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Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio da primavera de 2017 ocorre a 20 de
março às 10h.29m. Este instante marca o início da PRIMAVERA no Hemisfério Norte
Equinócio: instante em que o Sol, no seu movimento anual aparente, corta o equador celeste. A palavra de
origem latina significa “noite igual ao dia”, pois, nestas datas, dia e noite têm igual duração.

PRIMAVERA
A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem
possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras; e os habitantes da
mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua
vida para a primavera que chega.
Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, nesse mundo confidencial das
raízes, — e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e a alegria de nascer, no espírito das
flores. (…)
Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto inverno, quando as amendoeiras inauguram
suas flores, alegremente, e todos os olhos procuram pelo céu o primeiro raio de sol.
Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as árvores cobertas de folhas, — e só os
poetas, entre os humanos, sabem que uma Deusa chega, coroada de flores, com vestidos
bordados de flores, com os braços carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido, de
incessante luz.
Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se esquece, e a terra maternalmente se
enfeita para as festas da sua perpetuação.
Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que
desejarem, no momento que quiserem, independentes deste ritmo, desta ordem, deste movimento
do céu. E os pássaros serão outros, com outros cantos e outros hábitos, — e os ouvidos que por
acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo que, outrora se entendeu e amou.
Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser lançado ao vento, — por fidelidade à obscura
semente, ao que vem, na rotação da eternidade. Saudemos a primavera, dona da vida — e
efémera.
Texto extraído do livro "Cecília Meireles - Obra em Prosa - Volume 1", Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 1998,
pág. 366.
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SEMANA DA LEITURA

Os 5 sentidos +1

A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) calendariza a Semana da Leitura para decorrer de 27 a
31 de março. Contudo, para que um maior número de turmas e professores possam participar
nas atividades, esta alongar-se-á aos meses de abril e maio.
Os grandes objetivos que estão na base deste projeto (que envolve a Voz, a Audição, o
Paladar, o Olfato, o Tato e mais 1) são:

- Incentivar a leitura e ensinar o prazer de ler
- Promover a cultura literária
- Dar a conhecer escritores de língua portuguesa
- Explorar a correlação da leitura com outras manifestações artísticas
- Fomentar a leitura em sentido comunitário
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Programa
1º e 2º ciclos
 Audição de uma história Quando a raiva cresce (02:24) de Blandina Franco
 No tempo em que… os animais vão gostar de ler com Ana Vidigal do Palácio da Cidadela
 Conversa com Ana Vidigal
2º ciclo
 Audição de uma história A coragem de ter medo (01:47’) de Rodrigo Abril de Abreu
 História Visual
 Hora do conto – Pedro e o Lobo
 Leitura e Ilustração com a Prof. Elisabeth Dupic
 Construção coletiva de painel/painéis
2º e 3º ciclos
 A Música também conta histórias: Vídeo Os fantásticos livros do Sr.… (15:06’): com leitura
de texto original
 Hora do conto – O Guarda-Rios (adaptação) sobre a preservação do ambiente
 Concurso: “Toca e Adivinha”
 Audição de uma história O avô que pratica pilates e ainda escreve cartas de amor (03:03’)
de Catarina Sobral
 Atividade: “Eu e a cozinha”
 Visualização de um Vídeo: Bibliotecas escolares, 20 anos (03:10): legendado em Inglês
 A Música, a Palavra e a Imagem: Todas as ruas do amor do grupo Flor-do-lis
 Vídeo Os fantásticos livros do Sr.… (15:06): texto original ou Audição de uma história
Quando a raiva cresce (02:24) de Blandina Franco
 Leituras encenadas
Unidade de Ensino Estruturado
 O livro A Árvore Encarnada de Kalandraka
Toda a comunidade
 Atuação do Coro da BE e dos alunos do 5º ano
Centro de Convívio de Montelavar
 Hora do Conto
 Workshop
5 Sentidos + 1
 Surpresa!
Atenção à calendarização afixada na Sala de professores.
Inscreve as tuas turmas e participa, pois Biblioteca é CULTURA.

