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Caros colegas,  

  Em janeiro: 

- Continuação da atividade Passaporte da leitura (Turmas envolvidas até ao momento: 5º A, B, 

D e F; 6º E e F; 7º A; 8º C) 

Incentivem os vossos alunos para que venham à biblioteca requisitar livros para o 

Passaporte de leitura, porque ler é a base para se escrever bem, interpretar com clareza e 

exprimir-se de forma correta, em todas as disciplinas. 

 
 

 Em fevereiro  

Miúdos a votos é uma iniciativa da revista Visão Júnior, em parceria com a RBE (Rede de 

Bibliotecas Escolares), na qual os alunos escolhem o seu livro preferido e fazem campanha 

por ele. Esta atividade culmina com a eleição do livro mais votado, a 23 de março. 

De 7 de fevereiro a 21 de março, os partidários de cada livro defendem-no publicamente. 

O link dá acesso aos livros mais votados do 2º e 3º ciclos: 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2022-01-06-estao-escolhidos-os-livros-que-vao-as-eleicoes-de-miudos-a-votos/ 

Com a ajuda da Biblioteca, das disciplinas de Português, Cidadania e 

Desenvolvimento ou outras, vamos escolher o livro e 

 defendê-lo para que votem nele. 
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- Celebração do Mês dos Afetos. Desta forma, propomos uma atividade (cerca de 10 m) 

para todas as disciplinas. Pedimos a todos os docentes que a realizem com as vossas 

turmas. 

1. Leitura de um texto pelo docente ou turma. 

2. Troca de ideias sobre a temática do texto. 

3. Realização da proposta da biblioteca, que pode ser concretizada na aula ou com a 

intervenção da família. 

 

- "O prazer de ler em família": atividade mensal para ser realizada com a família. 

Texto: “As palavras cor-de-rosa e as palavras cinzentas” 

Link: https://www.slideshare.net/281966/as-palavras-cor-de-rosa-e-as-palavras-cinzentas 

Proposta de atividade: 

Faz uma lista de palavras bonitas (cerca de 8) e com elas escreve um pequeno texto, com a ajuda 

da tua família. 

Envia-o para o e-mail da tua biblioteca: rgbiblioteca@gmail.com 

 

 

 

 

 

                   

 

 

     José  
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