Boletim Informativo das Bibliotecas Escolares

1.º período
2020/2021

Vejam como ficou a Biblioteca depois das obras na Escola. Aqui ficam algumas fotografias:
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No mês de outubro, internacionalmente celebrado como o mês das bibliotecas escolares,
foi proposto neste ano de 2020 pela International Association of School Librarianship (IASL) o
lema "Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar". Nesse sentido, as Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa apresentaram um conjunto de
propostas:
Formação de utilizadores - Visitas Guiadas à Biblioteca Escolar;
Palestras sobre Bullying da Escola Segura – turmas de 3º e 5º anos do Agrupamento;
Sobremesas com livros;
Livros em Destaque;
Comemoração de Efemérides;
Desafios/Passatempos nas Bibliotecas Escolares;
Aprender com a Arte – Escola de Margaride e Escola sede – construção de marcadores de
livros;
Escrita Criativa;
Hora do Conto;
Atividades de Halloween.

No âmbito da adaptação e integração à educação pré-escolar a professora bibliotecária Isabel
Melo dinamizou, na BE de Varziela e no JI de Felgueiras, a Hora do Conto com a história “Um beijo
na mão”.

Na BE de Varziela promoveu-se o Clube de Pais Leitores online, para os dois grupos da educação
pré-escolar, com a partilha de três histórias dedicadas aos animais “O dia em que o senhor Bonifácio
ficou doente em casa”; “Querido Zoo” e “Oh não, sebastião!” Link https://fb.watch/2um_8zZ2tN/

No Dia Mundial da Música a professora bibliotecária Isabel Melo dinamizou na BE de Varziela
a Hora do Conto com a história “Os músicos de Bremen”, bem como realizou jogos sonoros aos
grupos da educação pré-escolar e à turma do 1.º ano.
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Link dos Jogos Sonoros https://youtu.be/03Cko0DvHTg

No âmbito do apoio ao currículo a professora bibliotecária Isabel Melo dinamizou na BE de
Varziela a hora do conto e exploração da mesma para o 3. º ano e grupos da educação pré-escolar,
respetivamente “O elefante cor-de-rosa” e “A magia da estrela do outono” com a audição e entoação
da canção “O outono volta sempre”.

No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, e mais uma vez com o intuito de trabalhar a escrita,
foi proposto aos alunos que escrevessem uma história sobre um alimento saudável, em articulação com
os grupos de Ciências. Na BE de Varziela a professora bibliotecária Isabel Melo dinamizou a Hora do
Conto com a história “A galinha Ruiva”, realizou a exploração com imagens e apoio ao flanelógrafo
aos grupos da educação pré-escolar e à turma do 1.º ano. A professora Fernanda Lopes promoveu a
Audição do Conto, visualização em PowerPoint e exploração da história, “A sopa queima”, ao 2.º ano.

Nos dias 19 e 20 de outubro, a professora bibliotecária Fátima Pinto, para assinalar o mês das
Bibliotecas Escolares, dinamizou a atividade “A Biblioteca vai à Sala de Aula”, contou aos alunos do
6º ano a história “O Incrível Rapaz que Comia Livros” de Oliver Jeffers”. Com esta atividade
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assinalámos, igualmente, o Dia Mundial da Alimentação.

No dia 21 de outubro, a professora bibliotecária Isabel Melo, dinamizou a atividade “A Biblioteca
vai à Sala de Aula” com a Hora do Conto “Conheces alguém assim?”, de Margarida Fonseca Santos,
aos alunos do 3.º e 4.º anos da EB de Varziela para assinalar o Dia do Bullying em articulação com a
Cidadania.

A professora bibliotecária Isabel Melo, no dia 26 de outubro, realizou a Visita guiada à BE à
turma do 4.º ano da EB de Varziela no âmbito de formação de utilizadores, finalizando com a Hora do
Conto, em articulação com o currículo de língua portuguesa, “O Gigante Egoísta”, de Óscar Wilde.

Nos dias 26 e 30 de outubro, as turmas de 5.º ano assistiram a palestras sobre Bullying
dinamizadas pela Escola Segura. Entre os dias 20 e 30 decorreram palestras sobre o mesmo tema, nas
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escolas do 1.º Ciclo do nosso Agrupamento, mais concretamente para as turmas de 3.º ano.

No dia 29 de outubro, a professora bibliotecária Fátima Pinto realizou Visitas Virtuais à
Biblioteca Escolar, para turmas de 5.º ano e dinamizou a Hora do Conto “A Menina que não
queria livros” de Luísa Ducla Soares. Esta atividade funcionou como Formação de Utilizadores,
no âmbito do Referencial Aprender com a BE.

A professora Cristina Teixeira dinamizou o projeto “Aprender com a Arte” com o 5.º B
e com o 4.º ano da Escola Básica de Margaride, no âmbito do Mês das Bibliotecas Escolares. Os
alunos construíram marcadores de livros.
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Para comemorar o Halloween e outras efemérides comemoradas ao longo do mês de
outubro foram disponibilizados, aos utilizadores das bibliotecas, desafios/passatempos e
colocados livros em destaque.

As professoras bibliotecárias inscreveram o nosso Agrupamento no Concurso Nacional
de Leitura, na Iniciativa “Miúdos a Votos” e participará nos Concursos “Faça Lá um Poema”
e Concurso “Grafema a Grafema”.
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Este ano letivo, a sala de estudo funciona novamente na biblioteca escolar. A sala de
estudo pretende ser um espaço com um ambiente educativo diferente daquele a que o aluno
está habituado a vivenciar nas áreas curriculares disciplinares, aproveitando o seu tempo livre
de
forma construtiva e enriquecedora. Por iniciativa da professora Graça Meireles, na
plataforma Teams, foram criadas duas equipas (biblioteca e sala de estudo). Foram concebidas
pastas por ano de escolaridade e disciplinas, os docentes destas equipas inserem os materiais
de apoio e deixam na biblioteca, em suporte papel, em dossiês preparados para o efeito. Estes
materiais estão presentes, igualmente, na plataforma Edulink. Os alunos terão acesso a estes
materiais presencialmente ou num eventual ensino à distância.
O Clube de Xadrez decorre, igualmente, na biblioteca escolar.

No âmbito do Halloween, a professora bibliotecária Isabel Melo, dinamizou na BE de Varziela
a Hora do Conto com a história “Carlota Barbosa, a Bruxa Medrosa”, para os grupos da educação préescolar e para a turma do 1.º ano.

Ao longo do mês de outubro, a professora bibliotecária Isabel Melo realizou na BE de Varziela
o apoio ao currículo no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita aos grupos da educação préescolar na implementação do Projeto da Consciência Fonológica e Consciência Lexical, com as
seguintes histórias: “O primeiro dia da pequena coruja”, “A sopa verde”; “Come a sopa Marta!” e “Se
as maçãs tivessem dentes”.

Relativamente ao Halloween e ao S. Martinho, os utilizadores das BE tiveram oportunidade de
participarem em desafios e passatempos relacionados com esta data comemorativa. Enviámos,
igualmente, materiais de apoio (textos, imagens, fichas de trabalho, passatempos, PowerPoint…) para
os docentes do Agrupamento utilizarem nas suas aulas e/ou como apoio ao currículo de Português e
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Matemática.

A professora Cristina Teixeira dinamizou o “Clube Aprender com a Arte” relacionado
com o S. Martinho. Os alunos construíram marcadores de livros com quadras sobre esta
efeméride.

Para assinalar o Dia Universal dos Direitos da Criança, dia 20 de novembro, a professora
bibliotecária Isabel Melo enviou materiais para os docentes de 1.º e 2.º anos, para que estes
dinamizassem a Hora do Conto sobre esta temática, com atividades de expressão plástica e de
escrita.

No âmbito do Dia da Prevenção Rodoviária, de 16 a 27 de novembro, foram dinamizadas
ações de sensibilização “Crescer em Segurança” para todas as turmas dos 1.º e 2.º anos do
Agrupamento, pela Escola Segura.
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A Biblioteca Escolar, como apoio ao currículo e em articulação com as disciplinas de
Ciências e Físico-Química, assinalou o “Dia Mundial da Ciência” que se comemorou no dia 24
de novembro, a fim de despertar a curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e criar um
sentimento de admiração e interesse pela Ciência. Assim, nesse dia, o Plano Nacional de Leitura
(PNL) ofereceu um vasto programa no Youtube para alunos e professores.
Aqui fica o link: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/diaculturacientifica2020.html

No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no
dia 25 de novembro, foram dinamizadas palestras sobre “Violência no Namoro”, pela Escola
Segura, para duas turmas de 9.º ano.

No âmbito da animação da nossa Biblioteca Escolar foi efetuado um trabalho de pesquisa
acerca do que existe mais, na mesma. Este ano escolar foi criado um “cantinho da curiosidade”,
na biblioteca, pela professora Judite Soares. Todos os meses será exposto algo que poderá
despertar não só a curiosidade nos nossos alunos como também incentivá-los a darem um maior
uso a esta sala. O trabalho exposto na biblioteca será, igualmente, enviado para o site da nossa
escola, de modo que todos possam usufruir do cantinho/espaço.
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O Referencial produzido pela RBE: Aprender com a BE, este ano letivo, já começou a
ser colocado em prática em articulação com os docentes, de modo a trabalhar em conjunto as
diferentes literacias - na biblioteca escolar e sala de aula.

Nos meses de novembro e dezembro foram colocados livros em destaque de acordo
com as efemérides assinaladas e ou comemoradas.
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"Celebrating Thanksgiving"
No passado dia 28 de novembro, celebrou-se nos Estados Unidos da América o
"Thanksgiving", conhecido por nós como o dia de Ação de Graças. Com o intuito de assinalar
a data, o grupo de Inglês no 1.º Ciclo pediu aos seus alunos que refletissem sobre todos estes
acontecimentos e situações (anteriores e atuais) que os levam a estar agradecidos e felizes...
Os alunos aderiram ao desafio e foram escrevendo e colorindo em desenhos aquilo que
os deixa mais agradecidos nesta vida atravessando uma pandemia. Partilhamos agora convosco
uma pequena reportagem fotográfica do resultado final!

A professora Ana Paula Lima dinamizou a Hora do Conto para os alunos de Educação
Inclusiva. Contou a história “Elmer, o elefante xadrez”, no âmbito do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência. Depois de ouvirem a história, os alunos realizaram uma atividade de
Expressão Plástica e preencheram uma ficha relativa à disciplina de Português.

No mês de dezembro, a professora bibliotecária Isabel Melo realizou na BE de Varziela
o apoio ao currículo no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita aos grupos da educação
pré-escolar na implementação do Projeto da Consciência Fonológica e Consciência Lexical, com
a história “Uma prenda para o Malaquias”.
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No âmbito da Rede de Bibliotecas de Felgueiras, o nosso Agrupamento está a participar
nas seguintes atividades, que já estão a decorrer: “Hora do Conto” online, em parceria com a
Rádio Felgueiras e “Vamos conhecer as Lendas de Felgueiras”. Na Hora do Conto, o nosso
Agrupamento foi representado pelo docente Vítor Cardoso, responsável pelo Clube de Xadrez,
que dinamizou esta atividade, contando uma história relacionada com este desporto “Xadrez, o
mundo de reis”. No que diz respeito à segunda atividade, os docentes e alunos estão a
trabalhar/recolher as lendas de cada freguesia. Mais tarde, aquelas serão publicadas no site da
Câmara e reunidas num livro que será oferecido às crianças da educação pré-escolar e aos alunos
do 1.º Ciclo do concelho, pela Autarquia.
Hora do Conto https://www.radiofelgueiras.pt/podcasts.php

“Vamos Conhecer as Lendas de Felgueiras”
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As professoras bibliotecárias, no mês de dezembro, lançaram dois concursos: Concurso
Postais de Natal e Conto de Natal 2020 (modalidade texto original/modalidade desenho).
Os trabalhos foram elaborados pelos alunos do Agrupamento com a possibilidade de
terem a colaboração dos pais/encarregados de educação.

No âmbito do Natal, a professora bibliotecária Isabel Melo, dinamizou na BE de Varziela a Hora
do Conto com a história “A Noite de Natal”, para os grupos da educação pré-escolar e à turma do 2.º
ano, para a exploração da mesma a BE lançou desafios aos alunos relacionados com a história.

A turma do 1.º ano visualizou o filme “Estrela de Natal” com o Professor Avelino Dias em RM
e no final, para a exploração da mesma e em articulação com a BE, esta lançou desafios aos alunos
relacionados com a história.

Na biblioteca escolar da EB de Margaride, foi dinamizada a “Hora do Conto” pela
Educadora Alice Lopes, na semana de 14 a 16 de dezembro, com a história “Onde estará o
Rodolfo?”, da autora Marisa Sousa e ilustrador João Babo Carvalho. Atividade realizada em
articulação com todas as crianças da Educação Pré-escolar.
Ouviram uma história que falava da solidariedade, partilha, união e interajuda, as crianças
ficaram a perceber o que é a verdadeira magia de Natal.
O conto foi apresentado de uma forma lúdica, divertida, apresentando e manuseando as
personagens ao longo da história, tornando-o mais atrativo e dinâmico para as crianças.
No final, as crianças interagiram com as personagens e
recontaram a história.
Posteriormente nas salas fizeram o registo gráfico “O que
mais gostaram na história”.
Tentamos, assim, despertar o imaginário e a criatividade
infantil e fomentar o gosto pelo prazer da leitura em voz alta.
Obrigado a todos.
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Alice Lopes

A professora bibliotecária Isabel Melo narrou a história “A maior flor do mundo”
acompanhando a curta metragem de animação de Juan Pablo Etcheverry, com música de Emílio
Aragón. A Biblioteca vai à sala de aula, ocorreu no dia 15 de dezembro, como apoio ao currículo de
Português. Link da curta metragem de animação https://vimeo.com/3691184
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No dia 17 de dezembro, decorreu a Fase Escolar do Concurso Nacional de Leitura em
que os alunos do 4º ano da Escola Básica de Varziela realizaram as provas escritas.

As Bibliotecas Escolares funcionam, igualmente, como espaços de lazer. Por isso, os
utilizadores das bibliotecas podem dedicar os seus tempos livres aos jogos didáticos, ver vídeos,
fazer pesquisas, …
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Na biblioteca escolar, existe o Espaço d’ ARTE, dinamizado pela professora Maria do
Carmo Simões. Espaço d`ARTE é um espaço, de todos e para todos, onde todos podem conhecer,
fazer e ser, onde a criatividade, a motivação e a divulgação são competências básicas essenciais
no processo de ensino e aprendizagem. Este projeto pretende assinalar/comemorar efemérides,
para a realização de projetos de integração Artística e Tecnológica, bem como, concretizar a
articulação das diversas atividades e saberes, que possam vir a ser realizadas na escola, tornando
a escola ativa, cooperativa e dinamizadora. No mês de dezembro, a partir da leitura da “Lenda
da Flor de Natal” os alunos construíram flores de Natal. Estas foram expostas no referido “Espaço
d’ARTE”. Aqui ficam as fotografias!

Os docentes de Físico-Química e da Turma + para assinalarem a quadra natalícia
construíram um Presépio Químico. Desejam as Boas Festas usando os símbolos químicos. É
uma forma de incentivar o gosto pela disciplina e está a decorar o espaço da biblioteca escolar.

No âmbito do Domínio de Autonomia Curricular (DAC), trabalho interdisciplinar e
articulação curricular, a Biblioteca Escolar, no mês de dezembro, foi às salas de aulas.
A partir da leitura de uma história de Natal foram trabalhados conteúdos destas disciplinas
(Português, Inglês, EV) – 5ºF, 6ºA, 5ºB, 6ºG.
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A professora Cristina Teixeira, no âmbito do Clube de Arte, dinamizou um workshop de
Origami com o 5.ºF, depois de ouvirem uma história de Natal, os alunos construíram Postais de
Natal, usando essa técnica.

A professora Sara Barbosa está a dinamizar o projeto “Today in History”. Os
intervenientes são os alunos do 9.º B. Os trabalhos produzidos foram afixados na biblioteca
escolar.

O Natal faz-se de partilha, emoção e magia! Para tornar esta época mais especial, a
professora Graça Meireles e equipa da biblioteca escolar convidaram a comunidade escolar a
escrever um desejo de Natal.
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Os utilizadores das bibliotecas escolares deliciaram-se com os passatempos/desafios de Natal!

Aqui ficam os Apanhados a Ler na Biblioteca Escolar!

Independentemente dos interesses, a Biblioteca Escolar tem livros para todos, mas nesta
quadra deixa a sugestão para aqueles que adoram livros de Natal.

Boas Festas e Boas Leituras!

As Professoras Bibliotecárias,
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Fátima Pinto
Isabel Melo

