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EDITORIAL  O livro é o meu objeto preferido. 
 Adoro livros, adoro estantes com livros.  
 Para falar deles e do que significam para mim, nada melhor do que pedir emprestadas as palavras de 
Jorge Luis Borges, “sempre imaginei o paraíso como uma espécie de livraria”. 
 Por vezes, quando falamos da infância, costumo lembrar que a maior parte dos castigos que apanhei no 
colégio não se deveram a qualquer tarefa não cumprida ou ao facto de ser só um pouquinho (?) refilona, mas a 
algo tão anacrónico nos dias de hoje como ser apanhada a ler fora de horas.  
 Páginas inspiradas, tantas vezes lidas, enquanto menina, deram-me a conhecer outros mundos, aguça-
ram-me a curiosidade e ajudaram a criar em mim uma vontade inabalável de tudo fazer para visitar, pelo me-
nos, alguns desses locais mágicos e distantes. 
 A literatura define, ainda hoje, a maior parte das minhas viagens. Quase sempre há a descrição de um 
lugar, a contextualização de um episódio, o perfil de determinada personagem que me levam a pesquisar e a 
desenhar o próximo itinerário. E, quando a viagem termina, também regresso aos livros para refletir e arrumar 
ideias, reencontrar ambientes e tentar absorver sensações e vivências. 
 No âmbito profissional, confesso que esta é uma das áreas em que sinto verdadeiro orgulho no traba-
lho que temos vindo a desenvolver no Departamento, a par com a equipa das bibliotecas. Semanas temáticas, 
concursos, galas de poesia, encontros com escritores, e mesmo a edição de um livrinho, entre outras dinâmi-
cas, têm dado visibilidade a esse trabalho, a cada ano que vai passando. Contudo, não descuramos a importân-
cia da sua vertente mais discreta que, no quotidiano de cada turma, imprime enorme protagonismo aos livros e 
às leituras. Sessões orientadas, trocas ou requisições mais ou menos formais de livros, tempos para ler, nos 
mais distintos ambientes e diversas abordagens, têm marcado indelevelmente o percurso escolar dos nossos 
alunos.  
 Sinto-me verdadeiramente reconfortada quando vejo os nossos meninos e as nossas meninas pegarem 
no seu livrinho, simplesmente, para desfrutarem de uns minutos suspensos entre tarefas. E, então, penso que 
tudo valeu a pena… 
 Ao fim de tantos anos, a cada julho que chega, ainda me emociono, quando penso nas largas dezenas 
de crianças que, nas nossas escolas, passaram à condição de leitores. De alguma forma, fomos capazes de os 
ajudar em algo tão primordial como renascer para uma nova vida.  
 Se isto não é magia, o que será? 
 Alguém disse que “quem semeia livros colhe amigos”. Não poderia estar mais de acordo. Parece-me 
um ótimo negócio para continuar a investir. 

Leonor Pereira (coordenadora do departamento do 1º ciclo) 
 

Todos os nossos boletins trimestrais, que nasceram 

em 2008, podem ser vistos e lidos no seguinte link:  

https://agcolmeias.com/?page_id=2684 
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Por ocasião do centenário do nascimen-
to de José Saramago, as turmas dos 3º e 
4º anos da EB1 da Boa Vista tiveram uma 
sessão dinamizada por duas bibliotecá-
rias do Instituto Politécnico de Leiria. 
Aprenderam alguns factos sobre a vida e 

obra de Saramago e puderam depois experimentar al-
gumas atividades de Escrita Criativa partindo de pala-
vras associadas ao nome do autor. Também 
“brincaram” com um poema do autor, reescrevendo-o 
com palavras associadas a um determinado tema.  

 

“Saramago também é para crianças”  
na biblioteca da EB1/JI Boa Vista 

https://agcolmeias.com/?page_id=2684
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 Em janeiro tivemos a biblioteca da escola-sede recheada de utensílios de 
cozinha, alguns alimentos, livros de culinária e muitas ideias para fazer pratos 
deliciosos. Para além do habitual quiz interdisciplinar com código QR, deu-se con-
tinuidade à exposição e atividade sobre Direitos Humanos (articulação com CD – 
3º ciclo). Decorreram ainda duas sessões “InForma-te! – Literacia da Informação” 
para turmas de 9º ano, dinamizadas pelas bibliotecas do Politécnico de Leiria, 
bem como a preparação da atividade “Saramago também é para crianças” para a biblioteca da EB1/JI Boa Vis-
ta. O nosso concurso “O Pensador” não podia faltar e continuaram a rodar os baús de livros (pré-escolar e 1º 
ciclo). Ainda houve tempo para o Encontro Nacional de Escolas aLer+ (online – 21 de janeiro), bem como para 
lançar uma proposta de DAC para 9º ano, com utilização do roteiro de leitura digital “aLer+ o Holocausto”, dis-
ponível em: https://earth.google.com/earth/d/1DAOfbfm91qcQguxO7grocqOs_YSv6ZDU?usp=sharing.  

 A equipa aLer+ ocupou-se ainda da preparação de atividade no âmbito 
do Dia da Internet Mais Segura (08 fevereiro) e procedeu à atualização do wa-
kelet do projeto, em https://wakelet.com/@aLermais2021_AEColmeias.  
 Na biblioteca esteve ainda patente uma miniexposição sobre Anne 
Frank, em articulação com o Clube Europeu. Esteve ainda na biblioteca a casa do 
rato Firmino (que se encontra a circular num dos baús do pré-escolar), elabora-
da pelas crianças do JI de Milagres e a educadora Susana Vieira.  

  

Janeiro—Mês da Culinária 

 

Durante o mês de fevereiro, as quatro 
turmas do 1º ciclo da EB1/JI da Boa Vista apren-
deram as bases sobre a Classificação Decimal 
Universal.  

Assim, perceberam o modo como a bibli-
oteca está organizada, fizeram a visita guiada 
pela professora bibliotecária, participaram em 
alguns jogos e, por fim, arrumaram vários livros 
nas diferentes estantes. Gostaram de aprender 
que a classe 4 se encontra vazia (bem a procura-
ram, mas não encontraram!) e também que o 
modo como a sua biblioteca está organizada é 
comum a muitas outras, pelo que ficaram aptos a 
orientar-se melhor em muitas outras bibliotecas 
escolares, públicas e universitárias.  

 

Visita guiada à biblioteca e jogos sobre CDU na biblioteca da EB1/JI Boa Vista 

https://earth.google.com/earth/d/1DAOfbfm91qcQguxO7grocqOs_YSv6ZDU?usp=sharing
https://wakelet.com/@aLermais2021_AEColmeias


 

 

O “Concurso Nacional – fase de escola” decorreu de forma entusiástica e 
com uma adesão bastante significativa, com um total de 109 inscrições que fizeram 
jus às suas leituras de 31 de janeiro a 4 de fevereiro: "As Aventuras da avó Engrácia" 
de Maria Alberta Menéres no 1.º ciclo, "A Viúva e o Papagaio" de Virgínia Woolf no 
2.º ciclo e "O Principezinho" de Antoinne de Saint- Exupéry para o 3.ºciclo.  

As provas dos 2.º e 3.º ciclos decorreram na escola sede e as do 1.º ciclo nas respetivas esco-
las de origem com recurso à ferramenta digital “Kahoot” para a realização do questionário de verifica-
ção da leitura das obras, seguida da prova de leitura de um excerto em voz alta.  

Para a fase municipal que decorreu no Teatro Miguel Franco em Leiria, foram selecionados 
dois elementos por ciclo que realizaram a prova escrita na manhã de dois de março e a prova oral no 
dia três. Foram admitidas às provas de palco as alunas Carlota, da Eb1 Bidoeira de Cima e Lara, da EBI 
Colmeias. Ficou apurada para a fase intermunicipal a Lara, do 9º ano, mas a prestação da Carlota 
também foi muito bonita. O Agrupamento tem muito orgulho nestas alunas, mas também nos outros 
participantes - a Bianca (4º ano da Eb1 Agodim), a Diana do 5ºA, a Leonor, do 6ºB e o Theo do 8ºD.  

Parabéns a todos! 
 Agora, a fase intermunicipal em Figueiró dos Vinhos espera-nos e contamos com as leituras 
da Lara para nos representar. 

O número significativo de inscrições deve-se, não só ao interes-
se por parte dos alunos, mas também à forma como os professores da 
disciplina de português incentivaram os alunos. Esta atividade contou 
com a preciosa ajuda dos diversos jurados, bem como da professora 
bibliotecária.  

 
 

Tânia Febra, coordenadora do PNL 
 

P.S Muito obrigada à professora Tânia Febra pelo seu trabalho na 
organização do CNL e acompanhamento aos nossos alunos.  

Esconder a ler na EB1 da Bidoeira de Cima 
 

Na Semana da Leitura, a professora Manuela Nunes convidou os alunos da EB1 da Bido-

eira de Cima a escolherem um sítio da sua preferência para ler, em sossego e com prazer.  

E viva a leitura de tantas formas e feitios e que todas as semanas sejam Semanas da Lei-

tura, pois ela está sempre presente em todos os ciclos e todas as disciplinas.  
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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 

A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares deseja  

 a   todos uma Páscoa Feliz! 

   
Que celebremos com doçura, mas 

também com leitura.              

 

Foi este o tema da Semana da Leitura deste ano, que se comemorou 
de 07 a 11 de março. Porém, as atividades começaram antes e prolonga-
ram-se durante várias semanas. Além disso, março foi o mês do Teatro 
nas bibliotecas. Houve muita coisa a acontecer na biblioteca da EBI de 
Colmeias e não pudemos deixar de desafiar a comunidade escolar:  

• a "Entrar na Obra de Arte", pondo à prova a vossa arte teatral - ir à 
biblioteca, observar as pinturas expostas, colocar os adereços e imitar as 
personagens e suas ações. Podiam vir os adultos sozinhos, trazer os alu-
nos ou arranjar parceiros para ser mais divertido.; 

• a explorar a Arte do Teatro - ver o "palco" que a equipa da biblioteca 
montou, os fantoches, as máscaras e adereços de teatro e até experi-
mentar uma indumentária, uma cabeleira, chapéu ou óculos; 

• a aprender mais sobre Saramago – ver a exposição com painel inte-
rativo, livros e adereços e descobrir os três livros de Saramago para os 
mais novos; 

• a conhecer Histórias ao Cubo, que ficaram 
penduradas na biblioteca e que deixam suges-
tões para novas leituras; 

• a tomar os remédios literários, ou seja, su-
gestões de leituras, acompanhadas de um limão, 
pois dá jeito “um livro e um limão para ter sem-
pre à mão”. 

“Da Arte do Improviso  
e das Teatrices” 


