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Estamos no Mês Internacional das Bibliotecas Escolares. O tema é 

Aprende a descodificar o teu mundo, um tema cativante e 

motivador.             

 

 

 

 

 

 

    

Eis o Cartaz que construímos 

para a divulgação do tema no 

agrupamento. 

Divulguem aos alunos…  

Temos novidades… 
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No Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
dispomos de várias ofertas… 

 

OFERTA 1 - Aprende a Descodificar o teu Mundo 
 

- Todas as turmas do Agrupamento são convidadas a desenhar, escrever frases, 

textos ou produzir cartazes que vêm de encontro ao tema proposto para o Mês 

Internacional das BEs até ao dia 21 de outubro (6ª feira). 

- Os trabalhos deverão ser originais, referindo o nome da escola, a identificação do 

professor responsável e da turma ou alunos participantes.  

- Os trabalhos são entregues na Biblioteca da Escola 2,3 Dr. Rui Grácio ou enviados 

para o mail rg.biblioteca@gmail.com ao cuidado da professora bibliotecária (PB). 

- Todos os trabalhos são expostos na BE. Os cinco melhores trabalhos têm 

divulgação na Newsletter de dezembro com certificado de participação. 

 

OFERTA 2 – Concurso: Constrói um Cartaz Digital 

 - Elaboração de um cartaz digital subordinado ao tema do Mês Internacional da 

Biblioteca Escolar 2016. 

- Para 8º e 9º anos. 

- O cartaz deve ser elaborado utilizando a ferramenta presente no link: 

https://padlet.com/ 

- Do cartaz deve constar o tema, um texto ou pequenos textos, que seja(m) fruto de 

uma reflexão sobre o tema proposto, imagens/fotografias ou links pertinentes e a 

identificação do aluno ou alunos (até 3) e professor coordenador do projeto.  

- O cartaz deve ser original e criativo. 

- Os três melhores cartazes verão o seu trabalho divulgado na Newsletter de 

dezembro e receberão um prémio a divulgar. 

- Os cartazes devem ser enviados para o mail rg.biblioteca@gmail.com até 28 de 

outubro (6ª feira) 

- A biblioteca pode ajudar neste projeto. 
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NOTA: Se os trabalhos não cumprirem os requisitos ou não exibirem a qualidade 

pretendida, a equipa da BE não atribuirá nenhum prémio. 

 

OFERTA 3 – Grandes Heróis da História (coleção infantil) 

Sessões de 50 minutos a combinar com a PB. Aconselhável para 1º, 2º ciclos e 7º 

ano. 

 

Etapas da Oferta 2: 

-Visualização do filme sobre (a escolher pelo professor titular): 

 Galileu; 

Leonardo da Vinci;  

 Benjamin Franklin 

 Abraham Lincoln;  

 Joana D’Arc;  

 Marie Curie;  

 Pocahontas; 

 Beethoven; 

 Helen Keller;  

 Cristovão Colombo  

 Thomas Edinson; 

 Os irmãos Wright; 

 Louis Pasteur; 

 George Washington; 

 Marco Polo; 

 Graham Bell. 

- Questionário sobre o filme (em elaboração) e/ou intervenção do professor titular. 
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OFERTA 4 - Aprendo e torno-me melhor 

Parceria com a Associação de Surdos de Sintra 

- Sessões de 50 m (teóricas e práticas) sobre diferentes modos e meios de 

descodificar o mundo com a presença do Presidente da Associação Nuno 

Carvalho e o professor de língua gestual Nuno Santos. 

 

Às 3ª feiras das 8.30 m às 10.15 m em outubro e outros meses a combinar com a PB. 

 

NOTA: Os alunos podem investigar sobre este assunto, trazer questões, trabalhos, 

contribuições válidas… para estes encontros que nos ajudam a 

descodificar/compreender a diferença. 

 

 

OFERTA 5 – Somos todos diferentes 

Visualização do filme Helen Keller na BE, a combinar com a PB. 

(1h 30m, com guião em elaboração) 

 

 

 

  

 

 

 

Para os interessados em Química: 

https://www.publico.pt/ciencia/noticia/nobel-da-quimica-1746237 

Para os amigos da História: 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-10-05-A-mulher-invulgar-que-deu-o-rosto-a-Republica 
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