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EDITORIAL 
Olá! 

Eu sou o Pedro Fer-

reira e desde o primeiro 

período que colaboro na bi-

blioteca, todas as terças-

feiras das 15:40 às 16:25. 

Lá fazemos de tudo um pou-

co: ordenamos os livros, fa-

zemos recortes, substituí-

mos material velho, organi-

zamos os jogos, preenche-

mos ficheiros nos computa-

dores e arrumamos a biblio-

teca. 

Esta oportunidade 

de estar na biblioteca é im-

portante para mim porque 

posso preparar-me para 

quando for trabalhar a sé-

rio. Gosto de lá estar por-

que me tratam bem. 

Para além desta ati-

vidade semanal, costumo ir 

à biblioteca para ler o Re-

cord ou requisitar livros 

para ler. 

As funcionárias são 

simpáticas e andam sempre 

felizes. 

Espero continuar a 

trabalhar na biblioteca! 
 

PEDRO  

FERREIRA 

8ºC Nº12 

Na nossa biblioteca, realizou-se uma atividade, de 
elaboração de uma banda desenhada, pelos alunos do 
4º ano, num painel gigante a partir da tão conhecida 
história de Óscar Wilde “ O gigante egoísta”.  
Apareçam para ver como ficou depois de concluída… 

 

Semanalmente a professora Susana Marques dinamiza 

na biblioteca escolar atividades que associam a leitura 

a outras artes, desde a decoração de T-shirts a partir 

da obra “Porque é que os animais não conduzem?” até à 

criação de peças artísticas em sabão.  

Tem sido um misto de criatividade e manualidades, que 

proporcionam aos alunos o contacto com a literatura e 

a ocupação lúdica dos seus tempos livres. As t-shirts 

estiveram penduradas na biblioteca, durante o mês de 

maio.  

As fotos falam por si. 

 Trabalhos manuais e outros que tais... 



B O L E T I M  T R I M E S T R A L — J U N H 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  

               Em junho,  começa o verão. 

                                         Saio pró campo, com um livro na mão. 

“ Tudo é verde, 

 tudo é vida na floresta da preguiça.” 

 

 

 

 

 

TEXTO: Sophie Strady 

ILUSTRAÇÃO: Anouck Boisrobert  

e Louis Rigaud 

TRADUÇÃO: Helder Guégués 

EDITORA: BRUAÁ 

TÍTULO: NA FLORESTA DA  
           PREGUIÇA 

AUTORA: Manuela Mota Ribeiro, Kiko, o dentinho 
de leite. Ebitda, 2011.  

 

Sinopse: 

Esta narrativa, por ser tão cativante e por 

criar uma forte ligação empática com os 

leitores, não deixa ninguém indiferente. 

Através da história do Kiko, um dentinho 

de leite que vive na boca do Tomás, e da 

bonita e muito divertida música de Sofia 

Ribeiro que acompanha o livro, sensibili-

zam-se crianças e adultos para a impor-

tância da higiene oral. 

No final, um breve espaço educativo, tam-

bém ilustrado, vem completar a mensagem 

que se pretende passar. 

Este livro é recomendado pelo Plano Naci-

onal de Leitura para apoio a projetos rela-

cionados com o corpo humano/saúde e in-

tegra o kit SOBE. 

Eis uma das atividades lúdicas que os alunos 

fizeram na biblioteca para ocupar os seus 

tempos livres. 

Digam lá se não estão originais! 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://criacria.files.wordpress.com/2012/03/capa-na-floresta-da-preguica.jpg&imgrefurl=http://criacria.com/2012/03/10/na-floresta-da-preguica-de-anouck-boisrobert-e-louis-rigaud/&h=1280&w=664&sz=1726&tbnid=tHcuCzifSbDqUM:&tb


Para comemoração deste dia tão especial,  uma das turmas 
do 6ºano,foi convidada a vir à biblioteca e a participar numa 
atividade intitulada “Leitura aos Retalhos”. 
Nas semanas seguintes, foi a vez das restantes turmas do 6º 
ano, no âmbito do Projeto aLer+.  
Depois de ouvirem a história “O Sonho de Mateus” e de visionarem um pequeno 
vídeo intitulado "Arte e Leitura", ficaram a conhecer um artista plástico ameri-
cano, que, dos jornais velhos, revistas e livros antigos consegue criar arte 
(escultura e pintura). De seguida foi a vez dos alunos porem mãos à obra e cria-
rem, eles próprios, com materiais reciclados, uma placa para colocar na porta do 
quarto, dizendo:         

                    
 "Não incomodar - Estou a ler".  

                   

Questionando a função da leitura em papel com a 
leitura digital, as turmas de sétimo ano têm sido 
convidadas a vir à biblioteca para repensar os for-
matos de leitura atuais e refletir sobre a sua (in)
compatibilidade. Verificaram o quanto os livros em 
papel podem ser criativos, desde livros pop-up a 
livros em japonês. De seguida, experimentaram a 
leitura em I-pad e nos livros digitais disponíveis na 
biblioteca. Além disso, visionaram alguns vídeos que 
levantam esta questão tão atual para concluir que, 
independentemente do formato, o importante é 
mesmo LER! 

Os meninos descobriram como podem 

juntar leitura, recortes e muita ima-

ginação.  

Eis como se envolveram na atividade… 

No dia 23 de abril, da parte da 
tarde, foi a vez dos idosos do Lar/
Centro de Dia "Os Amigos de Col-
meias" visitarem a biblioteca da 
EBI de Colmeias e escutarem his-
tórias pela voz da professora bi-
bliotecária e dos seus alunos do            
7ºA.  

Foi um interessante encontro intergeracio-
nal, onde nem  gestos, nem palavras nem  
afetos faltaram...  
 



A  Equipa das Bibliotecas deseja a todos umas 

BOAS FÉRIAS 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

Tel: 244 720 200 

Blog das Bibliotecas: 

http://becrecolmeias.blogspot.com 

Página das Bibliotecas: 

http://agcolmeias.com/biblioteca/ 

becrecolmeias@gmail.com 

Não riquezas, mas recursos   

para continuar a caminhada... 

O livro  ”A Vida de Pi” revela-nos, na primeira parte, a riqueza de uma Índia 

plena de tradições, cheiros e cores. Encontramos a família de Pi muito cética 

nas questões de religião e crenças. Na segunda parte do livro, o autor afasta—-

-se do tema religião, mas mesmo assim consegue a proeza de que o tema conti-

nue a pairar, o que tem a ver com a sobrevivência de Pi, após o naufrágio do na-

vio onde seguia com a sua família. Pi vê-se na imensidão do Pacífico a bordo de 

um salva-vidas acompanhado de uma hiena, um orangotango, 

uma zebra ferida e um tigre. A terceira parte do livro revela 

a crueza e a realidade da aventura. Mesmo assim, o autor 

ainda se deu ao luxo de deixar que o leitor tirasse as suas próprias conclu-

sões . É nesta última parte que reside toda a essência e magia do livro… 

“Crer ou não querer”, o leitor decide. Considerado uma das mais extraordiná-

rias criações literárias da última década, este bestseller de enorme sucesso 

mundial, chegou ao cinema recentemente pela mão do realizador Ang Lee. 

No dia 17 de maio, alguns alunos de 2º ciclo participaram na prova 

de escola do habitual concurso de provérbios. Destes, dois foram 

os representantes de 2º ciclo (os de 3º ciclo foram eleitos em au-

la pela professora Bernardete Francisco). A prova do 2º ciclo foi 

realizada num ambiente descontraído, tendo ainda havido tempo e 

espaço para 'piquenicar'.  

Não se come na biblioteca mas, às vezes, pode abrir-se uma peque-

na exceção, sobretudo quando faz frio e chove na rua!  

A final inter-escolas,  realizou-se por videoconferência com a Esco-

la de 2º/3º ciclo de Marrazes no  dia 23 de maio. 

Este concurso foi ganho, de forma bastante renhida, à escola dos 

Marrazes!!! 




