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Olá! 

Eu sou aluna nesta escola 

desde o 5º ano, agora estou 

no 9º ano. 

Gosto muito de cá andar. 

Durante estes anos aprendi 

muitas coisas. 

Há um espaço na minha es-

cola que gosto muito de 

frequentar… 

É a Biblioteca. 

Sempre que tenho tempo 

livre vou para a Biblioteca. 

As funcionárias e a profes-

sora são simpáticas, ajudam 

em tudo o que precisamos. 

Quando estou na Biblioteca 

gosto de ler, trabalhar no 

computador, estudar, mas 

também podemos ver fil-

mes, ouvir música e jogar 

alguns jogos. 

Às vezes também colaboro 

com as funcionárias na rea-

lização de algumas tarefas 

da Biblioteca. 

Sou muito feliz na Bibliote-

ca da minha escola. 

Sara Duro 

9ºB 

No dia 28 de fevereiro, esteve na biblio-

teca a escritora Josélia Neves, que,  

além de  apresentar o seu livro O menino 
dos dedos tristes, partilhou com os alu-

nos e professoras muitos dos seus conhe-

cimentos acerca da inclusão, língua ges-

tual, braille, etc. Foi muito interessante 

ficar a conhecer este livro em multifor-

mato, que abre inúmeras possibilidades 

de sentido.  

 



B O L E T I M  T R I M E S T R A L — M A R Ç O   2 0 1 3    

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  

Decorreu na biblioteca no dia 05 de fevereiro, organizado pelo subde-

partamento de Língua Portuguesa, a primeira eliminatória do concurso 

de leitura em voz alta, cuja final se realizou na última semana de feve-

reiro - Semana da Leitura. Estão de parabéns todos os participantes. 

   Em março, marçagão, leio de manhã, à tarde e ao serão. 

Sinopse: A Pequena Lebre Castanha adora brincar 

na Primavera, quando tudo está a crescer e a mudar. 

Mas será que consegue adivinhar aquilo em que uma 

pequena lebre castanha se vai transformar? 

Sam McBratney, Adivinha Quanto Eu Gosto de Ti na Primavera  
Editorial Caminho 
Coleção: Livros dos Quatro Ventos 

Depois da narração da história 

“O rei e a estrela” de Vanda Fur-

tado Marques, a turma do 1º e 4º 

ano da professora Leta Marto, 

auxiliada por alguns alunos da 

educação especial, aprendeu a construir uma estrela e 

um livro em origami, numa iniciativa conjunta da equipa 

aLer+ e da educação especial. O livro será preenchido 

com uma história ou registo construído a propósito de 

uma das atividades da Semana da Leitura e os trabalhos 

serão futuramente expostos na biblioteca. No final ainda 

houve tempo para algumas 

canções sobre o alfabeto. 

E assim se assinalou, atra-

vés de mais uma atividade, 

a Semana da Leitura. 
Está em vigor na biblioteca uma exposi-

ção com a dinâmica de leitura de todos 

os Jardins de Infância. Vale a pena vir 

visitar !  



 

Parei 

Espreitei 

Entrei 

Comprei 

Saí 

Subi 

Abri 

Sorri 

Peguei 

Coloquei 

Atei 

Ajeitei 

Desci 

Apareci 

Rugi 

E ri 

Um leão 

Que aflição! 

Mas não… 

É o João! 

  
Maria Cândida 

Mendonça, 

 “A MÁSCARA” 

 
In O Livro do  
Faz-de-Conta 

Esta atividade acontece uma vez por semana na biblioteca 

escolar, sendo dinamizada pela Equipa aLer+. 

Pretende-se que os alunos trabalhem e apreciem a intera-

ção entre a leitura e as artes. 

Várias turmas de pré-escolar (Colmeias, Boa Vista e Barracão), bem como quase 

todas as turmas do 1º ciclo de Colmeias e algumas turmas do 2º ciclo, já foram con-

templadas. O 5ºB trabalhou a história numa aula de educação visual, baseando-se  

no trabalho de Pablo Picasso. 

No dia 1 de fevereiro a contadora de histórias Liliana  Gonçalves animou a plateia com as 

suas histórias e brincadeiras, uma atividade organizada pela Educação Especial. 

Entrou como sendo um “amigo”… 

Deu de caras com a  

essência da escola… livros… e gostou! 

Fotos e texto do professor Francisco Mendes 
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Nas longínquas terras do Polo Norte, o Pai Natal preparava-se 

para partir. 

 As crianças estavam em pulgas para que o Pai Natal 

chegasse. 

 Nas casas havia muita alegria: a família reunida, 

velas natalícias acesas, luzinhas a piscar em volta da Árvore 

de Natal, uma enorme festa. 

 Nas ruas caia neve, luzinhas a brilhar por todo o 

lado. Mas, numa esquina da rua, não havia alegria. 

Uma senhora sentada num banco cheia de frio e fome chorava. 

Essa senhora estava muito triste por não ter uma casa e uma 

família que a acarinhasse. 

 Era meia-noite. As crianças e seus pais já estavam 

deitados nas suas quentes e confortáveis camas.  

 O Pai Natal passou por todas as casas da aldeia dei-

xando presentes e, quando ia para casa, reparou na triste 

senhora que estava abandonada na rua. 

 Aproximou-se e perguntou delicadamente:  

 - Como se chama, minha senhora? 

 A senhora ficou muito feliz por estar perto do Pai 

Natal e respondeu, limpando as lágrimas: 

 - Eu chamo-me Camila. O Pai Natal ficou encantado 

com Camila. Ela era muito bonita! 

 - Camila, vem comigo. Vou dar-te comida, casa, roupa 

e uma familia. – disse o Pai Natal. 

 - Sim, Pai Natal. Vou consigo! Obrigado. 

 Os dois entraram no trenó e partiram. 

 Depois de uma longa viagem de trenó, Camila e Pai 

Natal entraram em casa dele e os duendes apareceram fazen-

do uma festa. 

    Camila ficou muito contente. Finalmente tinha um 

lar. 

 O Pai Natal chegou-se perto do Tric, o chefe dos 

duendes, e disse baixinho: 
 - Preparem um banho quente, roupa quente e comida 

para a Camila, por favor. 

  
- Vamos preparar isso com muito cuidado e carinho, Pai Natal! – 

Exclama o Tric. 

 - Obrigado, Tric. – Agradece o Pai Natal. 

 - Com todo o prazer, Pai Natal. – Finaliza o Tric. 

 - Camila, gostaste desta surpresa? – Pergunta o Pai 

Natal. 

 - Gostei muito Pai Natal, obrigado. 

 Camila foi tomar um belo banho, vestir roupa quenti-

nha e comer. No fim foi dormir. 

 No dia seguinte, Camila mostrou ao Pai Natal os seu 

dotes de dona de casa.  

 O Pai Natal sempre quis aprender como se tratava de 

uma casa e pediu ajuda a Camila. 

 Camila ensinou o Pai Natal. Correu tudo bem. 

 Camila e o Pai Natal trabalharam em conjunto. 

 - Parabéns Pai Natal! – Disse Camila. 

 O Pai Natal ficou impressionado com Camila! Uma ver-

dadeira fada do lar! 

 Passados alguns dias de convivência, o Pai Natal reve-

lou os sentimentos que tinha por Camila. O Pai Natal estava 

apaixonado! 

 Desde esse dia o Pai Natal e Camila ficaram a viver 

juntos. 

 Nas alturas do Natal, Camila ajudava o Pai Natal e 

dava uma mãozinha na Fábrica dos Brinquedos. 

 Camila e o Pai Natal gostam muito um do outro! 

 

 

 

Helena Costa 

4º ano 

EB1 da Bidoeira de Cima 




