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TEXTO DE ABERTURA

De volta à escola, queremos partilhar convosco

algumas das iniciativas que levamos a cabo nas

bibliotecas das escolas do Agrupamento.

Queremos também desejar-vos um bom ano e que

este seja um ano de bons momentos colaborativos

entre nós. Que traga a todos nós, à comunidade

educativa muita saúde, paz e alegria, num ambiente

de “Felicidade e Bem-estar”, o lema do Agrupamento

para 2022-2023.

Texto de abertura

Algumas das nossas
atividades

mailto:biblioteca.antoniodamasio@aeolivais.pt


Dia das bibliotecas
escolares
O Dia da Biblioteca Escolar é celebrado na quarta segunda-

feira do mês de outubro.

Este dia tem como objetivo destacar a importância das

bibliotecas escolares na educação, assim como promover o

gosto pela leitura.

Este ano, a proposta da Rede de Bibliotecas Escolares para

assinalar esta data teve como título LER PARA A PAZ E

HARMONIA GLOBAIS. A partir de livros escolhidos, entre

eles, A Guerra, O Intruso e o poema "O Limpa-palavras",        

pudemos criar rodas de alunos, lendo, partilhando ideias e

refletindo.  A propósito do tema, foi também criada          

 “A Árvore da Paz”, com frases elaboradas pelos alunos dos

1.º ciclo e dos 2.º e 3.º ciclos da EBO.

Algumas das  atividades
que realizamos
O livro O Esconderijo, da autoria de Associação de

Doentes Obesos e Ex-Obesos (ADEXO) e da Associação

Portuguesa para a Obesidade Infantil (APCOI), foi

apresentado aos alunos do 1º e 2º ciclos das escolas do

Agrupamento.

O livro conta-nos a história de um rapaz e de uma

rapariga, ambos vítimas de bullying por parte dos seus

colegas, e a forma como conseguem superá-lo com o

apoio de uma professora.

A CML lançou o desafio “Na minha turma ninguém se

esconde” a todas as turmas das escolas da cidade, uma

iniciativa que se prolonga até março de 2023. 

As nossas escolas participaram na iniciativa, em

Oficina de Competências, contando com a colaboração

das bibliotecas escolares, que dinamizaram algumas

das atividades.



O Agrupamento tem participado no projeto da Associação
Ajudaris, visando a  promoção da leitura, da escrita, da arte
e da cidadania 
Professores e alunos são convidados a criar textos de
qualquer género literário alusivos ao tema proposto este
ano, "A Paz". 
Aos alunos, pequenos grandes autores, é proporcionado o
poder de verem os seus textos publicados num livro e
ilustrados por profissionais. 

 Vamos viajar pelo mundo dos textos?

HISTÓRIAS DA AJUDARIS

O Concurso de Leitura é uma atividade
que tem como destinatários alunos dos
1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico de todas
as escolas do Agrupamento. 
Esta iniciativa é da responsabilidade das
bibliotecas escolares e dos professores
titulares/professoras de Português,
desenvolvendo-se ao longo de três fases.

Concurso de Leitura
Participação de todas as escolas do Agrupamento

O livro é um mestre que fala, mas que não responde - Platão

MIÚDOS A VOTOS
"Miúdos a Votos": quais os livros mais fixes?’
é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas
Escolares e da VISÃO Júnior, que promove
simultaneamente leitura e cidadania.
Nas bibliotecas escolares, os alunos são
convidados a elegerem o livro que mais
gostaram de ler e a realizarem campanha
eleitora desse livro.
A iniciativa, que se desenrola ao longo de todo
o ano letivo, segue as regras e procedimentos
de umas eleições políticas (recenseamento,
apresentação de candidaturas, campanha
eleitoral, votação, escrutínio), permitindo aos
jovens compreenderem, participando, como se
desenrola todo o processo eleitoral.

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2022-09-12-regulamento-miudos-a-votos-2022-23/


MOMENTOS DE BEM-ESTAR COM
LIVROS À MISTURA

 
O lema do Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, para 2022-2024, é “Felicidade
e Bem-estar. Assim, para terminarmos o ano letivo em pleno, pensámos unir a comunidade
educativa em torno deste lema e, juntos, criarmos um momento de bem-estar que certamente,
nos trata felicidade.
Contamos com a presença e o  apoio da nossa comunidade e das Associações de Pais na
realização de um momento que será de todos.
São muitas as surpresas que iremos preparar!
Brevemente, daremos mais informações.

CONVITE ÀS
FAMÍLIAS

PARTILHAR LEITURAS

SEMANA DA LEITURA
 A Semana  da  Le i tura  rea l izar- se-á  entre  27  e

31  de  março  de  2023 .
As  b ib l io tecas  convidam as  comunidade  de
le i tores  e  não  le i tores  a  par t i lhar  e  exper i -
mentar  le i turas  nas  esco las  dos  vossos
f i lhos/educandos .

C O M O  F A Z E R ?
C o n t e  u m a  h i s t ó r i a
P a r t i c i p e  n a s  a t i v i d a d e s ,  c o l a b o r a n d o  e
d a n d o  s u g e s t õ e s
R e a l i z e  t r a b a l h o s
Brevemente ,  pres taremos  mais  informações

INCENTIVE O SEU EDUCANDO A LERINCENTIVE O SEU EDUCANDO A LERINCENTIVE O SEU EDUCANDO A LER

PODERÁ SER ELE O LEITOR+PODERÁ SER ELE O LEITOR+PODERÁ SER ELE O LEITOR+    

MOTIVAR PARA A LEITURA É DAMOTIVAR PARA A LEITURA É DAMOTIVAR PARA A LEITURA É DA
RESPONSABILIDADE DE TODOSRESPONSABILIDADE DE TODOSRESPONSABILIDADE DE TODOS

Para saber mais...

                            DÊ UMA ESPREITADELA!
https://sitiodasbibliotecas.webnode.pt/

https://biblioteca-escolar-eb-dos-olivais1.webnode.pt/

https://bibmtgomes.blogspot.com/

http://bibsarahafonso.blogspot.com/

https://wakelet.com/@BibliotecasSantaMariadosOlivais
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Participação das bibliotecas escolares das escolas básicas do 1.º ciclo e da EBO no projeto
“Escola a Ler”, iniciativa promovida pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), pelo Plano
Nacional de Leitura (PNL) e pela Direção-Geral da Educação (DGE), que se integra no Plano
21/23 Escola+ e visa trabalhar a leitura de forma sistemática, estruturada e diversificada.
Foram privilegiadas as medidas/atividades “Leitura orientada”, “Vou levar-te comigo!” e
“Livr’ à mão” e “Projeto pessoal de leitura”. As bibliotecas do 1º ciclo e da EBO apresentaram  
candidatura ao projeto, tendo sido financiado com uma verba de 2400€. 
O período para desenvolvimento do projeto decorre até 31 de julho de 2023.

SEMANA DOS AFETOS
Irá decorrer, de 13 a 17 de fevereiro, a semana temática
subordinada ao tema dos afetos.
Com as atividade desenvolvidas pretende-se contribuir
para a reflexão e tomada de consciência da diversidade de
sentimentos e afetos, promovendo nos nossos alunos a
autoestima, a assertividade, o respeito por si próprio e pelo
outro.

Quizz – Renascimento -  Reforma
Viver Abril 
Assinalar a descolonização portuguesa
Introdução à Poesia
Motivação ao texto dramático e Teatro
Assinalar o Dia da Mulher
Assinalar o Dia do livro

MAIS ATIVIDADES 

A Biblioteca Escolar é um espaço agregador de conhecimentos e recursos diversificados, um local, na

escola, implicado nas mudanças práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao

currículo, no desenvolvimento da literacia digital, da informação e dos média, na formação de

leitores críticos e na construção da cidadania. Na verdade, as bibliotecas escolares são, cada vez mais,

espaços de aprendizagem do uso adequado da informação. Aprender é cada vez mais preparar-se

para saber encontrar, avaliar e utilizar a informação. Por tudo isto, apostamos no desenvolvimento

de atividades de apoio ao currículo, promovendo as várias literacias. Elencamos algumas das

atividades que operacionalizam o trabalho colaborativo entre o professor bibliotecário e os

docentes: exposições, integrando recursos didáticos (descobrimentos; especiarias; sistema solar; o

papel da mulher no início do século XX, entre outras); sessões formativas (internet segura,

Comunicar em segurança…); formação de utilizadores; Encontros com…; "À Roda dos Livros"

(abordagens diversas às obras da Educação literária); Voluntários da leitura (Banco de Portugal);

Leitura em família (Leitura em Vai e Vem - JI); Atchim e Espirro no Jardim de Infância;  Hora do

conto; Tabuadas é comigo (1º ciclo).
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Biblioteca Escolar, um espaço agregador de silêncios,
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