Agrupamento de Escolas Lapiás

BRG
MENUS
Os MENUS apresentam atividades e projetos a realizar em parceria.
Todas as atividades ou projetos requerem a inscrição dos docentes
responsáveis pela turma/grupo. Essa inscrição é feita na biblioteca ou
por correio electrónico:
rg.biblioteca@gmaio.com
paula.cc.ferreiro.lapias@gmail.com

1. MENU PNL e Educação Literária
2º e 3º ciclos e CEF

BRG:
 Circulação de obras do PNL pelas turmas
Distribuição de Guiões de leitura e materiais didáticos para algumas das
obras, tais como vídeos, documentários, PowerPoints, músicas.

Docentes:
 Requisição das obras na biblioteca.
Preenchimento da ficha de inscrição.

Execução:
Na sala de aula
Leitura integral ou parcial das obras e realização das atividades com
elas relacionadas (da responsabilidade dos docentes).

2. MENU
Quem sabe mais sobre…

2º e 3º ciclos, CEF

Atividade:
Jogo formativo sobre uma obra integral trabalhada em sala de aula. O
jogo é composto por várias perguntas que vão de questões sobre a obra a
questões de ortografia, vocabulário.
Execução:
O jogo terá lugar na sala ou na biblioteca.
A duração é de 100 m.
Entrega de certificado à equipa vendedora.
Modalidade 1:
Jogo com duas turmas que trabalharam a mesma obra.
Modalidade 2:
Jogo com apenas uma turma que trabalhou a obra. A turma divide-se
em duas equipas.

3. MENU VaiVém
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino Especial
Atividade:
Intercâmbio de escrita entre turmas de ciclos de ensino diferentes.
Criação de um objeto a partir da história estudada na aula.
Estrutura:
1ª Fase:
 Escolha de uma obra a estudar por uma turma de ciclo mais abaixo.
 A turma trabalha a obra em sala de aula e produz um objeto
representativo.
 Entrega o objeto à turma do ano/ciclo seguinte.

2ª Fase:
 Receção do objeto.
Atividade de escrita criativa (na sala ou na biblioteca) para criação de
um texto a partir do objeto.
 Ilustração do texto produzido.
3ª Fase:
 Encontro entre turmas.
 Reconto da história inicial pela turma que criou o objeto.
 Apresentação do novo texto e suas ilustrações.

4. MENU TIC
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino Especial e docentes
Docentes:
Docentes de qualquer disciplina

Modalidades disponíveis:
 Word – processador de textos
PowerPoint – criação de apresentações
 Padlet – painel interativo
 Socrative – elaboração de testes, quizzes
Nearpod – criação de apresentações
Storyjumper – criação de um livro online
Voki – criação de um avatar
Cube Creater – escrita criativa através de um cubo
Avaliação de páginas Web
…

Execução:
Sessão(ões) de trabalho na biblioteca usando a ferramenta selecionada.
 O grau de profundidade e número de sessões será adequado à idade e
conhecimentos dos alunos.

5. MENU Concursos
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino Especial
Atividade:
Concursos propostos internamente ou por parceiros externos.
Os concursos serão divulgados nas escolas do Agrupamento, nas
páginas online (Facebook e Instagram) e no Blogue da biblioteca.

6. MENU Mês das Bibliotecas
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino especial

CALENDARIZAÇÃO:
Outubro
Atividade:
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
Atividades envolvendo todos os estabelecimentos de ensino.
 Tema apontado pela IASL (International Association of Schools
Librarianship).

7. MENU Semana da leitura
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino Especial

CALENDARIZAÇÃO:
 Março

Atividade:
Atividades diversas na Semana da leitura, envolvendo todos os
estabelecimentos de ensino.
 Sugestões e atividades propostas pela RBE, pela biblioteca e pelos
docentes.

8. MENU Convidados
1º, 2º e 3º ciclos
CEF, Ensino Especial
Modalidade 1:
 “Autores vão à escola” pela câmara Municipal de Sintra.
O(s) docente(s) escolhem um autor do programa, trabalham uma ou
mais obras e o autor vem à escola.

Modalidade 2:
Autores escolhidos pela escola e financiados pela venda de livros.
Por sugestão dos docentes ou da biblioteca, um autor é convidado para
vir à escola. As turmas trabalham uma ou mais obras e têm um encontro
com o autor.

Modalidade 3:
Oficinas ou encontros com escritores, contadores de histórias ou outros
convidados.

9. MENU Newton gostava de ler
1º, 2º e 3º ciclos, CEF

Execução:
Momento de leitura/filme com a obra literária selecionada (Prof.
Bibliotecário ou convidado).
Realização das experiências científicas.
 Exploração dos conteúdos científicos subjacentes (parceria com o
docente da disciplina).
Duração:
 Sessão de 100 minutos.
Módulo 1 — Lâmpada de gelo
Módulo 2 — Manta morta
Módulo 3 — As palavras têm PH
Módulo 4 — Nanomundo
Módulo 5 — A arte de calcular
Módulo 6 — Criar dunas
Módulo 7 — Festa da química
Módulo 8 — Gelado científico
Módulo 9 — História animada
Módulo 10 — Cristaliza essa ideia
Módulo 11 — Brincadeiras com ciência
Módulo 12 — Saber em gel
Módulo 13—Experiência emulsionante
Módulo 14— Pós sobre investigação
Módulo 15 - Enigmático
Módulo 16—Ciência a motor
Módulo 17—3,2,1 lançar sonda na biblioteca
Módulo 18 - Creme de mãos
Módulo 19 - Difrat’Arte
Módulo 20 - Quase Robots

(Todos os ciclos de ensino)
(Todos os ciclos de ensino)
(A partir do 3º ciclo)
(A partir do 2º ciclo)
(A partir do 1º ciclo)
(Todos os ciclos de ensino)
(Todos os ciclos de ensino)
(Todos os ciclos de ensino)
(A partir do 4º Ano)
(Todos os ciclos de ensino)
(A partir do 1º ciclo)
(Todos os ciclos de ensino)
(Todos os ciclos de ensino)
(A partir do 4º ano)
(A partir do 3º ano)
(A partir do 1º ciclo)
(A partir do 3º ano)
(Todos os ciclos de ensino)
(Todos os ciclos de ensino)
(A partir do 3.º ciclo)

10.

MENU Hora do Conto
1º, 2º e 3º ciclos

CEF, Ensino Especial

Modalidade 1:
 Conto ou história propostos pela PB.

Modalidade 2:
 Conto ou história sugeridos pelo professor da turma.

Execução:
 Na sala ou na biblioteca.

Professora Bibliotecária (PB): Paula Ferreiro

Contactos da Biblioteca Rui Grácio (BRG):
Email: rg.biblioteca@gmail.com
Telefone: 219271325
Facebook: BE23RUIGRACIO
Instagram: @BERUIGRACIO
Blogue: http://bibliotecaruigracio.blogspot.pt/
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