espera pelo seu dono. Numa certa noite, em que o vento sopra forte,
ela abriga todos os animais que pode.
Haverá ainda lugar no pequeno estábulo
para um burro carregado, que também
vem pedir abrigo?

E não te esqueças que:
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C O L M E I A S

Ler é fixe!!!!

No dia 13 de novembro a educadora Lúcia
e os seus meninos vieram visitar a biblioteca da EBI de Colmeias. Trouxeram-nos
uma prenda: o seu livrinho de desenhos. Conheceram o espaço da biblioteca e estiveram
aLer com + arte, com uma atividade artística a propósito duma obra ilustrada de Jacques
Prévert. Foi um momento de imaginação e encanto, principalmente quando, ao ouvir-se a história e fazer-se o desenho ao mesmo tempo, apagámos as grades da gaiola e o pássaro voou,
tendo mesmo cantado algures na biblioteca.
A equipa agradece a visita e
espera que os meninos e a educadora tenham gostado.

Foi assim no Dia das Bibliotecas Escolares, assinalado
a 23 de outubro de 2013.
Os alunos vestiram 'a pele' da equipa da biblioteca e
assumiram as suas funções: desde requisitar livros a
orientar os colegas, manter a ordem no espaço, organizar prateleiras, marcar os computadores, fazer a devolução de jogos, limpar mesas... fizeram de tudo um
pouco na biblioteca escolar. Um dia, sem dúvida, diferente, para quem experimentou o que é estar do
outro lado!
As fotos falam por si.

Esta semana, em que se assinalou o Dia das Bibliotecas Escolares, convidámos as turmas do 5º ano para
melhor conhecerem a sua biblioteca escolar, a fim de
usufruírem ao máximo dos seus serviços. No final, ainda
houve tempo para uma história alusiva ao tema do projeto educativo, intitulada A Floresta da Preguiça.

A Equipa das Bibliotecas
deseja a todos umas
BOAS FESTAS!
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Tel: 244 720 200

Blog das Bibliotecas:
http://becrecolmeias.blogspot.com
Página das Bibliotecas:
http://agcolmeias.com/biblioteca/
Email: becrecolmeias@gmail.com

"Cada livro, cada volume que vês, tem alma.

A alma de quem o escreveu e a alma dos que
o leram e viveram e sonharam com ele. Cada
vez que um livro muda de mãos, cada vez que
alguém desliza o olhar pelas suas páginas, o
seu espírito cresce e torna-se forte."
Carlos Ruiz Zafón in A sombra do vento

A equipa aLer+ lançou um concurso de fotografia e uma exposição ainda patente na biblioteca, intitulados “ As Leituras noutras Culturas ” . O concurso é aberto a toda a comunidade escolar, sobretudo aos alunos dos 2º e 3º ciclos e também aos pais e encarregados de educação. Pretende-se
que os participantes fotografem pessoas em situação de leitura ou em que a leitura e os livros estejam presentes, no dia-a-dia, ou em outras culturas.
Cada participante pode apresentar até um máximo de quatro fotografias e pretende-se com este
concurso sensibilizar não só o gosto pela leitura, mas também fomentar o gosto pela arte em geral,
neste caso particular pela fotografia.
As fotografias dos participantes deverão ser entregues na biblioteca ou enviadas por email até 11
de janeiro de 2013.
Após uma prévia seleção, serão expostas as melhores fotografias e publicadas no blogue do projeto.

