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 Não vos vou falar destes tempos estranhos e difíceis de pandemia. Falo-vos de projetos, livros e leitu-
ras que não têm tempos nem geografias. 
 Em 2020/21 decidi ser cada vez mais “perguntadora”.  Quero questionar e educar para o questiona-
mento; esta é a motivação que encerra o meu projeto de contos e atividades perguntadoras no trabalho de 
dinamização da biblioteca escolar da Boa Vista. 
 Sabem o que são “línguas de perguntador”? 
 – Eu sei! – respondeu imediatamente o Xavier – é quando eu estou sempre a perguntar “Mãe o que é o 
jantar?” e a minha mãe responde: “São línguas de perguntador”. 
 Não vos venho falar dessas línguas que servem para calar meninos impertinentes, mas das que geram 
conhecimento através da indagação, do debate e da argumentação. 
“Línguas de perguntador” é uma proposta de atividades que iniciei este ano letivo com os alunos do 1º ciclo, 
em que conto histórias, apresento imagens ou formulo perguntas. O mais importante: escutar e perguntar. 
Perguntar significa que estamos atentos. 
 Os alunos normalmente esperam respostas dos educadores/professores. O que pretendo é que sejam 
eles a encontrar, ou não, respostas, construindo o seu próprio conhecimento de uma forma reflexiva e crítica. 
O meu desafio é ler, ler, escrever, pensar, sonhar, desvendar os segredos que moram nos livros, escutar, refle-
tir, aprender.  
 Um segredo: 
  Os livros perguntadores que neste ano de 2021 li e de que mais gostei foram: “Fahrenheit 451”, de Ray 
Bradbury, e “E que posso eu fazer?” de José Campanari e Jesús Cisneros. 
 Uma pergunta: 
 E vocês? De que livros gostam? 
 Gostam de livros perguntadores ou brincadores? Livros de terror ou de amor? Livros sofridos ou diver-
tidos? Livros de mistério ou poesia? Livros de viagens ou para viajar? Livros de economia ou filosofia? Livros de 
culinária ou da macária? Livros de aventuras ou desventuras? Livros de ciências ou para fazer paciências? Livros 
dançantes ou cantantes? Livros para pensar ou de sonhar? Livros de paixão ou só com ilustração? Livros…? 
 Boas leituras. Muitas perguntas. 
 

Lúcia Neves 
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Uma “ajudinha” na BE 

 

Semana da Leitura 2021 

A Semana da Leitura deste ano, numa organização conjunta da equipa da biblioteca, 
equipa aLer+ e os Departamentos de Educação Pré-escolar, 1º ciclo e Línguas, decorreu 
inteiramente on-line e teve como tema “Contra a Pandemia, Viva a Poesia!”. O grande 
enfoque foi, precisamente para a poesia, tendo sido criadas atividades de leitura de poe-
mas, gravação dos mesmos, transformação de poemas existentes e criação de outros. 
Houve ainda lugar à construção de um poema coletivo pelos educadores e professores 
do Agrupamento, bem como para a divulgação de vídeos com sugestões de leitura. Nos 
tempos que correm, talvez precisemos ainda mais da poesia (e dos livros) para nos aca-
lentar a alma! 

Ola, sou a Sara, nº19, da turma A do 6º ano. 

Eu costumo vir à biblioteca nos meus tempos livres. Gosto muito de 

estar aqui porque não me sinto sozinha e sou bem recebida. Adoro 

fazer piadas com a Dª Esmeralda e com as professoras da biblioteca, 

que são todas simpáticas.  

Faço muitas atividades: expressões plásticas, montagem de exposi-

ções, organização de material, etc….  

 As regras da biblioteca são adequadas. Temos que desinfetar as mãos 

e o calçado; entramos por um lado e saímos por o outro.  

Também gosto muito de me sentar na zona do atendimento  e adoro 

ajudar os meus amigos do 1ºciclo a escolher os livros.  

É preciso ter muita paciência para lidar com a funcionária e algumas 

professoras!  



 Bibliotecas Escolares no E@D 
 
      Nesta fase de E@D, as bibliotecas escolares procuram manter a proximidade com os seus utiliza-
dores, promovendo algumas atividades digitais e propondo recursos e materiais didáticos, bem como 
sugestões de leitura. Todos os meses, a equipa da biblioteca divulga a chamada “bula terapêutica”, 
com sugestões de leituras digitais (nesta fase), bem como pequenos vídeos e canções.  
       A biblioteca também está sempre acessível para apoio síncrono e assíncrono, podendo o atendi-
mento ocorrer através de email, formulário de contacto e Teams.  
       Nesta fase, foram promovidas as seguintes atividades: 
- São Valentim digital, em https://padlet.com/claudiamota2/sao_valentim; 
- Concurso “O pensador” digital, através de formulários no Office 365; 
Construção de um repositório com recursos digitais das diversas disciplinas, em  
https://wakelet.com/@recursos_digitais_bibliotecas_colmeias, disponível no site do Agrupamento; 
Atualização do Diário de Bordo do projeto aLer+, em  
https://wakelet.com/@aLermais2021_AEColmeias.  
Renovação do canal do Youtube das BE Colmeias, em  
https://www.youtube.com/channel/UCmf-W0bROt8IkrxODW9HJfg. 
 
 

 
 

Poema Desmiolado - SEMANA DA LEITURA 

https://padlet.com/claudiamota2/sao_valentim
https://wakelet.com/@recursos_digitais_bibliotecas_colmeias
https://wakelet.com/@aLermais2021_AEColmeias
https://www.youtube.com/channel/UCmf-W0bROt8IkrxODW9HJfg


Tel: 244 720 200 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

O Horror do Holocausto 

A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares deseja  

 a   todos  uma Páscoa feliz e em família. 

Consulte-nos em: 
https://agcolmeias.com/?page_id=2300 

https://www.facebook.com/pg/bibliotecasescolarescolmeias 

https://www.instagram.com/bibliotecas_ag_colmeias/? 

 

e-mail: becrecolmeias@gmail.com 

Os alunos do 9º ano refletiram sobre os horrores vividos na 
Europa sob o totalitarismo nazi durante a 2.ª Guerra Mundial. 

Numa articulação interdisciplinar, no âmbito de um DAC 

(Domínio de Articulação Curricular) que envolveu a Biblioteca e as 

disciplinas de História, Geografia e Português, os alunos das várias 

turmas pesquisaram sobre os campos de concentração nazis, assina-

lando a respetiva localização num mapa político da Europa por eles 

elaborado. Foram também levados a expressar, através de palavras, 

os sentimentos que os assaltavam perante a situação vivida pela po-

pulação europeia sob o regime ditatorial de Hitler ao longo do segun-

do conflito mundial.  

Os trabalhos foram expostos na biblioteca, bem como o fundo 

documental disponível a propósito deste tema, de modo a assinalar o 

“Dia em Memória das Vítimas do Holocausto”, a 27 de janeiro.  

Apesar do encerramento das escolas já nesse dia, foram divul-

gadas fotografias da atividade:  

https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/posts/2087867401355025  

https://www.facebook.com/bibliotecasescolarescolmeias/posts/2087867401355025

