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É tempo de sermos solidários!
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
27 janeiro (Sexta-feira)

Na tua biblioteca:

Este é um dia de lembrança em nome dos milhões de vítimas provocadas pelo
genocídio da Alemanha nazi sobre os judeus, ciganos, homossexuais, entre outros,
ocorrido durante a II Guerra Mundial. A data de 27 de janeiro foi escolhida para a
celebração deste dia por possuir um significado especial: foi a 27 de janeiro de 1945
que teve lugar a libertação do principal campo de concentração nazi (Auschwitz) pelas
tropas da União Soviética.

Dia da Mão Vermelha
12 de fevereiro de 2017 (Domingo)

Um
filme
biblioteca:

na

tua

Este dia é um pedido mundial a todos os líderes políticos e militares para deixarem
de recrutar crianças para a guerra. O recrutamento de crianças e adolescentes para
a guerra é uma realidade em vários países do mundo. O Dia da Mão Vermelha
surgiu em 2002 por iniciativa da ONU, precisamente a 12 de fevereiro, com a
instituição do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança,
assinado por mais de 100 países.

a

O Dia Internacional do Amor encontra-se no calendário no dia 14 de fevereiro, o
famoso Dia de São Valentim. Porém, no Brasil, o Dia do Amor comemora-se a 25 de
abril, que em Portugal corresponde a outra celebração: o Dia da Liberdade.

Na tua biblioteca:

Dia do Amor
14 de fevereiro de 2017 (Terça-feira)

Dia Internacional da Criança com Cancro

Esta data mundial visa ajudar todas as crianças vítimas de cancro a conseguirem
acesso a melhores tratamentos e medicamentos e, ao mesmo tempo, ajudar as
famílias e os amigos das crianças vítimas da doença.Todos os anos são diagnosticados
em Portugal 350 novos casos de cancro em crianças.

Na tua biblioteca:

15 de fevereiro de 2017 (Quarta-feira)
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A BRG apresenta:
 As Lendas de Sintra e os Ratos de Biblioteca com Miguel Boim no dia 17 de janeiro (Duas
sessões para duas turmas de 7º e duas de 8º.).
 Iniciação ao Word para todas as turmas do 5º ano, de acordo com horário fixado na sala de
professores e divulgação por E-mail aos professores acompanhantes.
 Celebração do Dia do Amor nos dias 13 e 14 de fevereiro, com venda de postais, envelopes,
… alusivos à temática; concurso Completa o provérbio; música e declamação de poemas
temáticos.
 Continuação do Concurso mensal Ler em família.
 Desafio mensal para as revistas Quero Saber e Visão Júnior.
 O Cartaz – Parceria com Educação Visual (2º ciclo) e Português.

Vencedor do Concurso da RBE
(Rede de Bibliotecas Escolares):

8º A com o cartaz…

A escritora Maria Saraiva Menezes e o seu
filho vieram à nossa escola, a convite da
professora Sandra Valente.
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NOVIDADES na nossa biblioteca:
Arte Ajulejar de Beja
(séc. XV a XX)

Filantropia:

Manual Viagens no Tempo 5
Caderno de Educação Financeira 2

O Dia em que o Mundo desapareceu
de Maria Saraiva Menéres

Plano Anual de Atividades (PAA): Pelos caminhos de Lapiás

A beleza da nossa terra…

Um perito em busca
da verdade

