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CLUBE DE LEITURA – PAPA 
LETRAS 

 
O CLUBE PAPA LETRAS, reúne 
todas as 3ªs feiras e além da 
leitura livre está a preparar 
uma leitura encenada, “MAIS 
UMA OVELHA?” com o objec-
tivo de levar essa encenação 
aos Enc. De Educação e aos 
alunos dos Jardins de Infância 
do nosso Agrupamento. Já há 
música, adereços e muita von-

tade de mostrar trabalho! 

 
CIDADANIA 

 
Em articulação com o profes-
sor curricular e a  disciplina de 
CIDADANIA a BE estabeleceu 
outra parceria com a futura  B. 
M. Alcântara e os alunos do 
6ºE. A turma está a realizar 
um trabalho intitulado A ES-
COLA DO FUTURO. Depois de 
um período a trabalhar no que 
seria uma participação demo-
crática acerca de uma Escola 
Ideal os alunos vão realizar 
uma brochura na disciplina de 
Educação Visual.  

RECEÇÃO AOS ALUNOS DO 

5ºs ANOS 

No início do ano letivo, rece-
bemos na BE as turmas dos 
5ºs anos com os respectivos 
DT´s e Enc. Educação. Foi 
uma visita breve ao espaço 
para conhecimento geral. 
Voltarão mais tarde para 
uma visita detalhada e 
aprenderem a ser utilizado-
res deste espaço. 

CLUBE EUROPEU 

Demos início às actividades 
do CLUBE através de uma 
parceria com a futura BIBLI-

OTECA MUNICIPAL DE AL-
CÂNTARA. Os participantes 
estão a trabalhar num pro-
jecto intitulado UM DIA SEM 
PLÁSTICOS, uma vez que o 
tema proposto pela Rede de 
Clubes Europeus são as AL-
TERAÇOES CLIMÁTICAS. 
Deste modo, o trabalhado é 
articulado entre as várias 
parcerias e os alunos além 
de uma “narrativa” estão a 
construir uma “máquina do 
tempo” com a qual farão 
uma intervenção na abertu-
ra da futura Biblioteca Muni-
cipal. 

 

Newsletter da Biblioteca 
Escola Francisco de Arruda 

J A N E I R O  2 0 2 0  V O L U M E  I I  E D I Ç Ã O  I I  

A Biblioteca Escolar (BE), 

elabora e cumpre um plano 

de atividades que além da 

organização e gestão con-

templa atividades no âmbito 

da leitura e da literacia bem 

como Projectos e Parcerias 

com a Comunidade e com 

entidades exteriores à Esco-

la. 

Claro que a divulgação das 

acções realizadas, também 

faz parte do nosso trabalho. 

Chegou mais uma vez esse 

momento! E como todos 

também sabem, uma ima-

gem vale mais do que 1000 

palavras, por isso aqui fica o 

resumo das actividades que 

a BE promoveu, participou 

e/ou realizou no 1º período.  

Para sermos bem sucedidos 

na sociedade actual, a BE 

proporciona ideias, baseadas 

na informação e no conheci-

mento, para que os nossos 

alunos desenvolvam compe-

tências para aplicarem ao 

longo da sua vida, estimu-

lando a imaginação, permi-

tindo-lhes ser cida-

dãos responsáveis. 

Bom ano a Todos! 

Lurdes Caria 
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à HORA do CONTO animada pela "Boneca Maria" 
com a história "Todos de Pijama" e ainda ao Jogo das 
Palavras "No mundo do Pijama" e à Roleta dos So-
nhos - jogo de adivinhas. Todos receberam um livro 
de oferta e uma mochila com um Kit desta acção. 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

 
A BE e o Departamento de Ciências Sociais e Huma-
nas realizaram uma exposição intitulada ESTENDAL 
DOS DIREITOS HUMANOS. São t-shirts e meias expos-
tas num cordel realizadas individualmente e/ou em 
grupo por todas as turmas. 
 
 
 

ALMOÇO LITERÁRIO 

 
Esta actividade surge para 
promover a Requisição Do-
miciliária junto dos alunos 
do 5º ano. Com o professor 
de Português os alunos vêm 
à BE onde é servido “um 
almoço” cujas ementas são 

alusivas a livros. Os alunos 
escolhem, levam para ler em 
casa e voltam à BE para 
apresentar o respectivo livro 
e realizar uma actividade 
plástica. O “almoço” é servi-
do num serviço de “loiça”, 
guardanapos e copos em 
cartão reciclado, realizados 
pelos  alunos, em anos ante-
riores. Existe um “cozinheiro 
e “empregados de mesa 
“que servem os 
“convidados”. É um momen-
to de grande interacção en-
tre todos os intervenientes e 
muito do agrado de todos . 
 

ECO-ESCOLAS 
 
No âmbito deste projecto a 
BE participa com alunos vo-
luntários na limpeza e pre-
servação dos canteiros e a 
partir deste período irá reali-
zar UM JARDIM DE CHEI-
ROS/Ervas aromáticas,  em 
parceria com o  ENSINO ES-

PECIAL. 
 
DIA NACIONAL DO PIJAMA 

 
No âmbito do programa de 
educação para as literacias – 
Letras Cores e Saberes, a BE 
aliou-se à iniciativa “Ler é 
um Direito” integrada na 
Missão Pijama - para as cri-
anças do pré-escolar. Assim, 
no JI Alexandre Rodrigues 
Ferreira os alunos assistiram 
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CABINE DA LEITURA 
 
A turma B do 3º ano da EB1 Stº Amaro 
promoveu e realizou a actividade BEM-
VINDOS A MARTE no Dia do Planeta Ver-
melho, no Jardim Avelar Brotero. A pro-
fessora titular convidou os Enc.Educação 
que compareceram e com entusiamo 
realizaram uma actividade interativa 
alusiva ao tema do qual resultaram tra-
balhos elaborados em conjunto. Prevê-
em-se mais acções neste âmbito! 
 
 

 

HALLOWEN 
 
Por insistência dos mais no-
vos, esta data já faz parte 
das comemorações da BE 
com a realização de ilustra-
ções e concurso de másca-
ras. 
 

ALERTA MÁXIMO 
 
A BE em parceria com a Associação Portu-
guesa de Seguradores realizou o lança-
mento do livro ALERTA MÁXIMO das auto-
ras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. 
Contou ainda com as oradoras, Dra. Fer-
nanda Rollo, presidente da Associação e a 
Dra Helena Freitas acerca das Alterações 
Climáticas. Todos os alunos do 3º ciclo 
receberam um livro autografado e a sessão 
encerrou com a intervenção do Secretário 
de estado da Educação, Dr João Costa. 
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Realizou-se uma AÇÃO DE FORMAÇÃO 
DE CURTA DURAÇÃO para professores 
Bibliotecários subordinada ao tema: 
VOLUNTÁRIOS DA LEITURA. A acção foi 
uma parceria com a Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE) e teve como formadora 
a Dra. Isabel Alçada. 

 

 
EXPOSIÇÕES 

 
Duas exposições estiveram patentes na 
BE realizadas no âmbito da disciplina 
Componente de Expressão Artística EV/
EM: MESA DE NATAL com as turmas 
5ºA, 6ºC e 6ºD e INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS com as turmas  6ºE e  6º F. As expo-
sições foram muito visitadas pelos alu-
nos que “usavam” os  instrumentos e o 
“serviço de mesa/iguarias” para realiza-
rem pequenos “espectáculos” improvi-
sados… 

APOIO à PESQUISA /
INFORMAÇÃO 

 
Muitos alunos procuram a BE 
para realizar pesquisas tendo 
em vista a produção de traba-
lhos individuais/grupo propos-
tos pelos professores curricu-
lares. Vêm em contexto de 
sala de aula acompanhados 
pelo respectivo professor ou 
de forma livre. 

LEITURA INFORMAL /JOGOS 
DE TABULEIRO/JOGO DE 

CHÃO 
 
Muitos alunos, sobretudo do 
2º ciclo procuram este espaço 
para realizar leitura informal 
nos intervalos ou depois de 
terminarem as aulas. Os Jogos 
de Tabuleiro também são 
muito apreciados, sendo o 
“Monopólio”, “Xadrez” e 
“Damas” os jogos mais procu-
rados pelos dois ciclos. De 
referir que o 9º ano é assíduo 
e frequentador de Jogos de 
Tabuleiro e o 5º ano muito 
assíduo no jogo de chão, “Um 
Dia em Lisboa”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO VOLUNTÁRIOS 
DA LEITURA 
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FORA DA ESCOLA…. 
 

CIDADE EDUCADORA:ESCUTAR A CIDADE PARA A 
TRANSFORMAR. 
 
A BE participou no referido Seminário no âmbito 
do DIA INTERNACIONAL DA CIDADE EDUCADORA. 
 

FEIRAS DO LIVRO /LANÇAMENTO DE LIVROS/
REUNIÕES/CONFERENCIA DO PNL 

 
A BE, participa em exposições, conferências, coló-
quios e seminários com o objectivo de se manter 
actualizada e a par de todos os interesses ineren-
tes à sua missão. 
Participou na Feira do Livro que teve lugar nos Jar-
dins do Palácio de Belém, foi ao lançamento do 
Livro  “Conhecimento vs Competências”, dos auto-
res João Costa e João Couvaneiro, e visitou as ins-
talações da futura Biblioteca Municipal de Alcânta-
ra com a qual já estabeleceu uma parceria. 
Participou também na Conferencia anual do PNL 
na FCG. 

 
 

ALMOÇO DE NATAL 
 
Finalmente….. e com VOTOS  de BOM ANO NOVO 
para TODOS aqui fica o registo do almoço de NA-
TAL do Agrupamento! 
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ESTATÍSTICA DA BE 
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A BE É UMA CASA 

ONDE CABE TODA 

A GENTE 


