
 

 

 
 

Acredite-se ou não, as bibliotecas têm alma…  

Elas desenvolvem-se como as plantas, em dias de 

sol e de chuva, mesmo quando chove menos… como ago-

ra.  

Depois, há dias em que agarramos as iniciativas 

com toda a garra do mundo e outros em que fazemos um 

esforço de gigante para levar o barco ( leia-se, a bibliote-

ca )  por diante, face aos constrangimentos de recursos 

humanos, financeiros e outros… festejando os avanços, 

mas lamentando os recuos que não conseguimos evitar. O 

que vale é que o arco-íris acaba sempre por aparecer no 

horizonte das bibliotecas - sejam elas escolares, públicas 

ou universitárias -, porque estas há muito que deixaram de 

se confinar às quatro paredes e levantaram voo rumo ao 

mundo ( digital e não só ) , ao trabalho articulado entre 

instituições, à aprendizagem e à experimentação.  

As bibliotecas têm alma… e a alma das bibliotecas 

são as pessoas que lá trabalham, que sonham os projetos 

e os concretizam com dedicação e suor. Em nenhum lugar 

do mundo as palavras ‘ equipa ’  e ‘ articulação ’  fazem 

mais sentido do que numa biblioteca.  

As bibliotecas procuram modernizar-se aos pou-

cos, abraçam os equipamentos móveis e o digital com na-

turalidade, sem nunca relegar o livro em papel para se-

gundo plano. Noutra faceta, são portos de abrigo para cer-

tos alunos, que aqui desabafam, riem, choram e se desco-

brem como pessoas.  

A razão de existir das bibliotecas são todos aque-

les que já descobriram o prazer incomparável da leitura, 

mas também os que lhe resistem… porque o livro que faz 

a diferença ainda não lhes chegou às mãos, ainda não se 

enamorou deles e vice-versa. As bibliotecas escolares têm 

rostos, muitos rostos… dos que por aqui passam e se for-

mam como leitores e dos que voltam para matar saudades 

e dar um abraço. É um regresso a casa! 

 

Cláudia Mota 

Boletim Trimestral  

Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 
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Projeto de Educação 

Mindfulness  

 

 “Sonhar sem limites, realizar com ousadia” 
 

  No mês de outubro, realizaram-se ativi-

dades de “ sabores divertidos ”  com a explora-

ção sensorial de um fruto muito especial: a ro-

mã. 

 Esta atividade, inserida no mês temático 

da nossa biblioteca escolar, alusivo à culinária, 

contou com a dinamização de uma palestra, 

orientada pelo Chefe de cozinha Rui Lopes 

( d ocente na Escola Profissional de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural de Cister )  onde se 

abordaram temáticas como a importância da 

água na alimentação e no corpo humano/ Açu-

cares –  um tóxico para o corpo e para a Alma/ 

Obesidade. Os nossos alunos do quinto e sexto 

ano foram bastante persistentes a contar paco-

tes de açucar…   tantos? 

 Na biblioteca da escola sede e Pré-

escolar, os nossos alunos iniciam o seu per-

curso na atenção plena ao corpo e respira-

ção! Aprendem a estar mais calmos, atentos, 

concentrados e com um maior enfoque na 

realização das tarefas que lhes são propos-

tas.  

Atividades realizadas com o Pré-escolar  

Workshop para docentes — Programa CENCORE 
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    RACISTA, EU?  

 

Do Serviço de Publ icações 
Oficiais da Comunidade 
Europeia, 1998.  

 

Brochura,  em banda dese-
nhada, que apresenta 
vár ias h is tór ias  que pre-
tendem alertar  para a 
d iscr iminação e  o rac is -
mo.   

Apresenta, a inda,  uma s is tematização de medidas da Uni-
ão Europeia,  neste  âmbito,  e  uma descrição de conceitos  
como discr iminação, estereotipar  ou preconceito.   

Projeto aLer+ Plurilingue 
 

- Em 2017-18, o PNL e a RBE lançam uma nova etapa do projeto: o “aLeR+ 

2027 ” . Para este efeito, decidiram identificar, entre o conjunto de escolas aLeR+, 

um número limitado de agrupamentos/escolas não agrupadas, que se constitui 

como grupo base para o arranque da nova edição do projeto. O Agrupamento de 

Colmeias integra este grupo. A cada agrupamento é atribuída uma verba de 

1.500€ destinada à aquisição de livros em suporte impresso ou digital para leitura 

orientada e autónoma. O nosso tema para este ano é aLer+ Plurilingue, extensivo 

a todo o Agrupamento, pretendendo-se que a comunidade educativa: 

a )  contacte com diversas línguas; 

b )  explore os sons das línguas estrangeiras e materna ( através da poesia, canções, lengalengas, trava-línguas, etc ) ;  

c )  compreenda que é possível compreender algumas palavras de outras línguas sem as dominar; 

d )  leia por prazer em diversos idiomas e disciplinas. 

  

 

 

12 anos escravo 

Direção:  Steve McQueen  

Música  composta  por:  Hans 
Z immer  

Roteiro :  John Ridley  

E lenco:  Chiwetel E j iofor , Lupita 
Nyong'o,   

             Michael  Fassbender, 
Brad P itt,  …  

Sinopse:  Em 1841,  Solomon Northup é um negro l ivre, que 
vive  em paz ao lado da esposa e  dos filhos .  Um dia, após 
aceitar um trabalho que o leva a outra c idade, e le é  seques-
trado e  acorrentado.  Vendido como se  fosse um escravo, 
Solomon prec isa de superar  humilhações  fís icas  e  emocionais 
para sobreviver .   

Ao longo de doze anos,  e le  está ao serviço de dois senhores , 
Ford e  Edwin Epps,  que exploram o seu trabalho.   

  dezembro: 

mês da igualdade 



Projeto  

“Inglês com TICs e (re)toques na BE do 1º ciclo”  
Encontramo-nos já no segundo ano deste projeto. Trata-se de um Projeto Ideias 

com Mérito, da Rede de Bibliotecas Escolares ( c andidatura 2016 ) , assegurado pela pro-

fessora bibliotecária, que leciona as turmas dos 3º e 4º anos da EB1 Bidoeira de Cima, sen-

do coadjuvada pelas professoras titulares de turma. Este visa uma aprendizagem lúdica do 

Inglês, utilizando os recursos existentes na biblioteca e o uso regular de equipamentos digi-

tais, nomeadamente dispositivos móveis. Todos os pormenores e materiais são partilhados 

em https://www.facebook.com/groups/1777653969143761/. 

 Algumas das atividades estão a ser alargadas a outros públicos-alvo, nomeada-

mente ao Pré-escolar do JI de Colmeias, com uma iniciação ao inglês em sessões regula-

res às terças-feiras.  

  

Encontra-se em fase inicial no Agrupamento de Escolas de Colmeias o projeto Erasmus+ “Yourope: You in 

Europe ” , que envolve escolas de outros quatro países, a saber: Finlândia, Hungria, Roménia e Turquia. Este desti-

na-se a alunos de 3º ciclo e decorre de 2017 a 2019, sendo a escola portuguesa a coordenadora internacional do 

projeto. O mesmo visa promover nos alunos uma atitude esclarecida e proativa face à Europa, tendo em conta o que 

esta representa/influi na vida de cada um de nós. A ênfase vai para o desenvolvimento de competências, conheci-

mentos e valores relacionados com a Cidadania/Pertença Europeia, trabalhando aspetos interdisciplinares do currí-

culo, numa dimensão de trabalho cooperativo transnacional, com enfoque na utilização integrada das TIC e das lín-

guas no processo de aprendizagem. As primeiras informações encontram-se já em: http://erasmusplusyourope.com/ 

e em https://www.facebook.com/groups/117482255606326/?ref=bookmarks. O boletim de apresentação do projeto 

encontra-se em https://padlet.com/yourope2017/vopcni3slgk2. O envolvimento das bibliotecas escolares neste pro-

jeto encontra-se também garantido, uma vez que a maioria dos professores participantes são professores bibliotecá-

rios nos respetivos países.  

A primeira Reunião Transnacional decorreu em Portugal, de 15 a 19 de novembro. O objetivo principal deste 

encontro era a definição pormenorizada de cada etapa do projeto, tendo sido apresentadas as diferentes escolas e 

sistemas educativos; traçadas em pormenor as atividades a serem levadas a cabo durante o primeiro ano; finaliza-

dos os inquéritos de avaliação prévia do projeto para alunos e docentes; selecionado o logotipo final do projeto, após 

elaboração de propostas pelos alunos de todos os países parceiros; esclarecidas dúvidas e apresentadas sugestões 

de melhoria, atendendo à realidade de cada país.  

A visita contou também com o apoio do Município de Leiria, tendo um dos dias de trabalho decorrido na Bibliote-

ca Municipal da cidade, onde, para além da disponibilização do espaço para reunião, os colegas estrangeiros tiveram 

oportunidade de conhecer, numa visita guiada, a biblioteca ( incluindo a belíssima biblioteca de Afonso Lopes Viei-

ra )  e conhecer os projetos em curso a nível concelhio.  

Os colegas estrangeiros louvaram o nível de organização do evento, bem como o espírito acolhedor da comuni-

dade educativa. Todos reconheceram o potencial da parceria em termos da cooperação internacional desejada e de 

um maior envolvimento dos nossos alunos nas causas/destinos europeus.  

 

As professoras dinamizadoras, 

Cláudia Mota e Bernardete Francisco 

 

 

  

Projeto Erasmus+ “YOUROPE: You in Europe” 

Yourope, porque TU e EU somos a Europa 

https://www.facebook.com/groups/1777653969143761/
http://erasmusplusyourope.com/
https://www.facebook.com/groups/117482255606326/?ref=bookmarks
https://padlet.com/yourope2017/vopcni3slgk2


Tel: 244 720 200 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

COLMEIAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO 

DE RECURSOS 

Blog das Bibliotecas: 

http://becrecolmeias.blogspot.com 

Página das Bibliotecas: 

http://agcolmeias.com/biblioteca 

becrecolmeias@gmail.com 

A  Equipa  das   

Bibliotecas   

deseja 

   a   todos   um 

BOM   NATAL ! 

 Numa escola com asas, onde se sente com Alma a 

vibração de cada ser humano que a visita, não poderia deixar 

de estar presente um bonito concurso de Anjos! 

 O desafio, lançado ao Pré-escolar, Primeiro Ciclo e 

Educação Especial, apenas pedia a inclusão de um utensílio 

escolar e uma mensagem de Natal, abrindo horizontes a ou-

tras línguas, num pensar conjunto com o projeto “ aLer+ Plu-

rilingue ” .  

 Como vão ficar contentes estes meninos que vão po-

der reescrever histórias com este material escolar! 

Todas as crianças têm direito a ter escola. 

Nesta época Natalícia, tudo se torna mágico. 

É tempo de partilha e muito amor, 

Aqui vai um pequeno miminho, 

Mas com muito carinho. 

                           
                        Feliz Natal 

Neste Natal desejo em especial a todas as crian-ças um lar quentinho, cheio de carinho, muitos sorrisos e no sapatinho um belo presentinho.  

Biblioteca escolar, Natal de 2016 


