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No ano em que se celebra o vigésimo aniversário da criação da RBE, faz-se um balanço e uma
reflexão mais aprofundada sobre a importância e o significado das bibliotecas escolares, sendo
certo que a BE tem um papel essencial na promoção da igualdade de oportunidades, no acesso
aos recursos e equipamentos, bem como na utilização livre do espaço.
Hoje, mais do que no passado, a biblioteca impõe-se na vivência escolar e brilha pela sua ação
educativa e pelo sucesso que vai alcançando em alunos mais autónomos e que mais rapidamente
descobrem o significado e as vantagens da construção do seu próprio conhecimento.
Desfrutar da BE é partilha, conectividade, descoberta e promoção do(s) sabere(s).

NO MÊS DE SETEMBRO ACONTECEU…
O Dia Europeu das Línguas (26) foi assinalado com
exposições dinamizadas pelas áreas disciplinares de francês,
inglês e português, que contaram com a colaboração da BE.
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OUTUBRO – MÊS DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Concurso “Vestidos para Ler” (estampas para t-shirts) subordinado ao tema Aprende a
descodificar o teu mundo, tradução do original Learn to decode your world.
Estiveram envolvidas nesta iniciativa todas as escolas do Agrupamento, incluindo alunos dos
três ciclos do ensino básico na elaboração dos desenhos e também do secundário (ESBF)
para a sua apreciação e votação. Numa 1ª fase, expuseram-se os trabalhos nas respetivas
escolas, seguindo-se depois uma divulgação conjunta dos desenhos mais votados, entre os
quais se escolhem os que deverão ser estampados nas t-shirts para serem usadas na Semana
da Leitura (Março 2017)

@>>>
Formação de Utilizadores
À semelhança dos anos anteriores, as turmas do 3º ciclo que
estão na ESBF pela primeira vez (8º ano) tiveram uma sessão de
formação de utilizadores para reconhecerem a biblioteca como
um espaço de aprendizagem e de lazer e potenciar a sua
utilização autónoma e responsável.

O Dia da Biblioteca Escolar, 24 de outubro, foi assinalado com a estreia de um "clube
de leitura", no âmbito da articulação curricular entre a biblioteca e a disciplina de
português, envolvendo a turma 2 do 8º ano. O livro escolhido para ler e debater nas
sessões quinzenais foi uma obra da autoria de Margarida Fonseca Santos, À sombra da
vida.

Exposição de testemunhos sobre as BE; curiosidades linguísticas e
imagens das zonas de bookcrossing criadas na ESBF.
OUTRAS ATIVIDADES

Escrita criativa – Escrever com imaginação e criatividade, sem esquecer
a correção linguística, é o objetivo central das atividades que se
desenvolvem nestas sessões que decorrem nas aulas der português.
(ESBF).

Sessão informativa e exposição de cartazes com passatempos
alusivos ao Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 de outubro)

8º 1 – “Permutas” (ESBF)
8º 2 – “Entrevista imaginária” (ESBF)

EM NOVEMBRO … ATIVIDADES REALIZADAS

8º 3 – “Frases de partida” (ESBF)

Exposição São Martinho (ESBF)
Exposição “Filosofia no feminino” (ESBF)

8º 5 – Brincando com os sons (ESBF)
8º 6 – Ele é… como hei- de dizer… (ESBF)
8º. 7 – “Antecipação” (ESBF)
8º 8 – “Antecipação” (ESBF)

PRÓXIMAS ATIVIDADES

ESCOLA BÁSICA de VALE GRANDE

Escrita criativa:
8º. 4 – Anagrama e biografia inventada (ESBF)
9º 4 – Adjetivos precisam-se (ESBF)
9º 5 – Que situação (ESBF)
Feira do Livro – 2 a 9 de dezembro
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ESCOLA BÁSICA DA PONTINHA
Foram escolhidos como Autores do Mês
Setembro/Outubro : Sofia de Mello Breyner Andresen, escritora e poetisa, tornou-se uma
referência marcante das Letras portuguesas. A intervenção política, em nome da liberdade,
constituiu também um importante traço da sua vida.
"Vemos, Ouvimos e Lemos. Não podemos ignorar!"

@>>>
Novembro: Simone de Beauvoir, em homenagem às “Mulheres Filósofas”, tema da
exposição organizada por professoras de filosofia, no âmbito do Dia Mundial da Filosofia.
Esta escritora foi também uma incondicional defensora dos direitos da mulher.
“Por vezes a palavra representa um modo mais acertado de se calar do que o silêncio.”

História da BE em fotografia
Receitas saudáveis
S. Martinho
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