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No presente ano letivo,  a Direção do Agrupamento, dando seguimento a uma linha orientadora do Conselho Pedagógico, corroborada pelo 

Conselho Geral, providenciou a utilização do Office 365 da Microsoft. 

Plataforma com múltiplas funcionalidades e potencialidades, disponibiliza um conjunto de ferramentas para o trabalho individual e colaborati-

vo de alunos e professores, permitindo também o ensino à distância. Com o objetivo de facilitar o uso pleno desta plataforma pelos professo-

res, a BEMM, no âmbito do “Aprender e Digitar nas BEMM”,  promoveu sessões de formação dinamizadas pelos professores Natércia Ramos e 

Pedro Almeida. Durante o 1.º período, realizaram-se 21 sessões, nas quais participaram, em média, seis professores por sessão.  

Este trabalho irá ter continuidade ao longo do ano letivo. 

Digitar e Aprender na BEMM 

 Formação Microsoft 

Palavras são Alimento 
O mais recente e-book  de  

Histórias das BEMM 

 

Para comemorar o Dia Mundial da 

Alimentação (16 de outubro), as 

BEMM lançaram um desafio à 

comunidade educativa: escrever 

textos alusivos à temática, alguns 

deles a partir de frases com ali-

mentos em situações irreais, mas 

estimuladoras de criatividade.  

O objetivo principal deste desafio 

foi conjugar a sensibilização para a 

importância de uma alimentação 

saudável com o desenvolvimento 

da competência da escrita e o 

espírito criativo. 

Dos textos produzidos nasceu mais 

um volume de Histórias das 

BEMM, intitulado Palavras são 
Alimento. 

Pode ser lido no blogue das 

BEMM. 

Experimenta e… lê 
No ano passado, a BEMM deu início ao projeto “Experimenta e… lê”, 

destinado aos alunos dos  3.º e 4.º anos do AEMM. Este projeto tinha 

como objetivo promover o gosto pela leitura e o interesse pela ciência. 

Assim, no âmbito deste projeto, foram planificadas atividades de tra-

balho laboratorial para os alunos realizarem em grupo, tendo como 

ponto de partida a leitura de um poema, de um texto em prosa ou de 

um excerto de um livro.  

Este ano, com as condicionantes causadas pela pandemia por Covid-19 e a impossibilidade de efetuar 

trabalho de grupo, foi necessário reformular o modo de funcionamento do projeto. A equipa dinamizadora 

repensou as atividades propostas, mantendo a ideia inicial de ligação entre um momento de leitura e um 

trabalho laboratorial, mas agora de caráter individual, para não haver partilha de materiais. Este esquema de 

funcionamento acarretou a necessidade de adaptar as atividades à utilização de materiais de uso comum 

que pudessem ser acessíveis a cada escola e/ou grupo/turma. 

Com esta adaptação foi possível dar continuidade a este projeto e continuar a levar a leitura e a ciência 

até aos nossos alunos. 

Dia Nacional de Cultura Científica 

No dia 24 de novembro, comemorou-se mais um Dia Nacional de Cultura 

Científica. 

Esta data foi instituída, pela primeira vez, em 1997 e assinala o nascimen-

to de Rómulo de Carvalho (1906-1977),  professor de Física e de Química e 

autor de várias obras de divulgação científica e literária. Conhecido, na sua 

produção literária, pelo pseudónimo de António Gedeão, são da sua autoria 

os poemas “Pedra Filosofal”, “Lágrima de preta” e “Calçada de Carriche”, 

entre outros. 

A Biblioteca Escolar associou-se à comemoração desta data com atividades 

que pretenderam contribuir para a divulgação do conhecimento científico e 

para a promoção do interesse pela ciência: 

 exposição de livros de ciência; 

 afixação de adivinhas pela EBMM, cuja solução se podia encontrar na 

biblioteca (foram muitos os alunos que conseguiram adivinhar a solu-

ção!); 

 publicação no blogue das BEMM de duas experiências: “Carro movido a 

ar” e “Criar cores”. 

Podem ser vistos em https://bemarquesdemarialva.blogspot.com/2020/11/dia-

mundial-da-ciencia-carro-movido-ar.html  e https://

bemarquesdemarialva.blogspot.com/2020/11/dia-mundial-da-ciencia-criar-cores.html 

A leitura é uma 

das capacidades 

mais importantes 

do ser humano. 

Quem aprende a ler (bem) todo o tipo de textos adquire um valor 

seguro que nunca mais irá perder.  



  Concurso Nacional de Leitura 
Nos dias 6 e 12 de janeiro, irá decorrer a 1.ª fase da 14.ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura para os alunos dos 2.º e 3.º CEB, respetiva-

mente. 

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre as Bibliotecas Escolares 

e os docentes de Português. 

A prova consiste na leitura prévia de excertos ou obra integral, sele-

cionados pelos promotores, de acordo com o ciclo de escolaridade dos 

participantes. 

As inscrições já estão a decorrer e encerram na véspera da realiza-

ção de cada prova. Os interessados poderão inscrever-se junto do res-

petivo docente de Português ou ainda diretamente na respetiva discipli-

na, na plataforma Microsoft Teams, acedendo a Ficheiros - pasta CNL. 

1.º CEB | EB Cantanhede 

No dia 25 de novembro, decorreu a fase de escola do CNL para os 

alunos do 1.º CEB, da Escola Básica de Cantanhede. A prova incidiu so-

bre o conto "Pássaros de lata", em Zulaida e o Poeta e outras histórias, 

de José Fanha. 

Participaram vinte e três alunos dos 3.º e 4.º anos, tendo sido seleci-

onados os melhores desempenhos para passarem à fase da leitura 

expressiva. Destes, foram selecionados os 3 finalistas que irão participar 

na prova intermunicipal, a saber: 

- Filipa Loisas (4.º B), Leonor Ferreira (3.º B) e Matilde Coelho (4.º B).  

 

2.º CEB - 6 janeiro de 2021 

Três histórias do futuro, de Luísa Ducla Soares  

 
3.º CEB - 12 janeiro de 2021 

O gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado  

“Destinos” (conto), in Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga 

“Bilhete com foguetão” (conto), in Os da Minha Rua, de Ondjaki 

Onlife.com@BEMM | media e informação 
No mês de novembro, as BEMM apresentaram a sua candidatura ao 

concurso Ideias com Mérito, promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE), com o projeto Onlife.com@BEMM | media e informação, a imple-

mentar nos anos letivos de 2021-2023. 

No aviso de abertura do lançamento desta candidatura, a RBE apresenta 

como objetivo deste concurso “estimular a formulação de respostas novas 

e criativas aos desafios cada vez mais exigentes que as bibliotecas enfren-

tam, mediante o financiamento de projetos que comprovadamente contri-

buam para a mudança e para a eficácia das soluções implementadas junto 

de cada público”. 

Em resposta ao repto formulado, o projeto submetido pelas BEMM visa 

um plano de desenvolvimento das literacias dos media (LM) e da informa-

ção (LI), em contextos (in)formais de aprendizagem, centralizado na ação 

dos aprendentes, enquanto consumidores e produtores de conteúdos. A 

sua concretização proporcionará a educadores/professores saberes facilita-

dores de integração-articulação curricular das referidas literacias e o envol-

vimento das famílias. 

Os impactos esperados são o reforço do trabalho colaborativo, inter e 

transdisciplinar, a melhoria substancial das LM e LI dos envolvidos e a 

rentabilização de projetos e recursos do AEMM. 

 

 

Leitura entre Bibliotecas 
No presente ano letivo, as Bibliotecas Escolares (BE) do 

agrupamento e as do Agrupamento de Escolas de Arganil en-

contram-se a desenvolver, em articulação, o projeto Leituras 
em Jogo, com o objetivo comum de formar mais e melhores 

leitores.  

A articulação entre estas duas BE de concelhos e realidades 

diferentes reforça a importância das parcerias, ao permitir a 

partilha de práticas, o enriquecimento mútuo e a rentabilização 

de recursos. 

Estas BE trabalham colaborativamente com a sala de aula, 

permitindo, às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB, 

a exploração de obras do Plano Nacional de Leitura e da Educa-

ção Literária, respetivamente, além de outras sugeridas pelos 

educadores e professores titulares, de acordo com o seu plano 

curricular. Neste percurso, a associação Leitura-Tecnologia-Jogo 

facilitará a motivação, o desenvolvimento de várias literacias e, 

muito especialmente, o gosto pela leitura.  

Deste modo, as BE promotoras esperam impulsionar os 

envolvidos a Ler, Imaginar, Comunicar e Pensar. 
 

Rui Abreu, elemento da Equipa da BE Marquês de Marialva, Cantanhede 

Arminda Ramos, Professora Bibliotecária das BE de Arganil  

Etapas do projeto 

 Campanha de sensibilização para a importância das LM e LI 

e formação de educadores/professores. 

 Implementação de um programa pedagógico de desenvolvi-

mento das competências de LM e LI entre BEMM - Sala de 

Aula - Família.  

 Criação e divulgação de conteúdos. 

Muitas ideias, muitos livros, muitos 
recursos, muitos estudos… em: 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home 



Contactos: 

be23cantanhede@gmail.com 
Visita-nos: 
http://bemarquesdemarialva.blogspot.com/  

https://www.aprendizinvestigador.pt/  

http://aemmarialva.ccems.pt/course/index.php?categoryid=27  

A nossa coleção ficou mais rica! 
Este ano civil, recebemos do PNL uma verba com a qual pudemos adquirir mais uns livros para as nossas bibliotecas. São título s 

diversificados que abordam várias temáticas e estão direcionados para várias idades. Além disso, o agrupamento também já fina n-

ciou a aquisição de um conjunto importante de DVD. Conhecem a nossa coleção?  

 Ler é uma  animação! 
No sentido de despertar e desenvolver o gosto pela leitura, a BEMM dinamiza o clube “Ler 

é uma animação!” com os alunos de Educação Especial. O clube tem como propósito oferecer 
oportunidades de leitura assim como desenvolver e sistematizar atividades, no âmbito da 
leitura e de outras literacias. 

Das leituras e atividades realizadas no 1.º período, segue a interpretação/leitura do livro O 
Regresso, de Natalia Chernysheva, em banda desenhada.  

Leituras no JI 
Contar histórias está no ADN 

das BEMM e que bom foi voltar 

às salas dos JI em Ançã e Canta-

nhede. 

Em Cantanhede, revisitámos 

Jaime e as bolotas, de Inés Vilpi 

e Tim Bowley. Aproveitámos a 

ocasião e levámos umas bolotas 

que ficaram no lindo cesto de 

frutos do outono da sala. No final 

da sessão, ainda houve tempo 

para um ouriço surgir na voz das 

crianças.  

No JI de Ançã, a história Rabos 
trocados, de Peter Bently, fez as 

delícias de quem gosta de ani-

mais, nomeadamente dos nos-

sos fiéis amigos! 

Ainda este período, Bicas e 
Azul, de Kristyna Litten, foi visitar 

as 3 salas de pré e a sala da 

Póvoa da Lomba (este ano a 

funcionar na EB Cantanhede) e 

maravilhou os meninos tanto 

pelo texto e pelos valores trans-

mitidos como pelas coloridas 

ilustrações. 

Ficam aqui duas das ilustra-

ções realizadas após a leitura. 


