Em outubro “VAMOS IMAGINAR”…"
Mês Internacional nas Bibliotecas do Agrupamento de Escolas
D. Manuel de Faria e Sousa

Encontramo-nos no início de um novo ano letivo, tempo de definir caminhos e
recomeçar, relembrando a biblioteca e o seu papel no contexto da escola atual. Neste
mês de outubro, internacionalmente celebrado como o mês das bibliotecas escolares, é
proposto, neste ano de 2019, pela International Association of School Librarianship
(IASL) o lema "Let's Imagine", que traduzimos para "Vamos Imaginar…".
Nesse sentido, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria
e Sousa apresentam um conjunto de propostas:
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Formação de utilizadores - Visitas Guiadas à Biblioteca Escolar com Bibliopaper – turmas de 1º
ciclo de Varziela e 5ºanos;
Palestras sobre Bullying da Escola Segura – turmas de 3º e 5ºanos do Agrupamento;
Sobremesas com livros;
Livros em Destaque;
Desafios/Passatempos nas Bibliotecas Escolares;

Aprender com a Arte – Biblioteca de Varziela e Escola sede – construção de marcadores
de livros seguido da leitura de um livro;
Feira do Livro Concelhia (17 a 20 de outubro) na Biblioteca Municipal de Felgueiras.
Encontro com escritores: João Manuel Ribeiro e José Fanha (alunos de 4º ano);
Concurso “Marcadores de Livros”;
Concurso de Escrita;
Escrita Criativa;
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Hora do Conto;
Entrega de kits para saúde oral (Projeto SOBE +);
Atividades de Halloween.

Um programa que convida a pensar e celebrar a ligação entre livros, leitura e bibliotecas
escolares e a imaginação, assinalando este mês através de iniciativas e atividades para
explorar e expressar o tema, direcionadas para a reflexão e a ação que os desafios atuais
convocam. PORQUE acreditamos que as bibliotecas escolares são espaços vivos que
convidam as crianças e jovens, os seus principais utilizadores, a celebrar de forma
criativa e imaginativa o poder das bibliotecas para transformar o mundo.

“Vamos imaginar… que os nossos alunos (re)conhecem o valor do património
humano nas suas diferentes vertentes, que aprendem a criar, a pensar, a intervir, a
fundamentar as suas opiniões, a melhorar a sua relação consigo, com os outros,
encontrando o seu lugar no mundo.
Vamos imaginar… que se estabelecem pontes entre os vários agentes educativos na
escola e que todos juntos construímos uma escola criativa, motivadora e geradora
de um futuro promissor.
Vamos imaginar… que as bibliotecas respondem aos sonhos dos nossos alunos, dos
nossos professores e da nossa escola.”
(Manuela Pargana Silva, Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares)
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As professoras bibliotecárias,
Fátima Pinto
Isabel Melo
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