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Decorrente das comemorações do Dia Mundial do Livro Infantil o PNL solicitou a
participação de educadores e professores do 1.º ciclo na criação de um "LIVRO-OBJETO".
O nosso Agrupamento contou com a participação do grupo da Educação Pré-Escolar da
EB de Moure.
Vejam o vídeo da produção do LIVRO-OBJETO.
https://drive.google.com/…/1TQWrfq86UyDl1B6bYrIyINcZ-…/view…
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No âmbito do Dia Mundial da Saúde, no dia 12 de abril, realizaram-se palestras sobre
“Toxicodependência”, dinamizadas pela Escola Segura. Assistiram a estas palestras duas
turmas (6ºD e 8ºB).
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De 19 a 24 de abril, decorreu a Semana da Leitura 2021 - "Ler Sempre. Ler em
Qualquer Lugar", na Escola Básica de Varziela. O objetivo foi promover hábitos de leitura e
escrita. As atividades foram dinamizadas pelos docentes, alunos e com a participação dos
pais/encarregados de educação: Hora do Conto, Clube de Pais Leitores, Visita virtual à
Biblioteca Municipal de Felgueiras, Clube de Artes, Xadrez “Uma viagem no mundo mágico
do Xadrez”, Exposição de Marcadores de Livros, Desafios do Dia Mundial do Livro,
Campanha “Miúdos a Votos”, Requisição Domiciliária, Ler em Família, Xadrez em Família
online…

Para assinalar o Dia Mundial da Terra - 22 de abril e o Dia Mundial do Livro - 23 de
abril, foram enviados vários desafios das Bibliotecas Escolares. Com a dinamização destes
desafios pretendeu-se promover e chamar a atenção para a necessidade de preservação do
Planeta Terra e promover o gosto pelos livros e pela leitura.

Mod. 00

O Espaço d'Arte/Biblioteca Escolar lançaram um desafio à comunidade escolar: a
construção de um cravo coletivo, com mensagens relacionadas com o 25 de abril. Alunos e
docentes escreveram as seguintes palavras: liberdade, revolução, paz, mudança, voz, justiça,
igualdade...
Atividade dinamizada pela professora Maria do Carmo Simões.

A professora Ana Paula Lima, nos seus tempos letivos de biblioteca, preparou
passatempos/desafios relacionados com o Dia da Liberdade – 25 de abril. Foram,
igualmente, disponibilizados aos alunos/utilizadores da biblioteca escolar desafios e
passatempos da Revista Visão Júnior, como ocupação de tempos livres.

Mod. 00

No dia 22 de abril, realizou-se o Concurso Nacional de Leitura – Fase Intermunicipal,
online, organizada pela Biblioteca Municipal de Cinfães. Participou neste concurso a aluna,
Leonor da Costa Rio, do 5ºA, da professora Isabel Rodrigues. A aluna está de parabéns pelo
seu desempenho e está de parabéns por ter conseguido chegar a esta fase do concurso.

No dia 27 de abril, realizaram-se as eleições da Iniciativa “Miúdos a Votos”. Os
alunos, na Escola Sede e na Escola de Varziela, votaram no livro preferido. No nosso
Agrupamento, no 1.º Ciclo, ficou em 1.º lugar: O Elefante Cor-de-rosa, de Luísa Dacosta. Na
EB 2/3 D. Manuel de Faria e Sousa: no 2.º Ciclo ficou em 1.º lugar: Gravity Falls - Diário 3, de
Alex Hirsch e Rob Renzetti e no 3.º Ciclo em 1.º lugar ficou: After - Depois de o Conhecer, de
Anna Todd.

A Fundação Portuguesa das Comunicações promoveu o Concurso “A melhor carta”,
com o objetivo de sensibilizar os jovens para este género de escrita, incentivando-os a
expressar a sua criatividade e a melhorar os seus conhecimentos linguísticos. Para participar,
bastou escrever uma carta subordinada ao seguinte tema: “Escreve uma carta a um familiar
acerca da tua experiência com a Covid-19.” A turma do 4º ano, da EB de Margaride, da
professora Clara Dantas, participou neste concurso.
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Requisição Domiciliária/Ocupação de Tempos Livres:

Dia Mundial do Livro/Ler em Família:
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Decorreu o Concurso “Fabulásticas”, dinamizado pela professora Ana Sousa, na
biblioteca escolar, para turmas do 2º ciclo, no âmbito do Plano Nacional de Leitura e Educação
Literária.
Vencedores:
Ana Leonor Oliveira da Silva - 5ºC
Mariana Patrícia Gomes Silva - 6ºE

Clube de Xadrez – Xadrez entre Livros - com o professor Vítor Cardoso.

Nos dias 26 e 27 de abril, a professora Cristina Teixeira dinamizou o Clube de Artes
com o 5ºF e com a turma do 2.º ano da EB de Varziela. Os alunos construíram presentes para o
Dia da Mãe. Os ramos de flores ficaram muito bonitos!

Dia da Mãe
Para assinalar o Dia da Mãe os alunos do 5ºD, 5ºE, 5ºG construíram postais que ficaram
expostos na biblioteca escolar. Atividade dinamizada pela professora Maria do Carmo Simões.
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Aqui ficam algumas fotografias. A biblioteca ficou muito colorida!

No dia 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este ano, o PNL
2027 pretende comemorar o dia 5 de maio com várias iniciativas, sendo uma delas a atividade
EU CONTO, dirigida aos AE/ENA, Bibliotecas Escolares e a outras instituições, desafiando os
falantes de português dos países de língua oficial portuguesa a gravarem áudios de narração
oral (lendas e contos tradicionais), a publicar no portal e nas redes sociais do PNL 2027, no dia
5 de maio de 2021.
As bibliotecas escolares do nosso Agrupamento enviaram a participação da aluna, Ana Beatriz
Teixeira, do 6ºE, da professora Lurdes Freitas. A aluna contou a "Lenda da Serra da Estrela".
Podemos ouvir a Ana Beatriz no site do Plano Nacional de Leitura:
https://anchor.fm/pnl-2027
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No âmbito da Rede de Bibliotecas de Felgueiras, para dar cumprimento à atividade
“Fórum de Escritores”, o 4º ano da professora Clara Dantas, da EB de Margaride, reuniu
frequentemente com a escritora Raquel Patriarca, via zoom. Alunos e escritora escreveram uma
história coletiva, ilustrada “A lenda da Matéria”.
Mais tarde esta história fará parte de um livro que será publicado.
Aqui ficam algumas ilustrações!

Os frequentadores da biblioteca escolar podem estudar, utilizar os computadores para
pesquisa ou para lazer, ler, requisitar livros para leitura domiciliária, participar em concursos,
nos passatempos/desafios disponibilizados e realizar vários trabalhos...

No âmbito da disciplina de Geografia, e em articulação com a Biblioteca, os alunos do
3.ºciclo comemoraram o dia 9 de maio, durante a semana de 10 a 13 de maio.
Esta data assinala o aniversário histórico “Declaração Schuman”. As atividades foram restritas
devido ao período pandémico que vivemos.
Assim, foi lançado o desafio aos alunos “Participar no Dia da Europa”, todos se envolveram
ativamente e com dedicação, e levaram a cabo diversas atividades que desenvolveram na sala
de aula e na Biblioteca.
Alguns docentes quiseram também deixar o seu testemunho no mural:
“Faça-se ouvir neste Dia da Europa”

Mod. 00

“ Participe ajude a escrever o Futuro da Europa “.

Para assinalar o Dia Internacional da Família, no dia 11 de maio, a professora Cristina
Teixeira dinamizou o Clube de Artes, com o apoio da professora Ana Paula Lima.
Os alunos construíram marcadores de livros com uma mensagem relativa à Família
(acrósticos). Partilhámos as fotografias dos marcadores, do 3º ano, da professora Sandra Castro,
EB de Varziela.
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Para comemorar o Dia Internacional da Família, o espaço d`ARTE/ Biblioteca escolar
realizaram as seguintes atividades:
- Leitura do livro “Um amor de família” de Ziraldo Alves Pinto;
- Registo de frases em cartolinas “A minha Família é …”;
- Ilustração: “A minha família”.
Participaram as turmas D, E, G do 5º ano.
Atividade dinamizada pela professora Maria do Carmo Simões.

Para assinalar o Dia Internacional da Família, as bibliotecas escolares lançaram o
seguinte desafio: construção de acrósticos a partir da palavra família e construção de
marcadores de livros. Participaram as turmas do 1º e 2º ciclos, nas aulas de Português.
Aqui ficam as fotografias dos trabalhos recebidos pela Biblioteca Escolar.

Exposição de Marcadores de Livros na Biblioteca Escolar
Ficaram muito bonitos e coloridos! Parabéns!
1.º CEB de Pré-escolar de Varziela.
Pré-Escolar de Margaride, turma 006.
6ºA, 6ºE, 6ºG, 6ºH
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Em maio realizou-se para os grupos da Educação Pré-escolar do Agrupamento a
Sensibilização “Segurança em casa e rodoviária” dinamizada pela Escola Segura.

Dia do Autor Português - 22 de maio
Exposição na Biblioteca Escolar
Para assinalar esta data, os alunos elaboraram trabalhos sobre autores portugueses.
6ºF, 6ºG, 6ºH

Os alunos do 9.º C, da professora Célia Durães, construíram um painel alusivo aos
“Autores Portugueses que cantam a Primavera”. Este painel está em exposição na
Biblioteca Escolar.
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Conhecer melhor a rede hidrográfica de Portugal. A rede hidrográfica portuguesa é
bastante densa e complexa. Os alunos do 7ºC, com a professora Graça Meireles, na disciplina
de Geografia, realizaram uma investigação aprofundada sobre os principais rios de Portugal
continental, usando o espaço da biblioteca escolar e as novas tecnologias.

No dia 1 de junho, a professora bibliotecária Fátima Pinto dinamizou a Hora do Conto.
Os alunos das turmas 5ºB e 5ºF ouviram a história "Zbiriguidófilo" de Pitum Keil do Amaral.
De seguida, imaginando o que poderá ser um zbiriguidófilo e com base nas informações que a
história forneceu fizeram a ilustração desta personagem.
Os trabalhos ficaram em exposição na Biblioteca Escolar.

Dia Mundial da Criança - 1 de junho.
Para assinalar esta data comemorativa, a professora Cristina Teixeira dinamizou o Clube de
Artes, com o apoio da professora bibliotecária Isabel Melo, às crianças da educação préescolar, da EB de Varziela, estes construíram um rebuçado.
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"Xadrez, um Mundo de Reis!" Atividade dinamizada pelo prof.º Vítor Cardoso aos
grupos da educação pré-escolar da EB de Varziela. Através do conto da história "Xadrez, um
mundo de Reis" foram apresentadas as peças do jogo e algumas das suas regras, pretendeu-se
com esta atividade despertar nas crianças o interesse pelo Xadrez.

Na Biblioteca Escolar durante os intervalos realiza-se o apoio aos alunos em diversas
áreas, nas escolhas de títulos para ler na biblioteca, bem como para empréstimo domiciliário, na
realização de desafios e atividades que desejam realizar. Fica a partilha da realização de
marcadores de livros "raposa", atividade solicitada pelos alunos. @s alun@s adoraram!
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Miúdos a Votos! Festa Final! - 2 de junho.
Os nossos alunos já sabiam os livros mais votados
no nosso Agrupamento nas eleições de ‘Miúdos a Votos’
deste ano, mas não sabíamos se os resultados coincidiam
com os das outras escolas. No dia 2 de junho, os
resultados nacionais de "Miúdos a Votos: quais os livros
mais fixes?", foram divulgados numa festa transmitida no
site da VISÃO Júnior e nas redes sociais. Na festa, foram
apresentados alguns dos melhores trabalhos feitos pelos
alunos para a campanha eleitoral, dando voz a crianças e
jovens. Os alunos do 6ºA assistiram a esta festa, online,
que foi apresentada por oito crianças do ensino básico de
diferentes nacionalidades, celebrando a multiculturalidade.

Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente, as Bibliotecas Escolares lançaram um
desafio. Foi solicitado aos alunos que escrevessem frases ilustradas apelando à conservação do
ambiente, as mais criativas foram divulgadas nas redes sociais da biblioteca escolar.
Participaram a EB de Várzea, EB de Felgueiras e algumas turmas do 2º ciclo.

No âmbito da disciplina de Geografia, em articulação com a biblioteca, a professora
Graça Meireles, na sua aula com o 7ºB, dinamizou uma atividade lúdica e pedagógica de
exploração de conhecimentos geográficos. Aqui ficam algumas fotografias!
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O grupo de Inglês, 2º ciclo, em parceria com a biblioteca escolar, dinamizou o
“Spelling Bee”, concurso de soletração em língua inglesa. Os vencedores receberam um
diploma e prémios. Os alunos demonstraram muito empenho e entusiasmo.

No âmbito da Rede de Bibliotecas de Felgueiras, a professora Clara Dantas e a sua
turma do 4.º ano, da EB de Margaride, dinamizaram a atividade "Fórum de Escritores",
online, com a escritora Raquel Patriarca. Escritora e alunos escreveram a história
coletivamente. A história tem o título “Lenda da Matéria” e foi ilustrada pelos alunos. A
escritora fez referência à atividade no seu blogue, que descreveu como uma experiência
maravilhosa.
No dia 17 de junho, às 14h, decorreu o Encontro online dos escritores, professores e
alunos que desenvolveram a escrita criativa ao longo do ano letivo. A escritora Raquel
Patriarca deu o seu testemunho e os alunos da turma leram algumas quadras que serviram de
agradecimento à autora. Neste evento, para além dos escritores, docentes e alunos envolvidos,
estiveram presentes a vereadora da Educação, Drª Ana Medeiros, os Diretores dos vários
Estabelecimentos de Ensino de Felgueiras, a Drª Dulce Freitas e os professores bibliotecários
do concelho. As histórias coletivas/ilustradas farão parte de um livro que futuramente será
publicado.

Visita da Escritora Raquel Patriarca à EB de Margaride.
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No dia 5 de Julho de 2021, após quatro meses de
encontros virtuais, conhecemos finalmente a escritora Raquel
Patriarca! Veio conhecer-nos e pudemos viver a experiência
de estarmos juntos. Apresentou o nosso conto de escrita
colaborativa «A Lenda da Matéria» a todos os alunos da EB
de Margaride. Recebeu lembranças nossas e muito carinho
(com segurança e respeitando as regras). Nós recebemos um
livro, por ela feito, com a técnica ancestral de
encadernamento, adoramos! Ficará sempre connosco um
pedacinho dela e esperamos também ficar num cantinho do
seu coração.

Espaço d'ARTE/Biblioteca Escolar
Para comemorar os Santos Populares, mais concretamente o S. Pedro, o
Espaço d’ARTE e a Biblioteca Escolar lançaram um desafio.
Solicitámos aos alunos que escrevessem quadras populares. As turmas
do 2º ciclo, nas aulas de Português, e os alunos de Educação Inclusiva,
deram asas à imaginação e escreveram com muita criatividade e
entusiasmo. Os alunos das turmas D, E, G do 5º ano participaram no
desafio e decoraram a biblioteca com elementos alusivos aos Santos
Populares aplicando alguns dos conteúdos lecionados nas aulas de
Educação Visual/Educação Tecnológica. Os trabalhos estão expostos na biblioteca. As quadras
mais criativas receberam “manjericos”.

A professora Judite Soares, nos tempos de Biblioteca Escolar, dinamizou o “Cantinho
das Curiosidades”, procedendo a um trabalho de pesquisa sobre a União Europeia, reunindo
várias informações e curiosidades dos países que constituem a União Europeia. Os últimos
países apresentados foram Grécia e Portugal. Este trabalho foi divulgado à comunidade
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educativa na página do Agrupamento.
https://www.manuelfariasousa.pt/
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No dia 30 de junho, José Carlos Pereira fez apresentação pública do livro "O Sol Não
Anda" na EB Felgueiras a duas turmas de alunos do 4.º ano, na qualidade de autor da obra.
As crianças gostaram dos temas do livro - diálogo pais e filhos, a natureza e o universo - e
ficaram maravilhados com as ilustrações de Beatriz Félix. Por exemplo, acharam muita graça
aos planetas do sistema solar na pista de atletismo, o Sol nos braços da galáxia e a medição da
altura de Plutão, o planeta-anão despromovido.
Apresentação culminou com uma sessão de autógrafos.
Foi nesta escola que o autor concluíu o 4.º ano, no ano letivo de 1973/74.
O autor dirige um especial agradecimento ao diretor do Agrupamento de Escolas D. Manuel de
Faria e Sousa, António Sousa, à coordenadora da EB de Felgueiras, Lúcia Guimarães, e ao
corpo docente que trabalhou para/nesta bonita receção.

Nas redes sociais das Bibliotecas Escolares e na página do Agrupamento podem ver
mais atividades, notícias sobre diversos eventos, sugestões/informações.

https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo
https://www.facebook.com/groups/211459972212707/

http://abibliotecadigital.blogs.sapo.pt/

Boas Leituras e Boas Férias!
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As professoras bibliotecárias,
Fátima Pinto
Isabel Melo

