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Caros colegas,
A Biblioteca Rui Grácio (BRG) pretende continuar o seu trabalho em iniciativas
orientadas para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita,
destacando a atividade:
 Passaporte da leitura (um documento com o qual o aluno pode comprovar ter lido, ao
longo do ano, seis livros requisitados na biblioteca da escola. O aluno requisita um livro
e são-lhe dados um passaporte e uma ficha de leitura, que preencherá e entregará na
biblioteca no final da leitura. Quando, ao longo do ano, o aluno completar o sexto livro e
tiver preenchido a ficha para cada um dos livros escolhidos - cada leitura fica assinalada
no passaporte -, ser-lhe-á atribuído um prémio.)

A BRG está atenta e deseja contribuir para o exercício de uma cidadania democrática,
reflexiva, empreendedora e sustentável, proporcionando aos alunos oportunidades de
expressão e participação.
Assim, propomos nestes dois meses 3 atividades:
 A história E que posso eu fazer? dirigida para o valor da partilha e a relação com o
outro;
 Sessão sobre os Direitos humanos/Igualdade de género
 Celebração de São Martinho (história; noção de objetor de consciência; valores)

A BRG está aberta a programas e projetos artísticos e culturais, em articulação com a
escola, que alargam os conhecimentos dos alunos e os forma numa vertente humanista.
Assim, entre 8 e 14 de novembro, os docentes interessados podem obter o link através
da biblioteca, e assistir com as suas turmas ao:
 Cinanima vai às escolas (um programa da 45ª Edição do Festival de Espinho, cujos
objetivos são: levar aos alunos programas de cinema de animação de autor com
qualidade artística de produção, maioritariamente, europeia e melhorar a literacia
fílmica das crianças e jovens. Este festival oferece, gratuitamente, 2 programas de filmes
de curta-metragem, para o 2º e 3º ciclos.)
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A BRG quer celebrar com a comunidade educativa, a festa do Natal.
Desta forma, propõe:
 Vídeo “Sabes Maria, o Pai Natal não existe” de Rita Taborda Duarte e Luís Henriques
(3:40) + Adivinhas de Natal - para 5º e 6º anos
 Filme português “Um Natal especial” (26:08) + quiz – para 5º, 6º e 7º anos
 “A manhã de Natal” de Pearl Buck (texto + biografia em PowerPoint) – para 8º ano
 História na voz da atriz Paula Seabra, “Garrinchas”, de Miguel Torga + palavras
cruzadas – para o 9º ano
História: https://www.rtp.pt/noticias/cultura/um-conto-de-natal_v1118139
Palavras cruzadas: https://www.palavrascruzadas.pt/jogos/natal-miguel-torga

 E para a família, a atividade "O prazer de ler em família", com a divulgação mensal da
1ª história “A escola secreta de Nasreen “e respetiva proposta de atividade (Escrevam
uma carta a Nasreen):
https://www.slideshare.net/281966/a-escolasecretadenasreen

A BRG finaliza esta newsletter com as interrogações de José Tolentino Mendonça:
“O Natal é um dom que nos é oferecido, é uma luz que se acende. A grande pergunta é:

O que é que eu vou iluminar com esta luz? Por que é que esta luz se acendeu? O que é
que eu posso fazer?”

José

