
 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Escola  Secundária de São João da Talha 

 

Em destaque… 
 

- Evocação do centenário da I 

Guerra Mundial 

   Para evocar os cem anos da 
Grande Guerra, foi organizada 

uma exposição e duas palestras . 
Páginas 2 e 3 

 

- Concurso de Biblioquadras 

  Para comemorar o mês das Bi-
bliotecas Escolares os alunos 
foram desafiados a escrever qua-
dras sobre a biblioteca. Página 4 

 

- Concurso Juvenes Translatores 

  Decorreu no dia 26 de novem-

bro, em toda a União Europeia e  
cinco alunos da nossa escola 
participaram.  Página 4 
 
 

 

Formação de novos utilizadores 
 

    Com o objetivo de dar a conhecer a biblio-

teca escolar aos alunos do 7.º ano de escolari-
dade, as turmas, 7.ºA e 7.ºB, visitaram o espa-

ço, durante uma aula de Formação Cívica e 

conheceram as normas gerais de utilização da 
biblioteca bem como os seus recursos e poten-

cialidades. 
    No final de cada sessão, os alunos foram 

desafiados a escrever uma frase sobre  a im-
portância da biblioteca e os resultados foram  
surpreendentes.  

Novo ano letivo...novos desafios! 

 
      No início de mais um ano letivo, a biblioteca es-

colar congratula-se com os progressos conseguidos 
ao longo do ano transato. No âmbito destes progres-

sos, destacamos a maior valorização, por parte dos 
alunos, deste espaço, entendendo-o, cada vez mais, 

como um local de aprendizagem, leitura e pesquisa. 
      Durante o ano letivo de 2015-2016, a biblioteca 
escolar continuará a ter como objetivo primordial, a 

dinamização de atividades em articulação com do-
centes de várias disciplinas.  

       Realizar ações complementares aos conteúdos 
programáticos, aumentar o número de requisições 

domiciliárias e desenvolver mais atividades para 
promover a leitura e as competências leitoras são 
algumas das metas que queremos alcançar.  

      Contamos com a colaboração da comunidade 
educativa para a concretização de tais desígnios. 
      

A equipa da Biblioteca Escolar 

 
  

Bibliopaper 

À descoberta da Biblioteca !  

Ainda no âmbito da formação dos novos 
utilizadores, e para explorar a biblioteca 
de forma divertida, foi, também, organiza-

do um bibliopaper destinado aos alunos do 
7.º ano. Inscreveram-se algumas equipas e 

a competição foi renhida. Mas ...no final, 
todos ganharam. 

Boletim Informativo - setembro/dezembro 2015 



Na Biblioteca... 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foram divulgados livros, filmes, banda desenhada, postais e cartazes franceses sobre a Grande 
Guerra. 

Evocação do Centenário da I Guerra Mundial  

    Para evocar o Centenário da I Guerra Mundial, foi organizada pela Biblioteca Escolar, em articulação 

com a professora de Francês, Anália Borges, com a colaboração de outros professores e assistentes opera-

cionais do Agrupamento, uma exposição intitulada, Foi assim a Guerra das Trincheiras / C’était la 

Guerre des Tranchées. Para quem não teve oportunidade de a visitar deixamos aqui, apenas, algumas 

fotografias representativas da atividade realizada. 

   Foi reconstituído o ambiente das trincheiras, com destaque para o equipamento militar à época, 
emprestado pelo Museu Militar de Lisboa. 

  Foi ainda prestado um tributo às vitimas da guerra a partir do poema  Au champ d’honneur, adap-

tação francesa de In Flanders Fields e da divulgação da associação belga Klaprozen voor Vrede 

(Papoilas para a Paz). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na biblioteca... 

 

    Também, no âmbito da evocação  do 

Centenário da I Guerra Mundial , realizou-

se no dia 9 de novembro, a palestra La 

France dans la Grande Guerre, dinamizada 

pelo professor Laurent Dupont, que nos 

agraciou com o seu conhecimento sobre o 

tema, em língua francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Assistiram a esta palestra os alunos da 

disciplina de Francês, do ensino secundário, 

que revelaram entusiasmo pela oportunidade 

de desenvolver competências de oralidade 

na língua francesa. É de salientar o empenho 

dos alunos do 12.ºD, tanto nas pesquisas 

sobre a temática da Grande Guerra como na 

montagem da exposição. 

    Vários professores assistiram, também, 

com interesse, ao evento. 

    No dia 10 de novembro decorreu, ainda, 

uma palestra  sobre Portugal na Grande 

Guerra, dinamizada pelo Tenente Coronel 

Amado Rodrigues e pelo Sargento Chefe  

Sousa Gomes, da Direção de História e Cul-

tura Militar, organismo do exército ligado à 

investigação, estudo, recolha e divulgação 

dos valores culturais militares e à coordena-

ção e direção das atividades, no âmbito da 

administração, preservação e restauro de pa-

trimónio histórico do Exército,  nomeada-

mente, a gestão das coleções dos museus mi-

litares. 

 

 

 

 

 

 

 

    Numa abordagem historiográfica abran-

gente, foram sublinhados aspetos relevantes 

do ponto de vista da estratégia e maquinaria 

de guerra, num enquadramento de quatro ve-

tores, TEMPO, ESPAÇO, HOMEM E MÁ-

QUINA.  Foi ainda apresentada música, no-

meadamente fado alusivo à guerra das trin-

cheiras, e algumas peças do acervo patrimo-

nial do Museu Militar de Lisboa. Foi tam-

bém divulgada a possibilidade de aceder ao 

arquivo histórico-militar, um site do exército, 

onde podemos encontrar, entre outras infor-

mações, um memorial aos mortos da Grande 

Guerra. Aqui fica o endereço para futuras 

pesquisas: 

http://www.memorialvirtual.defesa.pt/Paginas/Inicio.aspx 

http://www.memorialvirtual.defesa.pt/Paginas/Inicio.aspx


Fazer e aprender... 

Equipa da Biblioteca Escolar:  
Professores: Hermínia Pires (professora Bibliotecária); Ana Seixas; Fátima Pereira; Rui Silva e Simão Rocha. 

Assistente Operacional: Cristina Madeira 

Agrupamento de Escolas de São João da Talha      *      Escola Secundária de São João da Talha       

 Rua Deputado Pedro Botelho Neves    *      2695-722 São João da Talha  

                     Tel. - 21 994 7410                     

Concurso Juvenes Translatores 

    Cinco alunos do ensino secundário, da nos-

sa escola, aceitaram o desafio da professora 

Anália Borges e participaram, no dia 26 de no-

vembro, na edição de 2015, do concurso euro-

peu anual de tradução, Juvenes Translatores. 

     Durante mais de duas horas, os alunos, 

Cíntia Silva e Vânia Magalhães, do 11.ºC e 

Fábio Gonçalves, Patrícia Cardoso e Pedro 

Castro, do 12.ºD realizaram, na biblioteca, a 

prova de tradução Francês - Português, cujo 

tema deste ano era: Ano Europeu para o Desen-

volvimento. Parabéns a todos pela coragem e 

boa sorte! 

 

Concurso de Biblioquadras 

    Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar e o Gabinete Coordenador da Rede 

de Bibliotecas Escolares estabeleceu o dia 

26 de outubro, como dia da Biblioteca Es-

colar, para 2015, em Portugal. Este ano, o 

tema definido pela IASL (Internacional As-

sociation of School Librarianship) foi“ A 

Biblioteca Escolar é super!”. 

    A propósito desta comemoração, desafi-

ámos os nossos alunos a participar no Con-

curso de Biblioquadras e eis as quadras vence-

doras: 
 

Na biblioteca há computadores 
Onde muito podemos aprender 
Livros sem fim 
Para bem sabermos ler 

Maria Mendes, 10.ºD 
Dou-te um conselho 
Que deves sempre seguir 
Aconselho-te a ler 
E à biblioteca ir. 

Carolina Oanta, 10.ºD 
Nesta biblioteca irei estudar 
Em silêncio, sossegado, irei aprender 
Os intervalos irei lá passar 
E poesia aprender a ler. 

                Lucas Francis, 10.ºD 
 

Promover a leitura, em português e em língua inglesa 
 

No dia 10 de dezembro decorreu, na Biblioteca Escolar, a sessão de apresentação do livro Plane-

ta Terra, aqui vou eu!/Planet Earth, Here I Go! da autora Teresa Castelo. Participaram as turmas 

do 7.ºA e 8.ºA, acompanhadas pelas professoras Laura Pereira e Judite Fiúza, respetivamente.  


