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Prefácio
Alguém escreveu:

Quando se entra numa Biblioteca, nunca se sai igual. Lá dentro está o

mundo todo. Quando se vê o mundo todo, fica-se sempre diferente.
A biblioteca escolar é um espaço educativo, de acesso à informação, onde o
livro (seja qual for o seu suporte) deve ser visto como um objeto construtor
de conhecimento, de cultura, de reflexão e intervenção.

A biblioteca escolar, mais do que um depósito de recursos documentais,
deve ser um espaço gerador de talentos, transformando o silêncio sepulcral
e passivo das antigas bibliotecas em experiências enriquecedoras,
dinâmicas e construtivas.

O tema escolhido para o presente ano letivo Aprende a Ser e a Saber com a
BE abre portas para a formação da pessoa como indivíduo construtor de si
mesmo; conscientes das nossas capacidades e fragilidades, experienciando
e intervindo em atividades, projetos… aprendemos a ser, a conhecer a
nossa identidade e a querer instruirmo-nos mais… e a participar na
construção do saber.

Desta forma, o presente documento tem como base o Plano Anual de
Atividades (PAA), os Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento, os
Currículos das disciplinas, as Metas Curriculares, a função da biblioteca
Escolar e as orientações da RBE.

Pretende esta BE, estar ao dispor de toda a comunidade educativa, dando
resposta, de forma direta ou indireta, aos diferentes estabelecimentos de
ensino do Agrupamento, trabalhando em parceria com docentes e alunos.

Para cada atividade/concurso/projeto, deverão os docentes preencher uma
ficha de inscrição, inscrevendo as suas turmas/alunos… a fim de uma
calendarização mais detalhada. Esta ficha deverá ser enviada para o mail
rg.biblioteca@gmail.com .

mailto:rg.biblioteca@gmail.com
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Relativamente aos recursos da BE, os docentes podem usufruir deles na
sua sala de aula, no espaço da biblioteca ou após pedido feito a bibliotecas
do conselho, com a antecedência devida.

Alguns dos recursos didáticos serão construídos pela professora
bibliotecária (PB), servindo o Agrupamento e bibliotecas do concelho.

A professora Bibliotecária (PB)

Paula Cristina Ferreiro
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OUTUBRO

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares:

APRENDE A DESCODIFICAR O TEU

MUNDO

E na biblioteca eu percebi a

imensidão do mundo. Tinha tudo ao

meu alcance, todas as ideias, as

histórias, as aventuras, as mentiras,

o passado e o futuro, o amor e o

ódio, o perigo e o crime, mas muita

felicidade a cada palavra impressa nas páginas de

cada livro. E esse mundo me fascinou. Queria ali

morar.”

(Autor desconhecido)
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Domínio de Intervenção: C (Projetos, Parcerias e Atividades de abertura à
comunidade)

Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclos, Ensino Especial, Cursos Profissionais

OFERTA 1 – Concurso: Aprende a Descodificar o teu Mundo

- Todas as turmas do Agrupamento são convidadas a desenhar,

escrever frases, textos ou produzir cartazes que vem de encontro ao

tema proposto para o Mês Internacional das BEs até ao dia 21 de

outubro (6ª feira).

- Os trabalhos deverão ser originais, referindo o nome da escola, a

identificação do professor responsável e da turma ou alunos.

- Os trabalhos são entregues na Biblioteca da Escola 2,3 Dr. Rui

Grácio ou enviados para o mail rg.biblioteca@gmail.com ao cuidado

da PB.

- Todos os trabalhos são expostos na BE. Os cinco melhores

trabalhos têm divulgação na Newsletter de novembro com certificado

de participação, no final do ano letivo num encontro festivo na BE.

OFERTA 2 – Concurso: Constrói um Cartaz Digital

Domínio de Intervenção: A.2 (Uso das tecnologias digitais e da Internet
como ferramenta de acesso, produção e comunicação de informação e

como recurso de aprendizagem), C (Projetos, Parcerias e Atividades de

abertura à comunidade)

Destinatários: 8º e 9º anos, Cursos Profissionais

mailto:rg.biblioteca@gmail.com
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- Elaboração de um cartaz digital subordinado ao tema do Mês

Internacional da Biblioteca Escolar 2016.

- O cartaz deve ser elaborado utilizando a ferramenta disponível no

link:

https://padlet.com/
- Do cartaz deve constar o tema, um texto ou pequenos textos, que

seja(m) fruto da reflexão sobre o tema proposto, imagens/fotografias

ou links e a identificação do aluno, alunos (até 3) e professor

coordenador do projeto.

- O cartaz deve ser original e criativo.

- Os três melhores cartazes verão o seu trabalho divulgado na

Newsletter de dezembro e receberão um prémio a divulgar, no final

do ano letivo num encontro festivo na BE.

NOTA: Se os trabalhos não cumprirem os requisitos ou não exibirem
a qualidade pretendida, a equipa da BE não atribuirá nenhum prémio.

OFERTA 3 – Grandes Heróis da História (coleção infantil)

Sessões de 50 minutos a combinar com a PB.

Etapas da Oferta 2:

-Visualização do filme sobre (a escolher pelo professor titular):

https://padlet.com/
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 Galileu;

Leonardo da Vinci;

 Benjamin Franklin

 Abraham Lincoln;

 Joana D’Arc;

 Marie Curie;

 Pocahontas;

 Beethoven;

 Helen Keller;

 Cristovão Colombo

 Thomas Edinson;

 Os irmãos Wright;

 Louis Pasteur;

 George Washington;

 Marco Polo;

 Graham Bell.

- Questionário sobre o filme e/ou intervenção do professor titular.

OFERTA 4 - Aprendo e torno-me melhor

Domínio de Intervenção: C.2 (Participação em projetos e parcerias com

entidades exteriores à escola).

Destinatários: 2º e 3º Ciclos

Parceria com a Associação de Surdos do Concelho de Sintra

- Sessões de 50 m (teóricas e práticas) sobre

diferentes modos e meios de descodificar o
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mundo com a presença do Presidente da Associação Nuno Carvalho

e o professor de língua gestual Nuno Santos.

Às 4ª feiras das 14.40 m às 15.30 e 5ª feiras das 14.40 às

16.30 em outubro e meses a combinar com a PB.

NOTA: Os alunos podem investigar sobre este assunto, trazer

questões, trabalhos, contribuições válidas… para estes encontros

que nos ajudam a descodificar/compreender a diferença.

OFERTA 5 – Somos todos diferentes
Visualização do filme Helen Keller na BE, a combinar com a PB.

(1h 30m, com guião em elaboração)

Seguranet:Nunca é de Mais…
Domínio de Intervenção: A.1 (Apoio ao currículo e formação para as

literacias da informação e dos média) A.2 (Uso das tecnologias e da Internet

como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e

como recurso de aprendizagem) C (Projetos, Parcerias e Atividades Livres e

de abertura à comunidade)

Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclos
Calendarização: 1º e 2º períodos

OFERTA 6: Nunca é de Mais…
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- Iniciação ao Word (4º ano/5º ano no 1º e 2º períodos)

- Word e PowerPoint (6º ano no 1º e 2º períodos)

- Perigos da Net (3º ciclo no segundo período)

- Sessões de formação para alunos de diferentes ciclos na BE ou
na própria escola com recurso à ferramenta seleccionada.

- O número de sessões é combinado com o professor da turma e o
professor-formador.

- As sessões têm em conta a faixa etária dos alunos, os seus
conhecimentos sobre as ferramentas utilizadas e as informações que
dispõem sobre Segurança na Internet.

OFERTA 7: Sessão de sensibilização/formação sobre Seguranet

- Formação de curta duração (acreditada) num mínimo de 3 horas,
com certificado emitido pela DGE.

- Formação aconselhada para Diretores de turma, professores do 1º
ciclo e Educadores de Infância.

- No mínimo 20 docentes.

- Formação no dia 14 de fevereiro * (3ª feira no período da tarde)

- Inscrições até 9 de dezembro 2016 (6ª-feira)
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OFERTA 8: Dia dos Namorados

- Dias 13 e 14 (no período da manhã) há venda de
cartões alusivos às temáticas da amizade, da
solidariedade, do amor, alegria… com frases de
figuras que se destacaram em diferentes áreas da
sociedade.

OFERTA 9: Sessão de sensibilização para alunos sobre Seguranet

- Sessão no dia 16 de fevereiro * (5ª feira) no Polivalente da Escola
Rui Grácio.

- No mínimo para 100 alunos, acompanhados pelos
professores/Diretores de turma.

- Aconselha-se a alunos do 3º ciclo

* Dependendo do número de inscrições.

MARÇO

Semana da Leitura

Tema:

Domínio de Intervenção: A.1 (Articulação Curricular) B (Leitura e Literacia)

C. (Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade)

Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclos
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OFERTA 10: PNL - Projeto interdisciplinar: A Leitura e a Partilha de

mãos dadas

Sessões de 50 m na BE
a combinar a professora bibliotecária ou na sala de aula.

Etapas da Oferta 10:

- Com base num dos livros do PNL trabalhados no 1º ciclo e 2º ciclo

na disciplina de Português, os alunos/as turmas constroem um

fantoche ou qualquer outro objeto relacionado com essa história

(pode haver contributo das disciplinas de Educação Visual ou

Tecnológica), que depois entregam ao diretor de turma de uma turma

do 2º/3º ciclos até final do 1º período.
- Os alunos/as turmas do 3º Ciclo devem construir uma história com

base no objeto que receberam até final de fevereiro.

- Na Semana da Leitura (de 27 a 31 de março) as turmas dos

diferentes ciclos encontram-se e far-se-á a apresentação das duas

histórias: conta-se a história “de verdade” e a história “de mentira”,

inventada a partir do objeto recebido, verificando-se as semelhanças

e/ou diferenças.

- Finaliza-se, com a visualização de um vídeo sobre a importância e

o prazer da leitura

OFERTA 11: Sintra, a nossa terra e a nossa gente
Domínio de Intervenção: A. Currículo, literacias e aprendizagem
Destinatários: 7º e 8º anos
Calendarização: 2º período (Data e hora a definir)
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- Apresentação da história de Firmin de Sam Savage

- Dinamização do Projeto As lendas de Sintra e os Ratos da

Biblioteca de Miguel Boim.

- Concerto com os alunos da professora Luísa Sebastião

Sintra para para ler
Domínio de Intervenção: B (Leitura e Literacia) C.

(Projetos, parcerias e atividades de abertura à

comunidade escolar)
Destinatários: Comunidade Escolar

24 de abril de 2016 (horário a definir)

OFERTA 12:
No Dia Internacional do Livro, todos os membros da comunidade

escolar (alunos, professores, funcionários, …) de todas as escolas do

Agrupamento, param durante 15 minutos para ler. Os docentes

podem implementar as estratégias que entenderem adequadas à sua

realidade e ao nível de ensino que lecionam.

Nota: Como o dia 23 de abril é a um domingo, sugere-se a realização da
atividade na 2ª feira, dia 24.

MAIO (data a designar)
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OFERTA 13: Os escritores vêm à escola…

Domínio de Intervenção: B (Leitura e Literacia) B.1. (Criação e promoção

da competência leitora e dos hábitos de leitura)

Destinatários: 2º e 3º ciclo

- Encontro com escritor(es) escolhido(s) pela PB ou pelo grupo disciplinar.

- Preparação da receção ao(s) escritor(es) e possível aquisição de livros e

sessão de autógrafos.

AO LONGO DO ANO LETIVO

OFERTA 14 – Cinema, mais uma forma de aprendizagem

Domínio de Intervenção: A. (Currículo, literacias e aprendizagem)

Destinatários: 2º e 3º ciclos

Filmes portugueses:
 Os Gatos não têm Vertigens (119’): importância da família e dos amigos
e da escrita.

 Atrás das nuvens (86’ com ficha pedagógica): o valor da imaginação e
dos sonhos.

 O Pátio das Cantigas (127’): comédia sobre os antigos bairros de
Lisboa e as consequências do alcoolismo.

 O Pai Tirano (118’ com ficha pedagógica): ascensão social e a
arte do teatro.
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 Respirar d’baixo de água (46m com ficha pedagógica): De tanto
lhe empurrarem a cabeça para baixo, aprendeu a respirar debaixo de
água.

 Arena (16‘): Um jovem preso em casa com pulseira electrónica.

 Rafa (25’): Relações familiares (Rafa espera que a mãe seja
libertada).

 A Gaiola Dourada (87’): explora o tema da emigração no século
XX no período do Estado Novo.

Filmes estrangeiros:
 O Clube dos Poetas Mortos (124’ com ficha
pedagógica): relações familiares; a importância das palavras/poesia na
nossa vida; as escolhas profissionais. Aconselhado para 9º ano.

Robinson Crusoe (90’ com ficha pedagógica): o valor da amizade e da
perseverança. Aconselhado para 8º ano. Interdisciplinaridade com o livro do
PNL Sexta-feira ou a Vida Selvagem.

 Karaté Kid (139’ com ficha pedagógica): diferenças culturais; explora
valores como a tolerância; capacidade de ultrapassar as dificuldades.
Aconselhado para Formação Cívica

 O Dia depois de Amanhã (118’ com ficha pedagógica): catástrofes
naturais. Aconselhado para Ciências Naturais.

 O Rei Pescador (137’ com ficha pedagógica): A busca do Santo Graal;
violência urbana; presença de uma história encaixada; Realidade versus
Fantasia; a influência dos Mass Media. Aconselhado para 9º ano.

 Eduardo, mãos de tesoura (com ficha pedagógica): explora as emoções
e a busca da felicidade.

 Os coristas (96’ com ficha pedagógica): articulação com Educação
Musical.
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NOTA: Estão a ser elaboradas fichas pedagógicas para os restantes filmes,
onde os professores atempadamente podem colaborar.

OFERTA 15 - Apoio ao PNL e à Educação Literária

Domínio de Intervenção: A.1 (Articulação Curricular);
B (Leitura e Literacia) C.1 (Desenvolvimento de
atividades e serviços colaborativos com outras
escolas/ bibliotecas)

Destinatários: Docentes do Agrupamento
Recursos: Livros do PNL e materiais relacionados

Descrição da atividade:

- Esta atividade pretende apoiar os docentes na implementação do

PNL e na leitura das obras obrigatórias de Educação Literária para o

seu ano de escolaridade.

- Os docentes decidem e calendarizam as obras que irão trabalhar

com o seu grupo/turma, asseguram a leitura integral das obras na

sala de aula.

- A BE organiza a atividade “Quem sabe mais sobre…” que tem como

objetivo a consolidação dos conhecimentos da obra lida, através de

kits pedagógicos.
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NOTA: Para a atividade “Quem sabe mais sobre…” os kits disponíveis são: A
viúva e o papagaio; A fada Oriana; O rapaz de Bronze; Piratas; Ulisses. Outros
Kits em construção com a parceria do grupo de Português do 3º ciclo.

OFERTA 16 – Newton gostava de ler

Domínio de Intervenção: A.1 (Articulação Curricular);
Destinatários: Diferentes disciplinas do currículo

Recursos: Kits a requisitar à escola JI Sabugo e Vale de Lobos

Módulos Conteúdos Experiência
Módulo 1
Lâmpada de gelo
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Reflexão e refração da
luz
- Circuitos elétricos

- Construção de um circuito elétrico
- Colocação do circuito dentro de um balão de
água para congelação
- Visualização das lâmpadas de gelo

Módulo 2
Manta morta
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Manta morta
- Cadeia alimentar
- Taxonomia de alguns
animais que habitam a
manta morta

- Observação, desenho e classificação de seres
vivos da manta morta

Módulo 4
Nanomundo
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Nanotecnologia
- Aplicações da
nanotecnologia
- Materiais hidrofóbicos
e hidrófilos

- Realização de testes com Materiais hidrofóbicos
e hidrófilos

Módulo 6
Criar dunas
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Dunas – como se
formam e como se
movem
- Preservação das dunas
do litoral português

- Simulação da criação e movimentação de dunas
com e sem obstáculos

Módulo 7 Conteúdos científicos: - Criação de um perfume
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Festa da química
(Todos os ciclos de
ensino)

- Reações químicas - Criação de um candeeiro de lava
- Despir um ovo
- Fazer chá
- Fazer um bolo numa caneca

Módulo 8
Gelado científico
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Estados da água
- Ponte de fusão do gelo

- Fazer gelados usando os conhecimentos sobre o
ponto de fusão do gelo

Módulo 10
Cristaliza essa ideia
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
Cristalização

- Criação de sais de banho perfumados

Módulo 13
Experiência
emulsionante
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Emulsões de gordura
em água e de água em
gordura

- Produção de manteiga

Módulo 14
Pós sob investigação
(A partir do 2.º
ciclo)

Conteúdos científicos:
- Reações químicas

- Identificação de um criminoso por processos
químicos de identificar um pó deixado no local
do crime

Módulo 18
Creme de mãos
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Efeitos da luz:
reflexão, refração,
dispersão e difração

- Visionamento de imagens a 3D com óculos
Chromadepth 3D e produção de imagens

Módulo 19
Difrat’Arte
(Todos os ciclos de
ensino)

Conteúdos científicos:
- Conceito de Robots
- Tipos de Robots

- Construção de um braço hidráulico e de uma
mão articulada

NOTA:O professor escolhe o módulo a trabalhar e prepara a sessão
juntamente com a PB.

OFERTA 17 –Parcerias com…
Domínio de Intervenção: A.1 (Articulação Curricular); A.2 (Uso das
tecnologias digitais e da Internet como ferramenta de acesso, produção e
comunicação de informação e como recurso de aprendizagem) B.1. (Criação
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e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura); C.3
(Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e
famílias); B. 2 (Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades
associadas à leitura); D.2 (Integração e valorização da biblioteca na escola)

Destinatários: Diferentes disciplinas do currículo; famílias e alunos

Etapas da Oferta 17: Concurso: Leituras e Números dentro de casa

- Divulgação no Blogue Pedras Leitoras, de histórias, contos,
páginas de diários…e problemas matemáticos a serem
resolvidos/pensados em família.

- Estas histórias/problemas matemáticos estão disponíveis
mensalmente a partir do dia 10 de cada mês.

- Com cada história/problema matemático, a família participa no
desafio apresentado e o aluno entregará a resposta manuscrita,
fotocopiada ou no endereço rg.biblioteca@gmail.com .

mailto:rg.biblioteca@gmail.com
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- A família que participar no maior número de leituras/problema
matemático, receberá um prémio no final do ano letivo num encontro
festivo na BE.

Vídeos na BE ou links disponibilizados pela BE:

- Net com Consciência são um conjunto de 9 pequenos vídeos com o

máximo de 5 m que podem ser trabalhados em parceria com Formação
Cívica em várias sessões.

- Bullying: um murro na adolescência (22.57’) em parceria com

Formação Cívica: http://ensina.rtp.pt/artigo/bullying-um-murro-na-

adolescencia/

- O perigo das novas drogas (4.06): http://ensina.rtp.pt/artigo/um-grama-

de-prazer/ em parceria com Formação Cívica.

- Jovens, vídeos e fama no YouTube (10.37’) em parceria com Formação
Cívica : http://ensina.rtp.pt/artigo/jovens-videos-e-fama-no-youtube/

- Navegar no Facebook sem "cair" na rede (8.38):
http://ensina.rtp.pt/artigo/navegar-no-facebook-sem-cair-na-rede/

- Vou à “descoberta” para descobrir vocações (2.10’):

http://ensina.rtp.pt/artigo/vou-a-descoberta-para-descobrir-vocacoes/

http://www.wonderdesign.net/clientes/apc/descoberta/descoberta.html

- Bichos (27.50’) para o 3º ciclo: http://ensina.rtp.pt/artigo/bichos-de-miguel-

torga/ em parceria com Português.

- O testamento da língua portuguesa (2.30’), A origem da língua
portuguesa (12.42’) são dois vídeos para a parceria com Português.

http://ensina.rtp.pt/artigo/bullying-um-murro-na-adolescencia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/bullying-um-murro-na-adolescencia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/um-grama-de-prazer/
http://ensina.rtp.pt/artigo/um-grama-de-prazer/
http://ensina.rtp.pt/artigo/jovens-videos-e-fama-no-youtube/
http://ensina.rtp.pt/artigo/navegar-no-facebook-sem-cair-na-rede/
http://ensina.rtp.pt/artigo/vou-a-descoberta-para-descobrir-vocacoes/
http://www.wonderdesign.net/clientes/apc/descoberta/descoberta.html
http://ensina.rtp.pt/artigo/bichos-de-miguel-torga/
http://ensina.rtp.pt/artigo/bichos-de-miguel-torga/
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- As raízes do Português moderno (1.15):

http://ensina.rtp.pt/artigo/as-raizes-do-portugues-moderno/

- Camões é um símbolo nacional. Porquê? (3.12’):

http://ensina.rtp.pt/artigo/camoes-e-um-simbolo-nacional-porque/

- A elegia autobiográfica de Camões (4.01’):
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-elegia-autobiografica-de-camoes/

- Os Lusíadas: um poema épico e crítico (3.54):

http://ensina.rtp.pt/artigo/os-lusiadas-um-poema-epico-e-critico/

- Quem és tu Luís Vaz de Camões? (54.22):
http://ensina.rtp.pt/artigo/quem-es-tu-luis-vaz/

- Os Lusíadas, de Luís de Camões (49.17’):
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-ilha-dos-amores/

- Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto (48.01):
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-peregrinacao/

- Educação para os Media (06.06’) para o 3º ciclo:

http://ensina.rtp.pt/artigo/educacao-para-os-media/

- Vídeo “Libraries in the internet age” (2.39’) em parceria com Inglês.

- Os árabes, a medicina e a farmácia (03.03) em parceria com História:

http://ensina.rtp.pt/artigo/os-arabes-a-medicina-e-a-farmacia/

- Aulas para crianças autistas em Santo Tirso (02.07’):

http://ensina.rtp.pt/artigo/aulas-para-criancas-autistas-em-santo-tirso/

http://ensina.rtp.pt/artigo/as-raizes-do-portugues-moderno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camoes-e-um-simbolo-nacional-porque/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-elegia-autobiografica-de-camoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-lusiadas-um-poema-epico-e-critico/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quem-es-tu-luis-vaz/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-ilha-dos-amores/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-peregrinacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/educacao-para-os-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-arabes-a-medicina-e-a-farmacia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/aulas-para-criancas-autistas-em-santo-tirso/
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- Isto é Matemática apresenta vários vídeos:

 Reinventar a roda (6.44’)

 O estranho mundo de Esher (8.09’) + Matemática Esher MP4 (3.10’)

 Os Primos (7.39’)

 Arte ou Matemática? (3.55’)

- A matemática nos números, figuras e na música (12.31’) para o 1º e 2º

ciclos: http://ensina.rtp.pt/artigo/a-matematica-nos-numeros-figuras-e-na-

musica/

- O Sistema Solar (2º e 3º ciclos): http://ensina.rtp.pt/artigo/o-sistema-solar/

- Astronomia em 1 minuto (1º, 2º e 3º ciclos):

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-astronomia/

- O fim do sol em 1 minuto (1º, 2º e 3º ciclos):

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-fim-do-sol/

- O legado de Galileu em 1 minuto: http://ensina.rtp.pt/tag-artigo/planeta/

- Sol e terra, noite e dia, quente e frio (11.48’) para o 1º e 2º ciclos:

http://ensina.rtp.pt/artigo/sol-e-terra-noite-e-dia-quente-e-frio/

- Como escapar ao frio para parceria com Geografia (1.43) para o 3º ciclo:

- Causas de um sismo para parceria com Geografia e para o 3º ciclo

(1.57’): http://ensina.rtp.pt/artigo/causas-de-um-sismo/

- O que é o efeito estufa? (1.49) para o 1º e 2º ciclos:

http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-matematica-nos-numeros-figuras-e-na-musica/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-matematica-nos-numeros-figuras-e-na-musica/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-sistema-solar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-astronomia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-fim-do-sol/
http://ensina.rtp.pt/tag-artigo/planeta/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sol-e-terra-noite-e-dia-quente-e-frio/
http://ensina.rtp.pt/artigo/causas-de-um-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/


21

 Os cordofones da Madeira (3. 32’) para parceria com Música:
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-cordofones-da-madeira/

 Prevenir incêndios florestais (1.09’) para 1º, 2º e 3º ciclos:

http://ensina.rtp.pt/artigo/prevenir-incendios-florestais/

- A biblioteca do Convento de Mafra (4.55’): http://ensina.rtp.pt/artigo/a-
biblioteca-do-convento-de-mafra/

- A profissão de ilustrador infantil (04.18) para 2º e 3º ciclos:

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-profissao-de-ilustrador-infantil/

NOTA: O professor panifica em conjunto a sessão com a PB.

OFERTA 18 – Hora do conto

Domínio de Intervenção: B. (Leitura e Literacia); B2 (Atividades e projetos
de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura); C.1
(Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas)

Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos; Ensino especial; Cursos profissionais.

Contos/excertos de obras com atividades já elaboradas:

- Conto adaptado Guarda-rios (aconselhado para a área das ciências)

- Pedro e o Lobo (aconselhado para 1º e 2º ciclos)

- O Príncipe Feliz de Oscar Wilde

- O Tombo da Lua de Mário de Carvalho

http://ensina.rtp.pt/artigo/os-cordofones-da-madeira/
http://ensina.rtp.pt/artigo/prevenir-incendios-florestais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-biblioteca-do-convento-de-mafra/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-biblioteca-do-convento-de-mafra/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-profissao-de-ilustrador-infantil/
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- Diamantina (adaptação do conto de Mia Couto - texto dramático)

- Hipopótimos, uma história de amor (excerto do livro) de Álvaro
Magalhães

- A Mãe que chovia de José Luís Peixoto

- Conto de Natal

- A Bruxa e o Caldeirão no âmbito do Dia das Bruxas
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Responsável: Paula Ferreiro (Professora Bibliotecária) –
paulaccssf@gmail.com

Contactos da Biblioteca Escolar:

E-mail: rg.biblioteca@gmail.com

Telefone:219271325

Blogue: http://bibliotecaruigracio.blogspot.pt/

mailto:paulaccssf@gmail.com
mailto:rg.biblioteca@gmail.com
http://bibliotecaruigracio.blogspot.pt/

	- Navegar no Facebook sem "cair" na rede (8.38):
	- A elegia autobiográfica de Camões (4.01’):
	- Os Lusíadas: um poema épico e crítico (3.54): 
	- Quem és tu Luís Vaz de Camões? (54.22):
	- Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto (48.01):
	- Sol e terra, noite e dia, quente e frio (11.48’)

