Boletim
da Biblioteca Escolar
As pequenas conquistas são sempre motivadoras para rumar mais longe.
Trabalha-se e os resultados aparecem, de uma forma ou de outra, dando
a força necessária para continuar a querer mais e a lutar por aquilo em que
se acredita. E, assim, vai acontecendo: é o novo espaço da Biblioteca que
abriu à comunidade educativa (rodeado de luz natural, arejado, bastante
acolhedor); é a plataforma Moodle ao serviço da formação; é o blogue
criado (que já começa a ser utilizado por alunos e alguns professores); a
representatividade da colecção patenteada na aquisição de novos títulos
quer para a Escola sede, quer para a EB1 de Cantanhede Sul e, ainda que
sem visibilidade mas já com colecção, o Centro Educativo de Ançã.
Mas não são apenas os investimentos físicos que devem ser realçados,
são também os investimentos humanos que vão sendo revelados através da
participação massiva de professores e alunos de todo o Agrupamento em
actividades da Semana da Leitura. É que o “lençol” de propostas apresentadas,
e concretizadas, foi de tal modo significativo que só resta concluir que vale
a pena fazer, que vale a pena o esforço, a entrega e a insistência partilhados
por todos (alunos, educadores/ professores, assistentes operacionais e
Direcção).

A Biblioteca da escola
sede dispõe, desde final de

Janeiro, de uma nova sala. Com
esforço e a colaboração de
muitos, conseguimos criar um
espaço maior e melhor, com
bastante luz e arejamento, para
alunos e professores utilizarem.
Não podemos deixar de
agradecer publicamente o
empenho e o carinho com que
a Direcção do Agrupamento abraçou este projecto. Também
aproveitamos para agradecer à Escola Secundária Joaquim de Carvalho
a cedência do mobiliário que tão bem nos fica!

Moodle

Este
novo
espaço,
mais
vocacionado para a leitura e trabalho
informais, permite que um maior
número de utilizadores possa usufruir
das diferentes valências da BE. Ainda
faltam alguns equipamentos novos
mas, com tempo e alguma persistência,
acabarão por chegar.
Ficam aqui alguns dos comentários
muito simpáticos que nos deixaram
sobre a sala:
“Eficiente, gira e formidável”, “Muita luz! Well done!”,
“Está bué fixe”, “Lugar bastante acolhedor, bonito e bem
decorado”, “Está giro! Adoro esta biblioteca”.

Nova Sala

http://eb23cantanhede-m.ccems.pt/

BREVES

A Biblioteca Escolar já dispõe de um
espaço na plataforma Moodle do
Agrupamento com várias “disciplinas”,
enriquecidas com recursos na área da
literacia da informação e comunicação
e que são de consulta livre por parte de
qualquer visitante.
Um dos grandes objectivos desta
ferramenta é conseguir mobilizar os educadores/ professores e alunos para a
criação de comunidades interactivas de aprendizagem na área referida.
Com materiais diversos como guiões orientadores, apresentações em
PowerPoint, fichas informativas, etc. temos algumas “disciplinas” a funcionar:
• “O trabalho de pesquisa” – orientações para os alunos na realização de um
trabalho de pesquisa;
• “Os direitos de autor” - indica como se respeitam os direitos de autor e
conexos, ensinando, por exemplo, como fazer referências bibliográficas;
• “Apresentação de trabalhos” - orientações e sugestões para boas
apresentações de trabalhos – escritos (tradicional), em PowerPoint, folhetos
e cartazes.
• “Conhecer a BE” – orientações para perceber melhor o funcionamento das
bibliotecas, nomeadamente a Classificação Decimal Universal;
• “Ferramentas Web 2.0” – (ainda em construção) irá ter tutoriais e outros
recursos de apoio à utilização das ferramentas da Web 2.0;
• “O livro” – vários materiais sobre o livro, as suas partes, a sua história e
orientações que ajudam a melhor consultá-lo;
• “Leituras” – (em construção) irá ter recursos (guiões, fichas de trabalho,
etc.) sobre obras já publicadas.
Esperamos, assim, alargar o ensino, em contexto curricular e não curricular,
das competências de informação, tecnológica e digital a todos os níveis de ensino
e a todos os alunos do Agrupamento.

Concurso Nacional de Leitura

Ler e escrever, eu quero!

do 7.ºF e o 3.º foi
atribuído
ao

Projecto de motivação para a leitura e escrita.

Uma saudação aos alunos que, motivados e ajudados pelos seus professores
de EA, têm vindo a concretizar os objectivos do projecto.
As pontes entre a leitura e a escrita têm sido criadas, surgindo, de vez em
quando, textos bem interessantes. A Semana da Leitura, por exemplo, ficou
muito bem assinalada com a exposição de pequenos textos e cartazes (turmas:
7.ºC e 7.º E).
Uma saudação aos professores
que têm procurado desenvolver as
actividades propostas, sempre que
a articulação com as diversas
disciplinas o tem permitido.

Os alunos vencedores da primeira fase do CNL do
nosso Agrupamento, Bruno Silva, Maria Bita e Rute Gil
do 7º F, irão participar, no próximo dia 27 de Abril, na
fase distrital que decorrerá na Biblioteca Municipal da
Figueira da Foz e
contará com a
presença de alunos
de toda a zona
centro.
Esperamos bons
resultados destes
n o s s o s
representantes.

Livros Animados 2010
A Biblioteca Escolar promoveu o concurso dos
Livros Animados - 2010. Durante o mês de Janeiro
estiveram expostos os trabalhos realizados pelos alunos
da nossa escola.
O júri composto por professores de E.V. e um
membro da BE, atribuiu o 1.º prémio ao trabalho
realizado pelos alunos Bernardo Prior, Bruno Martins,
Francisco Jesus e Hugo Silva do 5.ºB. O 2.º lugar foi para
o trabalho do
aluno Bruno Silva

trabalho da aluna
Liliana Silva do
8.ºD. Foram ainda
a t r i b u í d a s
m e n ç õ e s
honrosas para os
trabalhos
dos
alunos Raquel
Realista do 8.ºD e
de
Mariana
Correia e Soraia
Bernardo do 8.ºF.
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Encontro com autores

No âmbito das comemorações da Semana da Leitura
estiveram dois autores no nosso Agrupamento: Regina Gouveia
e Rui Castro
No dia 21 esteve
na escola sede e
na EB1 de Cordinhã
a professora e
escritora Regina
Gouveia.
Esta
escritora alia o
gosto pela poesia
com a sua formação
na área das ciências. Assim, enquanto nos vai lendo os seus
belos poemas, vai realizando diversas experiências. O sol, a
lua e fenómenos da natureza são o tema e o pretexto para
as suas apresentações que agradaram aos alunos que com ela
tiveram o privilégio de contactar.
Também no mesmo dia, de
tarde, o ilustrador Rui Castro veio
visitar a EB1 de Murtede e a Escola
Básica Marquês de Marialva. O
encontro com os alunos foi muito
interessante. Rui Castro, explicou
o seu processo de trabalho e
criativo desde a concepção à
concretização da obra. Vimos as
suas primeiras experiências em acrílico, outras em pastel
seco e até nos mostrou os “bonecos” que realizou em
“plasticina” para os seus livros. Um outro aspecto importante
que ficámos a saber é que é preciso muito treino e muito
trabalho para se conseguir atingir o nível deste ilustrador.

Visita à escola n.º
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Aconteceu…
Uma

jornalista na Biblioteca Escolar

No passado dia 2 e 9
de Fevereiro, a jornalista
do “Diário as Beiras”,
Rute Melo esteve na
nossa escola, a convite
da professora de Língua
Portuguesa e da BE.
Na sessão realizada,
ensinou-nos como se faz
uma notícia com todos
os pormenores, após ter
distribuído por cada um de nós um exemplar do jornal desse dia.
Falou-nos ainda do modo como está organizado o jornal, do trabalho
dos jornalistas e explicou a importância da leitura dos jornais
Foi uma actividade muito enriquecedora, pois ficámos a saber
mais. Esperamos ter mais momentos como este.
Rute Barreto e Inês Reis, 6.º A

“Os Contos da BE”
Vários jardins e
escolas do Agrupamento
já receberam a visita da
equipa PTE e dos “Contos
da BE”. Desta vez os livros
foram “Se os bichos se
vestissem como gente”
de Luísa Ducla Soares e
“Um jardim curioso” de
Peter Brown. Na sequência desta actividade já recebemos alguns
trabalhos que foram publicados no blogue das BE.

Exposições
de Cantanhede

No dia 21 de Março, a nossa turma- 6.ºA- comemorou a Semana
da Leitura, cujo tema foi “ Leitura, energia e floresta”, com uma
visita à Escola do 1.º ciclo, n.º1 de Cantanhede.
Fomos sensibilizar os alunos de 3.º e 4.º anos para protegerem
a floresta e para a importância da leitura, pois são muito importantes
para nós.
Lemos dois poemas: “Plantar uma Floresta” de Luísa Ducla
Soares” e “Cortaram uma Árvore” de Matilde Rosa Araújo.
Contámos-lhes a história de Ilse Losa, “Beatriz e o Plátano”, ao
mesmo tempo que projectámos algumas ilustrações da obra. Esta
fala sobre uma menina chamada Beatriz que impediu o abate de uma
árvore centenária.
Este ano comemora-se o “Ano Internacional da Floresta”, por
isso apresentámos um PowerPoint sobre a importância da floresta,
a poluição florestal, conselhos para evitar os incêndios…
Como recordação da nossa visita, distribuímos a todos um
desdobrável e marcadores de livros.
Os alunos do 1.º ciclo cantaram-nos a canção “Proteger a
Natureza” como forma de agradecimento.
Gostei muito desta actividade, pois foi muito enriquecedora
para todos nós,
divertida

e

interessante.
Rute
Barreto, 6.ºA

- Durante a Semana da Leitura
estiveram expostos na nossa Biblioteca
os “Livros com Feitio”, resultado de
um projecto inter-escolas, dinamizado
pela Biblioteca Escolar e o
Departamento de Expressões do
Agrupamento
de
Escolas
de
Fermentelos (Águeda), no ano lectivo
de 2009-2010. Os trabalhos foram
realizados por alunos do pré-escolar
ao 9.ºano de vários agrupamentos
convidados,
tendo
o
nosso
Agrupamento respondido ao desafio
enviando trabalhos (e que fazem parte
desta exposição).
O projecto “Livros com Feitio”
centrou-se na “reflexão sobre o conceito de livro como suporte de
ideias e, na experimentação plástica numa aproximação à linguagem
das artes”.
- Este ano a Semana da
Leitura
aliou-se
às
comemorações
do
Ano
Internacional da Floresta. Para
assinalar este evento estiveram
patentes no polivalente da escola
sede várias exposições realizadas
por alunos dos 5.º, 7.º e 8.ºanos.
Também os trabalhos realizados
na disciplina de TEP para o concurso “O cartaz da minha escola”
estiveram em exposição.

Semana da Leitura
Mais uma vez o Agrupamento de Escolas Marquês de
Marialva assinalou a Semana da Leitura, este ano associada
à comemoração do Ano Internacional das Florestas. Foi
dinamizada entre 21 e 25 de Março de 2011 e esta 5.ª edição
centrou-se na relação Leitura – Energia – Floresta, pois cada
vez mais deve haver por parte de todos uma preocupação
crescente com o ambiente e a sustentabilidade. As
actividades foram muitas e, por todos os jardins e escolas,
concretizaram-se diversas e excelentes actividades. Muitos
dos trabalhos realizados podem ser conhecidos no blogue
http://be23cantanhede.blogspot.com/ e na página das
Bibliotecas http://www.eb23-cantanhede.rcts.pt/

Leitores de histórias
Por ocasião da semana da leitura, sete alunos do nono
ano foram à Escola Básica Cantanhede Sul ler pequenos
contos da sua autoria aos mais pequenos… e não podiam ter
encontrado público mais atento.
A actividade destinava-se aos alunos do 3.º e do 4.º ano,
mas os alunos do 9.º B – o Diogo Martinho, a Rita Pereira, a
Elisabete e o João Matos – tiveram ainda o privilégio de ler
as suas histórias fantásticas, povoadas de minhocas mágicas,
guerreiros do bem, peixes encantados e encantadoras
meninas, às crianças do préescolar que, de olhos muito
abertos, captaram os
detalhes mais curiosos e
souberam
entender
a
mensagem contida em cada
história: o valor da amizade,
a defesa do bem, as virtudes
da leitura, a importância de lutar pelos nossos sonhos.
E se os alunos do 9.º B tiveram a oportunidade de
contactar com os mais pequenos, a Cristiana, o Daniel e o
Filipe do 9.º C leram as suas pequenas criações aos mais
velhos, os do 4.º ano que, tal como os do 3.º ano, já um pouco
mais maduros, foram rápidos na descoberta das mensagens
transmitidas. Concluíram, quase de imediato, que nem tudo
o que parece é, que a diferença não deve impedir as
amizades e que às vezes vale a pena esquecer as desavenças
e começar tudo de novo.
Foram momentos muito singelos e agradáveis.
Agradecemos a receptividade dos professores e educadores
que, prontamente acarinharam a nossa actividade,
prestando todo o apoio necessário. Também os nossos
alunos tiveram uma atitude exemplar, cumprindo horários,
prazos de entrega dos documentos, mostrando uma
responsabilidade e uma maturidade notável. Por fim, foi
curioso verificar que, tendo alguns destes alunos prestes
a terminar o nono ano, frequentado todo o 1.º ciclo nesta
escola, voltaram volvidos 5 anos, a percorrer os mesmos
corredores, ver as mesmas paredes e ouvir a mesma
campainha para o recreio. Só que já não era para eles. Isto
é saudade.

Ana Mineiro, professora
Visita o
Blogue
das
Bibliotecas em
http://be23cantanhede.blogspot.com/
e participa nas actividades!

Momentos ...

