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Durante este e o próximo ano letivo, a equipa aLer+ do Agrupamento de 

Escolas de Colmeias dinamiza um Projeto Comenius com parceiros europeus (da 

Dinamarca, Islândia e República Checa). Este chama-se SLODIC (“School Libra-

ries: Open Doors to Intercultural Competences”), ou, traduzindo, “Bibliotecas Esco-

lares: Portas Abertas para as Competências Interculturais”. Trata-se de um Projeto 

que pretende colocar as bibliotecas escolares no centro da vida da escola e onde 

serão dinamizadas atividades conjuntas em Inglês pelas escolas europeias partici-

pantes, com recurso às novas tecnologias (nomeadamente aos códigos QR, que 

se podem ler/visualizar com Ipads e Iphones. 

O primeiro encontro decorreu em Portugal, na EBI de Colmeias, de 16 a 

20 de Outubro, tendo os professores europeus envolvidos definido em pormenor 

as diferentes etapas do Projeto e as atividades conjuntas a desenvolver, nomeada-

mente com os códigos QR, filmes, a realização de um mercado internacional e de 

uma campanha em prol das relações multiculturais. Do programa fizeram igual-

mente parte alguns momentos culturalmente relevantes, nomeadamente: a realiza-

ção de um Porto de Honra no castelo de Leiria, a visita à biblioteca José Sarama-

go, do Instituto Politécnico de Leiria, e um dia cultural, como acesso privilegiado à 

biblioteca do Palácio de Mafra, bem como visita à Ericeira e a Óbidos. Foi uma 

experiência trabalhosa, mas muito gratificante para todos os envolvidos, estando o 

próximo encontro previsto para a  Islândia, com a deslocação de professores e 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      A coordenadora do Projeto aLer+ e Comenius, 

                                                                           Cláudia Mota 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 

Olá!!!!!!! 

Sou a Lina e finalmente regressei à 

escola de Colmeias. 

Desta vez, vim para um local de tra-

balho diferente daquele onde estava 

anteriormente. Quero partilhar a minha 

nova experiência com todos quantos me 

estão a ler. 

No meu novo trabalho exerço funções 

como assistente operacional na bibliote-

ca da escola, desde o dia 14 de Maio de 

2013, trabalhando diretamente com a 

Esmeralda e a Prof. Cláudia.  

Quando cheguei à biblioteca não sabia, 

nem imaginava, como havia tanto traba-

lho até colocar um livro na prateleira, 

para que os alunos / professores o pos-

sam vir a requisitar; assim como organi-

zar os livros por ordem alfabética e por 

classes, requisitar manuais, revistas, 

jornais, computadores e atender o públi-

co. 

Muita confusão na minha cabeça, nos 

primeiros dias!!!!!!!!!!!! 

Tinha a sensação que o meu cérebro 

não tinha capacidade para mais infor-

mação.  

Quem diria que uma biblioteca dá tanto 

trabalho, pensava eu!!!!!!!!!! 

A prof. Cláudia e a Esmeralda tiveram 

que ter paciência para me explicar.  

Agora já me sinto um pouco com mais 

experiência, sim!!! No entanto, sinto 

que ainda não apanhei o fio à meada. 

Estou a gostar de trabalhar na bibliote-

ca, todas as experiências vividas me 

têm feito descobrir algo novo que des-

conhecia em mim, ou seja, estava es-

condido. Espero vir a descobrir ainda 

mais sobre mim, cada dia que passa é 

uma novidade a conquistar. 

Reconheço que é uma mais-valia para o 

meu currículo, aprender é sempre bom. 

Agradeço à prof. Cláudia e à Esmerada 

por toda a ajuda que me têm dado. 

Um grande Beijinho para as duas. 

 

Lina Rodrigues 

Boletim Trimestral  

Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

 

 



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 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  

Biblioteca Escolar:  Uma porta para a vida 

Sugestão de leitura do 

mês de outubro 

José Jorge Letria; Rui Castro 
(2004), Ler, Doce Ler, Lisboa: Terramar 

Verdadeiro elogio aos livros e à leitura, o texto 

de José Jorge Letria parece funcionar como ho-

menagem do autor a um dos seus grandes prazeres. Através do texto poético e 

das suas principais características (rima, ritmo, paralelismos, jogos de sonori-

dades) é recuperada uma história pessoal dos livros e da leitura, dando conta 

dos elementos que os integram, das personagens que os habitam, dos cheiros e 

da magia que os percorrem, assim também como daquilo que eles proporcio-

nam a quem se deixar seduzir. As ilustrações de Rui Castro, fiéis ao estilo e 

linguagem do autor, captam os principais elementos simbólicos associados ao 

livro, recriando os mundos possíveis que cada livro pode criar e sugerir.  

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/portal.pl?pag=sol_li_fichaLivro&id=540 

           Bo@s leitur@s…       em papel ou digitais:-) 

 

No dia 18 de novembro, na biblioteca da 

EBI de Colmeias, decorreu a primeira 

sessão de trabalho com Ipads e códigos 

QR, envolvendo a equipa aLer+ e os alu-

nos do 8ºA. Estes aprenderam a utilizar 

estes códigos e a construí-los para as-

sinalarem algumas tradições de natal 

portuguesas. Umas vez prontos, estes 

serão enviados para os outros países 

envolvidos no projeto Comenius SLO-

DIC. 



Por cá, os alunos têm andado entretidos a 

realizar trabalhos decorativos alusivos ao 

Natal e contaram com a ajuda especial da 

Andreia, ex-aluna da escola, para estes tra-

balhos.  

                                                                        Dezembro – MÊS DA INCLUSÃO 

 

           Bo@s leitur@s…       em papel ou digitais:-) 

 

Comemoração do  
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 
No dia 5 de dezembro, convidámos os meninos do Jardim 

de Infância de Colmeias para ouvirem a história “A Coelhi-

nha Diferente” na biblioteca da nossa escola. A história 

foi contada pela docente de educação especial, Madalena 

Prior, e foi acompanhada pelo intérprete de língua gestual, 

Renato Coelho, do IPL, que nos honrou com a sua presença. 

Depois da história, o Renato falou um bocadinho sobre a 

língua gestual e ensinou-nos alguns gestos bem divertidos. 

Para terminar esta atividade todos os meninos fizeram a 

sua Coelhinha Diferente. 

No dia 9 de dezembro, veio mais uma vez à nossa bibliote-

ca a Liliana Gonçalves, que tem sempre tanto que contar … 

Desta vez, a história teve um sabor especial, pois a Liliana 

veio contar pela primeira vez a história “Todos Diferen-

tes, Todos Animais”. Trata-se da história do livro que aca-

bou de escrever e que foi apresentado no passado dia 3 

de dezembro no IPL. Para além dos alunos de educação 

especial, também a turma do 4ºano, do 1º ciclo de Colmei-

as participou na actividade, que ficou con-

cluída com a pintura de uma tela represen-

tativa da história que ouviram. 

 

Equipa de Educação Especial 

Sabem quem apareceu na 

nossa biblioteca? 

 

 

A  nossa querida Nátia,  

honrou-nos com a sua visita, 

na quarta-feira, dia 6 de 

novembro. Foi bom revê-la! 



 

 

A equipa aLer+ lançou um concurso de estrelas, de acordo com o tema do Projeto Educativo do 

Agrupamento,  o “Ar”. Esta exposição ainda está patente na biblioteca, e em formação …                                                      

… as estrelas nunca param de chegar! 

A  Equipa das Bibliotecas 

deseja a todos umas 

BOAS FÉRIAS  

e melhores leituras! 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 

"Cada livro, cada volume que vês, tem 

alma. A alma de quem o escreveu e a al-

ma 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 em “A sombra do vento” 

 




