
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Este editorial coube-me a mim pensá-lo e escrevê-lo… e um dos caminhos para o fa-

zer levou-me às histórias. (E por que não?) 

Dedico-o, assim, a todos aqueles que me contaram histórias… 

Aos muitos alunos do agrupamento de Colmeias que comigo, este ano, têm vivido his-

tórias… 

Às minhas colegas que comigo têm feito histórias… 

À Cláudia Mota que me deu a oportunidade de contar esta história… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E o bom são as histórias, histórias para tudo, todos os dias, de manhã, à tarde, à saí-

da, à entrada… Histórias, histórias, histórias… Contar histórias dá-me um prazer sem pre-

cedentes. Mais do que qualquer outra coisa. Delas – crianças – 

chega-me um fluído de afetividade e prazer crescentes. E de 

cada vez que eu conto uma história é como se fosse a primei-

ra vez. Como se as palavras nascessem de dentro de mim, na-

quele momento inventadas para aqueles a quem me dirijo. 

 As doze badaladas estão prestes a soar, mas eu não quero 

que este encanto se quebre, que o sonho termine, mas sim que 

tudo volte a ser como nunca tenha sido! 

Rosália Ferreira 

A equipa das bibliotecas escolares agradece todo o trabalho 

desenvolvido este ano, pela professora Rosália! 
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EDITORIAL 

Pois, ainda hoje me vejo de bibe, sentada na soleira da porta, ouvindo atenta-
mente os passos do meu pai. Lá vinha ele com aquelas grandes botas e o saco onde 
tinha levado a comida. Parecia mesmo o Gato das Botas. Cumprimentava todos e qua-
se de imediato começava a contar a história dos Manos Papões ou as histórias de Lo-
bisomens e eu ficava toda arrepiada quando o lobisomem batia com os cascos nas pe-
dras ou quando se ouvia o seu arfar. E se ele vem? Era tão bom sentir este medo! Já 
dentro de casa, lá começava ele a tirar do saco, histórias e mais histórias, até que 
chegava sempre à dos Sete Cabritinhos e eu olhava aquele armário castanho porque 
achava que era ali que ele se escondia (embora a história falasse de um relógio…). 
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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  

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

                          “Não posso, realmente, viver sem livros!” 
 

A afirmação é da escritora Luísa Ducla Soares. A sua paixão 

pelos livros e pelas letras é uma constante. Começou a escre-

ver aos dez anos, no jornal da escola e, a partir de então, 

nunca mais parou. Em poesia ou em prosa, foi rabiscando para 

a gaveta ou para jornais e só na idade adulta publicou um livro de poemas. 

O seu editor de então, José Saramago, encomendou-lhe seis novos livros originais. E 

começou a interessar-se cada vez mais pelo mundo das crianças, pelas suas vivências, 

pela sua psicologia, pela sua imaginação. Hoje tem mais de cem livros infanto-juvenis 

publicados. 

 

Tirou um curso de Letras pelo amor à literatura e a sua vida sempre esteve, de uma 

forma ou de outra, ligada aos livros. Em estudante iniciou a sua atividade de traduto-

ra e trabalhou em várias editoras, lendo e selecionando obras estrangeiras para pu-

blicação. Durante mais de dez anos conheceu o mundo do jornalismo e foi diretora da 

revista “Vida”. Durante dois anos vibrou com os desafios do Ministério da Educação e 

finalmente ingressou na Biblioteca Nacional onde esteve 30 anos, rodeada de mais 

de três milhões de obras.  

Não pode, realmente, viver sem livros! 

Sofia (nome de código) é uma rapariga de 15 anos que re-

cebe um diário como prenda de aniversário. “Que seca!”, 

pensa ela… 

Mas num dia de chuva em que não lhe apetece estudar, 

descobre o diário e resolve estreá-lo. Quem sabe se um 

dia não será uma pessoa famosa e o seu diário um tesouro 

valioso? 

Fica a conhecer o mundo de Sofia & C.ª — a sua família, 

colegas e amigos — e poderás descobrir que tens muito 

em comum com ela! 

Proibido a professores, pais e outros que tais... 

https://www.google.pt/url?q=http://patriciacarreiro.blogspot.com/2011/11/nao-posso-realmente-viver-sem-livros.html&sa=U&ei=AGd7U-zuDILD0QXC3oHADQ&ved=0CDIQ9QEwBA&usg=AFQjCNFQLTUgdiSnqboLhVKj5bg4CVOQ1A


... leituras ao ar livre. No dia 15 de maio 

que bem soube vir ler cá para fora, pois 

estava cá um calor! A Cláudia contou a his-

tória “Oh!”. E depois todos os alunos do 1º 

ano puderam usufruir do seu tempo e do 

seu espaço para ler livremente o livro que 

tinham requisitado na biblioteca durante o 

intervalo da manhã.  

E não 

é que 

os me-

ninos e 

m e n i -

nas já 

sabem 

ler tão 

bem! 

   Teatro na Bidoeira — 4º ano 

 

A professora Cláudia realizou uma peça de tea-

tro com os alunos do 4º ano, na escola da Bido-

eira, baseada no livro “ Às três pancadas”, de 

António Torrado. Foi uma atividade que correu 

muito bem e teve ainda a leitura de outras his-

tórias bastante aliciantes. 

Aos poucos nasceu 

na biblioteca a ex-

posição de material 

alusivo à Cultura 

Portuguesa, com li-

vros, CDs, objetos e 

símbolos do que de 

mais típico temos 

em Portugal. Os melhores adereços serão 

levados pela comitiva Comenius - Slodic à 

República Checa em setembro/outubro, no 

âmbito de mais um intercâmbio de alunos e 

professores.  

É bom saber que os nossos alu-

nos não se esquecem desse dia 

tão especial… 

E a nossa biblioteca é o local 

indicado para estas pequenas 

lembranças… 

 

 

 

 

Um GRANDE beijo para  

todas as MÃES. 

Se não podes 

vencê-los/as, 

junta-te a 

eles/elas... 

PulseiroMania na BE. 

É assim, treinando a motrici-

dade fina e aderindo à moda, 

que antecipamos a Comemo-

ração do Dia da Criança. 



      A Islândia aqui tão perto: 

Segundo encontro europeu leva alunos e professores da EBI de Colmeias a Reiquiavique 

 

No âmbito do Projeto Comenius - SLODIC (“School Libraries: Open Doors to Intercultural Competen-

ces, ou, traduzindo, “Bibliotecas Escolares: Portas Abertas para as Competências Interculturais”), realizou-se a 

segunda mobilidade a Reiquiavique, de 30 de março a 05 de abril. O primeiro encontro tinha decorrido em Por-

tugal, na EBI de Colmeias, de 16 a 20 de Outubro último.  

 

Desta vez na Islândia, alunos desse país nórdico, bem como checos, dinamarqueses e portugueses 

trabalharam em conjunto durante cinco dias. Formaram equipas compostas pelas diversas nacionalidades, 

frequentaram uma oficina sobre realização de filmes, conceberam de raiz o texto para um filme, tendo depois 

feito as filmagens e editado o material, até atingirem e apresentarem o produto final. O programa educativo e 

cultural primou por uma excelente organização, tendo o acolhimento dos alunos junto das famílias corrido bem 

e proporcionado um contacto direto com outros hábitos culturais e sociais. Os alunos dos diversos países 

apresentaram, com espírito de missão e sentido de responsabilidade, “ O livro da minha vida ” , sendo depois 

expostas as obras selecionadas pelos mesmos.  

 

Ao nível do projeto, no terceiro período serão desenvolvidas as 

atividades de preparação para o “ marketplace ”  ( feira cultural ) ,  

a realizar aquando da deslocação à República Checa, a decorrer 

em setembro/outubro do próximo ano letivo. Por isso, as atividades 

de maio serão dedicadas à Cultura Portuguesa, no sentido de reu-

nir, identificar e produzir materiais que simbolizem o país, numa 

perspetiva que faça sentido para os nossos alunos adolescentes. 

A coordenadora do projeto aLer+ e Comenius, 

Cláudia Mota 

 

 

A  Equipa das 

Bibliotecas 

deseja a  

todos umas 

BOAS     

FÉRIAS 

e  muitas 

leituras! 
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