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Bom ano lectivo!! 

 
Este ano a nossa Biblioteca 
Escolar tem uma nova equipa 
que pretende dar continuidade 
ao excelente trabalho 
desenvolvido pela anterior. 
Temos como objectivo 
primordial envolver toda a 
Comunidade Educativa nas 
actividades da nossa 
Biblioteca bem como motivar 
os alunos e professores a 
partilharem este espaço de 
forma activa e criativa. 
 
A Era da informação implica 
novos desafios à Educação, 
por isso a actual Biblioteca 
Escolar tem de responder 
como Espaço de 
Conhecimento e Espaço de 
Informação. 
Vamos divulgar todos os 
meses datas comemorativas 
que alunos e professores 
podem celebrar com pequenos 
trabalhos de pesquisa e sua 
divulgação na Biblioteca. 
 

Em Novembro, por exemplo, 
celebra-se o nascimento da 
escritora Sophia de Mello 
Breyner. Quem é que já não 
sonhou ao ler “ A Fada 
Oriana” ou “A Menina do 
Mar”? 
Aproveitamos para relembrar 
que se assinalou o Dia 
Internacional das Bibliotecas 
Escolares, no dia 22 de 
Outubro.  

Os alunos participaram de forma 
muito criativa com a elaboração de 
lindos marcadores e trabalhos de 
pesquisa sobre a evolução das 
bibliotecas. 
Festejámos também o Halloween e 
o dia de S. Martinho. 
 
No final do mês de Novembro vem 
aí a Feira do Livro onde todos 
podem encontrar as últimas 
novidades literárias e não só. 
Esperamos uma grande adesão 
como sempre!! 
Para finalizar deixo aqui uma 
novidade: vamos comemorar na 
Biblioteca da nossa escola o 
lançamento do novo livro da 
professora Teresa Martinho 
Marques. Estão desde já todos 
convidados!! 
 
A Biblioteca Escolar é um espaço 
onde há vida. 
 
A Biblioteca Escolar já não é… só a 
ideia do livro que vai e volta… 
 

Luísa Marques 
Coordenadora da BE 
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RÊVE 
 

Texto: Eugénio Roda 

Ilustrações: Gémeo Luís 

Design: Luís Mendonça 

Edições: Eterogémeas 
 
Acabadinho de chegar da edi-

tora, ainda com aquele cheiro 

que só um livro tem, este 

RÊVE (Sonho) revela-nos, uma 

vez mais, a mestria destes auto-

res. A sedução chega-nos pelas 

palavras, pelas imagens e pela 

qualidade do design. 

A poesia das palavras? Tens de 

descobri-la tu! 

 

A paisagem lá em baixo era 
tão alta que olhámos para 
cima até perder de vista. 
E os olhos, assim fechados, 
levaram o corpo ao encon-
tro de tudo o que o ar tem 
escondido. 

L E I T U R A S  

A exemplo de anos anteriores vamos realizar mais 
uma Feira do Livro na nossa Escola. 
Será entre 26 de Novembro e 4 de Dezembro e 
poderás encontrar imensos livros para ver e comprar 
com desconto. 
Traz os teus irmãos, os teus pais, os teus avós: 
haverá livros para todos os gostos e idades. E 
depois, o Natal está a chegar e poderás ter a oportu-
nidade de escolher aquele miminho para as pessoas 
de quem mais gostas. 
Ficamos à tua espera! 

 

A feira trará também algu-
mas novidades: a apresen-
tação do renovado livro 
PALAVRAS, da professora 
Teresa Martinho Marques, 
que acaba de ser inserido 
na lista das obras a integrar 
o Plano Nacional de Leitura. 
Dia 27, pelas 19H00, na 
Biblioteca Escolar. 

A utilização da Internet também te permite 

aceder a uma feira de livros: contos, poemas e 

um sem fim de informação. 

Que tal ler alguns contos de Hans Christian 

Andersen em: 

http://nonio.eses.pt/contos/andersen.htm 

 

Ou uma história de Matilde Rosa Araújo em: 

http://www.constanca.lucas.nom.br/

lucilinaeantenor01.htm 

F E I R A  D O  L I V R O  
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Gabriel 
García 

Márquez 

Os 25 anos do 
prémio maior da 

Literatura 
 
O escritor colombiano 
Gabriel García Marquez 
festejou este ano o seu 
80º aniversário e o 40º 
do lançamento da sua 
maior obra, «Cem Anos 
de Solidão». Comemora, 
também, os 25 anos do 
Prémio Nobel de Litera-
tura. 
A 21 de Outubro de 
1982, a Academia Sueca 
anunciava que o escritor 
premiado naquele ano 
era García Márquez, 
principal representante 
do «boom» da América 
Latina e o maior divul-
gador do realismo mági-
co na narrativa hispano-
americana. 
García Márquez era 
quem receberia o pré-
mio em Dezembro, em 
Estocolmo. 
 
O nome do colombiano 
mais conhecido e o úni-
co a receber um Nobel 
já tinha surgido entre os 

Ao alunos aconselham 
 

∗ A Noite de Natal, de Sophia de Mello Breyner 

∗ Contos Tradicionais Portugueses, recolha de Teófilo Braga 

∗ Teodora e o Livro dos Feitiços, de Luísa Fortes da Cunha 

∗ Amarguinha tem um irmão, de Tiago Rebelo 

∗ Provérbios Despenteados, de Teresa Martinho Marques 

Os pais sugerem 
 

• A Gaivota, de Fernão Capelo Gaivota 

• A louca da casa, de Rosa Montero 

• O Perfume, de Patrick Suskin 

• O Alquimista, de Paulo Coelho 

• O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry 

 

favoritos da Academia Sueca, 
tendo como concorrentes o britâ-
nico Graham Greene e o alemão 
Günther Grass. O aniversário das 
bodas de prata do prémio soma-
se aos 80 anos, completados a 6 
de Março, num 2007 cheio de 
comemorações.  

 
NOBEL 2007 

 
 

Este ano o Prémio Nobel da 
Literatura tocou a Doris 
Lessing, britânica, 87 
anos. 
 
A escritora nasceu a 22 de Outubro 
de 1919, no actual Irão. 
Filha de pais britânicos, um anti-
go oficial do exército e uma 
enfermeira, foi criada no Zimbab-
we, pelo que retratou na sua 
obra muita da sua experiência 
autobiográfica em África. As refe-
rências ao continente são espe-
cialmente visíveis na sua obra “A 
erva canta” (1950).  
 
Depois de sair da escola em 
Inglaterra, aos 14 anos, traba-
lhou como babysitter, telefonista 
e, entre outras coisas, jornalista.  
 
A autora esteve entre as favori-
tas ao Nobel durante décadas. 



BEm CREscer   http://creazeitao.googlepages.com/     Pág.3 

aparecem em vários 
suportes, não só o 
impresso, mas o 
electrónico e o 
audiovisual.  Alguns 
vivem a experiência da 
alfabetização visual, é 
necessário aprender a 
ler os códigos da 
imagem na linguagem 
audiovisual, televisiva, 
cinematográfica, o texto 
electrónico e a 
publicidade. Estarão as 
escolas, as bibliotecas, 
os docentes preparados 
para iniciarem este novo 
processo de ensino-
aprendizagem? 
 
Surge-me a ideia de 
que o professor deverá 
ser o promotor da 
leitura, nas suas várias 
vertentes. No entanto, 
ainda não é essa a 
nossa realidade! É 
prática comum remeter 
as questões da leitura 
para o departamento de 
Língua Portuguesa. E as 
leituras transversais? A 
leitura de gráficos? A 
leitura de imagens? 
Quem as prática? 
A afirmação:” O PISA 
incide sobre “ler para 
aprender” e não sobre 
“aprender a ler”; por 
consequência, os 
estudantes não são 
avaliados ao nível das 
capacidades de leitura 
mais básicas.” ([1]), 
deverá ser o ponto de 
partida para a repensar 
as metodologias e as 
práticas no ensino, não 
esquecendo que a 
biblioteca escolar é 
essencial à 
operacionalização do 
conceito de literacia. 
 
[1] Resultados do 
Estudo Internacional 
PISA 2003: Programme 
for International 
Student Assessment. In 
Ministério da Educação: 
Gave, 2004. p.7. 
 
Júlia Martins, 
Coordenadora 
Interconcelhia, RBE 
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A Leitura e as Bibliotecas 

 

Hoje, na maioria das escolas, os jovens podem usufruir de bibliotecas escolares, as 
quais disponibilizam serviços e recursos que permitem a todos tornarem-se leitores 
críticos, capazes de reflectir e de argumentar. 
Para que os nossos alunos não se limitem à leitura tradicional e de facto desenvol-
vam competências leitoras é necessário que seja disponibilizado tempo e recursos 
para a leitura. É neste sentido que a biblioteca escolar desempenha um papel funda-
mental na promoção da leitura. A biblioteca escolar fomenta a possível leitura por 
curiosidade, por prazer, por interesse. É necessário que se fale de livros e de leituras 
de uma forma mais espontânea, nas conversas quotidianas. É importante que os 
alunos incorporem a leitura como uma prática útil, necessária e compatível com a 
vida diária. 
 
A biblioteca escolar deverá apresentar uma colecção ampla e diversificada. O contac-
to com vários tipos de textos torna-nos leitores mais críticos. Actualmente, os textos 

Os alunos do 4º B da Escola 
Básica de Vila Fresca vieram 
visitar a nossa escola e é claro, 
também a Biblioteca, onde a pro-
fessora Paula Vieitos  dinamizou a 
“Hora do Conto”. 
 
No dia 17 de Setembro, a nossa 
escola encheu-se de caras novas e 
curiosas sobre o que vinham 
encontrar: foi a recepção ao 5º 
ano!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de largarem as mãos dos 
pais, que ficaram do lado de fora, 
foram conhecer os respectivos 
Directores de Turma que os leva- 

ram numa visita à Escola. 
Ficaram a conhecer a coordenado-
ra, algumas professoras que fazem 
parte da equipa e também as fun-
cionárias. 
 
Depois de receberem o Guia do Uti-
lizador e de ouvirem algumas expli-
cações breves sobre o funciona-
mento da Biblioteca, foram conhe-
cer as várias zonas existentes den-
tro deste espaço. Ainda ouviram o 
início de uma história… sim, porque 
o resto vieram eles ler mais tarde. 

A exposição de marcadores fei-
tos pelos alunos foi uma das 
actividades que chamou a aten-
ção para o Dia Internacio-
nal das Bibliotecas Esco-
lares, em 22 de Outubro. 
Mas não foi só a cor que 
encheu a Biblioteca. 
 
Como já foi referido na página 
2, alunos, pais e professores 
sugeriram leituras. 
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Equipa responsável 
Biblioteca Escolar 

Centro de Recursos  
 

Professores: 
Luísa Marques 

(coordenadora — EB 2,3) 
Cristina Miquelino 

(coordenadora — EB 1) 

 
Cecília Figueiredo 
Manuela Cavaco 

Teresa Lobato Lopes 
 

Auxiliar de Acção 
Educativa: 

Mariana Pereira 
 
 

PROFESSORES 
COLABORADORES: 

 

Cátia Sousa 
Carlos Filipe 
Paula Branco 

Teresa Marques 
 

COLABORADORA 
Laura Mota 
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O S. Martinho foi 
tema na nossa Bibliote-
ca. 
Em colaboração com o 
Departamento de Lín-
gua Portuguesa os alu-
nos elaboraram traba-
lhos sobre a lenda des-
te santo e sobre as tra-
dições que lhe estão 
associadas. 
Claro, também houve 

castanhas assadas! Quentinhas e boas! 

 
Comemorámos o    
Halloween em cola-
boração com o Depar-
tamento de Línguas 
Estrangeiras. O 
ambiente proporcio-
nou, também, a leitura 
de obras mais 
“assustadoras”, que 
foram seleccionadas 
para expor nesta altu-
ra. 

 

 Nesta exposição poderão ser vistas 150 ilustrações originais, que irão guiar o 
visitante pelo melhor da ilustração para a infância contemporânea, oriunda dos 
quatro cantos do mundo. Os trabalhos expostos resultam da selecção de 50 ilus-
tradores de 15 países, cujos trabalhos (3 por ilustrador) foram escolhidos por 
um júri internacional de entre 1360 candidaturas de 60 países.  

Porque nem só de palavras vivem os livros, o Auditório Municipal Augusto 
Cabrita, no Barreiro, oferece esta oportunidade de vermos ilustrações que nos 
ajudam a visitar esse mundo fantástico da imagem e do maravilhoso.  

http://www.ilustrarte.net/ 

Citador 
 

O mais belo triunfo 
do escritor é fazer 
pensar os que podem 
pensar. 
 
Fonte: Diário 
Autor: Delacroix, 
Eugène 

 

PROPOSTAS DE LEITURA 


