BIBLIOTECA DR. RUI GRÁCIO (BRG)

2016/2017

NOVEMBRO - NEWSLETTER 3
A respiração de Novembro verde e fina
Incha os cedros azuis e as trepadeiras
E o vento inquieta com longínquos desastres
A folhagem cerrada das florestas
Sophia de Mello Breyner Andresen

Caros leitores,
Novembro instalou-se no calendário e na caminhada dos nossos dias. O Tempo tudo conduz, com
vontade de ferro… E nós só podemos tirar o melhor deste mês, sem esquecer o que passou, o outono
que trouxe à nossa escola diferentes aprendizagens…

No dia 26 de outubro, foram nossos convidados Nuno Carvalho, Presidente da Associação de
Surdos de Sintra, e Nuno Santos, intérprete de língua gestual.
A Associação foi recebida com entusiasmo pelas turmas do 9º D e CEF, fazendo-se acompanhar
pelas professoras Luísa Cabrita e Isa Santos, respetivamente. Todos participaram com interesse e
desejo de aprender mais.
No dia 16 do corrente mês, a Associação volta à biblioteca. Vem também aprender para que o
mundo se torne um lugar melhor.
Dia das Bruxas
Dias 28 e 31 de outubro e 2 de novembro quisemos festejar o Dia das Bruxas de forma diferente.
Com música, dança, histórias, jogos didáticos… as 12 turmas divertiram-se e aprenderam. Claro,
que não faltaram os docinhos de chocolate que deliciaram alunos e professores.
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Novidades em novembro
1. Concursos - Leituras e números dentro de casa:
 História do mês no âmbito da disciplina de Português
 Problema do mês no âmbito da disciplina de Matemática
NOTA: É necessário aceder ao Blogue Pedras Leitoras através do site do Agrupamento.

2. Iniciação ao Word (5º ano no 1º período) pelo professor Samuel Santos
3. Hora do Conto:
- Conto adaptado Guarda-rios (aconselhado para a área das Ciências/Geografia…)
- Pedro e o Lobo (aconselhado para 1º e 2º ciclos)
- O Príncipe Feliz de Oscar Wilde (aconselhado para Formação Cívica…)
- O Tombo da Lua de Mário de Carvalho ou outro conto do livro O Beco das Sardinheiras
- Hipopótimos, uma história de amor (excerto do livro) de Álvaro Magalhães (tema: adolescência)
- A Mãe que chovia de José Luís Peixoto
- Conto de Natal
- A Bruxa e o Caldeirão no âmbito do Dia das Bruxas

NOTA: O professor-titular pode propor o conto ou excerto da obra a ser lido e trabalhado.

«Stories

you read when you’re the right
age never quite leave you. You may
forget who wrote them or what the story
was called. Sometimes you’ll forget
precisely what happened, but if a story
touches you, it will stay with you….» (1)
John Sloan Young Girl Reading 1917
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Não podemos finalizar a nossa 3ª Newsletter sem falarmos de

S. Martinho…

… uma festividades onde o vinho, os frutos secos, as romãs, as castanhas são reis e rainhas …

José Malhoa, Festejando o São
Martinho
(1907, Museu do
Chiado – Museu Nacional de
Arte Contemporânea)

«No dia de S. Martinho,
come-se castanhas e
bebe-se vinho.»
Provérbio popular.

Lenda de São Martinho e muito mais…
http://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2015-11-11-A-lenda-de-Sao-MartinhoAprende e aprofunda Francês com…

http://apprendre.tv5monde.com/

(1) «As histórias que leste na idade certa,
nunca te deixam realmente. Podes esquecerte de quem as escreveu ou não te lembrares
do nome da história… Por vezes, até te
esqueces dos pormenores, mas se a história te
emociona, ficará contigo para sempre…»
John Sloan Young Girl Reading 1917

