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LEITURAS
Em Novembro,
BEm CREscer
com o livro :
A História de
Serena – Viajando rumo a uma
escola melhor
Denis Meuret, John
MacBeath , Lars Bo
Jakobsen, Michael Schratz
Ed. ASA

Esta obra parte de uma
pergunta: “Um romance
pode ser a base para uma
boa investigação?”.
A literatura é, na realidade,
o que mais nos aproxima
das verdades humanas?
A força da resposta de
Serena levou-a a ser já
contada em várias línguas.
(continua na página 2)

Tudo começou em 1997
quando a Rede de
Bibliotecas Escolares foi
lançada. Para nós,
professores da Escola
Básica 2,3 de Azeitão,
nomeadamente o grupo de
professores envolvidos no
programa da Biblioteca
Escolar, começava então um
verdadeiro desafio,
reconhecido e apoiado
“oficialmente”, pois surgia da
cooperação entre os
Ministérios da Cultura e da
Educação.
Lançámos mãos à obra,
elaborámos o projecto da
“nossa Biblioteca”,
acompanhámos as obras e
actualizámos o acervo.
A equipa estava cheia de
esperança na “revolução” de
reconhecimento da
Biblioteca no seio da nossa
comunidade escolar. Agora
era preciso dinamizá-la. Aqui
surgiram as dificuldades, as
dúvidas e algumas
ansiedades…a nossa
formação, incompleta nesta
área, não abarcava as
necessárias noções de
biblioteconomia. Todo o
trabalho que fomos
realizando, bem ou menos
bem, efectuou-se na base do

PR EN DA S

auto-didactismo através da
leitura, da troca de
experiências com colegas de
outras escolas, da avidez na
participação de encontros
que se promoviam ou
realização de pequenos
módulos de formação que se
iam realizando. E pouco a
pouco as competências
foram sendo desenvolvidas e
formação mais especializada
sendo feita.
Tudo nasceu assim….
Quase dez anos passaram!
A equipa foi sofrendo
alterações, a coordenadora
manteve-se durante nove
anos. Apenas no presente
ano lectivo (2006/2007)
deixou o cargo que ocupou
todo este tempo, com
entusiasmo e sentido de
entrega.
Uma boa equipa, uma boa
auxiliar de acção educativa e
um Conselho Executivo que
compreenda a importância
da BE/CRE da sua escola e
nela invista, são
fundamentais para que o
trabalho possa dar bons
frutos.
Existiram anos melhores,
outros menos bons, com
maior ou menor crédito
horário, mas sempre com
muita dedicação!

Letras, Porto

Recebemos prendas neste dia.

- O Poder dos Sonhos de Luís
Spúlveda (Set. 06), da ASA

- Mais um exemplar da
Menina Gotinha de Água de
Papiniano Carlos, com
ilustrações de Joana Quental,
editado pela Campo das

Outros desafios chegaram….
outra equipa totalmente
renovada está a lançar mãos à
obra! Sejam bem vindas a este
mundo das Bibliotecas
Escolares e bom trabalho.
Bem haja para vós e para a
nossa Biblioteca Escolar!

Júlia Martins
(Professora destacada na Rede
de Bibliotecas Escolares,
coordenadora da BE-CRE da
Escola Básica 2,3 de Azeitão até
ao ano lectivo 05/06)

NO DIA I NTERNACIONAL DAS
BI B L I OT E C A S E SCO LA R ES. . .

Pois é verdade!
Neste momento a Biblioteca
Escolar passou a contar com:

O trabalho foi sendo
desenvolvido por objectivos. Se
houve anos em que foram
privilegiadas as actividades de
gestão/organização, noutros a
aposta foi a de levar os
docentes a participar
activamente na BE, promover a
leitura, responder aos desafios
das novas tecnologias, investir
nas actividades de
animação…. Destas
actividades destacamos
sempre a nossa Feira do Livro.
Um sucesso sempre garantido!
E os alunos? Esses sempre
foram nossos aliados. São a
razão mais importante de todo
o esforço e de todo o
empenho.

- História da Arte, volume 15
(sai com o Correio da Manhã,
todas as semanas... Haverá
mais candidatos para oferecer
mais uns volumes da colecção à
nossa Biblioteca?)

A maratona de leitura correu
muito bem e os alunos, no dia
seguinte, invadiram a BE para
requisitar alguns dos livros
mais lidos do dia.
Temos de repetir...
Obrigada aos alunos e aos
professores que colaboraram
no evento!
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LEITURAS (continuação)

Feira do Livro

Esta narrativa trará decerto pela
sua perspectiva inovadora um
forte contributo ao processo de
melhoria da Escola através da
auto-avaliação partilhada.

Livros em destaque no encontro de dia 30:
A Canção dos Piratas
de João Pedro
Mésseder e Luís
Henriques (Ed. Caminho)

António Gil, o professor de
história de Serena, é um
personagem que lembra o
professor de literatura do
famoso filme “O Clube dos
Poetas Mortos” (aliás como
toda a primeira parte da obra).
Ele conseguirá, contra alguns
“velhos do Restelo”, envolver
todos os protagonistas do
sistema educativo na AutoAvaliação da sua disciplina;
partilha essa responsabilidade
com a Directora, a aluna, a
mãe.
Esta AUTO-AVALIAÇÃO
PARTILHADA deixará o espaço
individual da sua disciplina,
alastrará para o contexto micro
da escola de Serena e,
posteriormente, para o contexto
macro de reflexão, elencagem
de problemas e estratégias para
a sua resolução que envolverá
101 escolas de dezoito países,
e onde estarão representados
gestores escolares,
professores, alunos e pais.
Trata-se de um projecto
desenvolvido no âmbito do
“Programa Sócrates”, chamado
“Avaliação da Qualidade na
Educação Escolar”. Portugal
foi um dos primeiros dezoito
países e teve 5 escolas
envolvidas no projecto.
Na segunda parte da obra o
romance vai-se converter em
realidade – da ficção a
realidade. Será aqui analisado o
projecto “Avaliação da
Qualidade na Educação
Escolar”, nas vertentes teórica e
prática: o que está errado, quais
as estratégias a adoptar, qual a
base científica que servirá de
“guarda-chuva” a acção.
Obra de referência e de
grande actualidade temática,
já editada em vários países
nomeadamente em Inglaterra,
Itália, Dinamarca, Alemanha,
França, Grécia.
(Texto extraído do site das
Edições ASA)

Este livro está já à
vossa disposição
na BE-CRE

São os piratas figuras
simpáticas ou
assustadoras? O livro
ajuda a responder a esta
dúvida que tem fascinado
leitores de várias idades.
Lê-lo é um prazer e uma
descoberta.

A hora da
sopa na
casa de
cada um,
vista com o
humor de
um duo
infatigável.

BREVES

BI O GRA FIAS DO S CO N VIDA D OS

Eugénio Roda (Emílio Remelhe)
nasceu em Barcelos, em 1965, e
lecciona na Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto,
onde se formou em 1990. Desenvolve trabalho no âmbito da
pintura, desenho, ilustração,
literatura e cenografia. Tem trabalhos publicados pela Campo
das Letras, Livros do Oriente,
Edições 10x24 Alma Dupla, Revista Macau, Revista Malasartes,
Edições Éterogémeas, Revista
Search, entre outras.
João Pedro Mésseder (José
António Gomes) nasceu em
1957, no Porto, e aí completou
os estudos universitários. É
autor de A Cidade Incurável

(Caminho, 1999) e Ordem Alfabética (Quasi Edições, 2000)
(poesia) e recebeu o Prémio
Literário Maria Amália Vaz de
Carvalho, 1999, da Câmara Municipal de Loures, pelo livro Fissura (Caminho, 2000). Publicou
ainda dois livros para a infância:
Versos com Reversos (Caminho,
1999), nomeado para a «IBBY
Honour List» de 2000, e De Que
Cor É o Desejo? (Caminho,
2000). Tem colaboração dispersa em obras colectivas, revistas e outras publicações.
(retirado do site da Ed.
Caminho)
Gémeo Luís (Luís Mendonça)
nasceu a 13 de Março de 1965

em Lourenço Marques, casou a
18 de 1994 com Paula Ribas.
Pai de Maria a 26 de Outubro de
1997 e de Marta a 25 de Março
de 2001. Lecciona na Escola
Superior de Artes e Design de
Matosinhos e na Faculdade de
Belas Artes da Universidade do
Porto.
Recebeu a Menção Especial do
Prémio Nacional de Ilustração
2002, pela ilustração do livro
Grávida no Coração, Campo das
Letras (2002).Recebeu o Prémio
Nacional de Ilustração (2005)
pela ilustração do Livro O Quê
Que Quem—Notas de Corrimão
e de Rodapé com texto de
Eugénio Roda.

BEm CREscer
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PLA N O NAC IONA L

DE

LEITURA

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

Área de Intervenção
Jardim-de-infância
Público-alvo:Crianças que
frequentam jardins-de-infância
Nome do Programa
Está na Hora dos Livros
Acções · Organização de
bibliotecas nos jardins-de-infância
e nas salas de actividades, de
forma a suscitar o interesse das
crianças pelos livros
· Inserção de momentos de leitura
diária, jogos e outras actividades
lúdicas de contacto com livros
nas actividades pedagógicas
· Promoção de encontros das
crianças com escritores e
ilustradores das obras

trabalhadas nas aulas
· Sensibilização de pais e
encarregados de educação para
a importância do livro e da
leitura no desenvolvimento da
criança
· Envolvimento de pais e
voluntários da comunidade em
actividades de promoção da
leitura no jardim-de-infância
· Promoção de feiras do livro,
concursos e actividades lúdicas
centradas em histórias
Área de Intervenção
1.º Ciclo
Público-alvo:
Alunos do 1.º Ciclo
Nome do Programa
Está na Hora da Leitura
Acções
· Inserção nas aulas dos vários
anos do 1.º Ciclo de uma hora
diária dedicada à leitura e à
escrita, centrada em livros
ajustados aos interesses e
níveis de competência

LIVRO RECOMENDADO PELO
PLANO NACIONAL DE LEITURA

Menção Especial do Prémio
Nacional de Ilustração para
João Caetano.
Sobre o Livro
dezassete vozes,
dezassete modos
de escrever poesia

SÓ

para crianças e jovens.
Autores: Albano Martins;
Álvaro Magalhães; Ana
Saldanha; António Mota;
António Torrado; Fernando
Miguel Bernardes; Francisco
Duarte Mangas; João Pedro
Mésseder; Luísa Dacosta;
Luísa Ducla Soares; Maria
Alberta Menéres; Mário
Castrim; Papiniano Carlos;
Raul Malaquias Marques;
Teresa Guedes; Vergílio
Alberto Vieira; Violeta
Figueiredo.

(no próximo número: 2ºC, 3ºC
e Sec.)

LETRAS)

Intervalo de leitura
No meio das palavras, um olhar. Não
por acaso, nem de propósito. O olhar que
resumiu todas as frases e todos
os silêncios. O olhar que as mãos escreveram
uma na outra, quando passaram
por entre gramáticas e dicionários,
e encontraram a única e última
palavra, onde começa e acaba
o amor.

Nuno Júdice
Nasceu em 1949, na Mexilhoeira
Grande, Algarve. Formou-se em Filologia
Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa.

Alguém
disse:
Há livros que
apenas é preciso
provar, outros
que têm de se
devorar, outros,
enfim, mas são
poucos, que se
tornam
indispensáveis,
por assim dizer,
mastigar e
digerir.
Francis Bacon

A sua leitura foi um sucesso
nas actividades do Dia
Internacional das Bibliotecas
Escolares

P E L O P R A Z E R D E L E R . . . http://aaz-nj.blogspot.com/

O Blogue de Núno Júdice — A a Z

Citações retiradas de:
O Citador
http://www.citador.pt/

linguística dos alunos
· Inserção na programação de
outras actividades de
momentos dedicados à leitura
conjunta e ao contacto com
livros, jornais e revistas
ajustados aos interesses e
níveis de competência
linguística dos alunos
· Utilização continuada nas
aulas dos recursos disponíveis
nas Bibliotecas Escolares
· Promoção de encontros dos
alunos com escritores e
ilustradores das obras lidas
nas aulas
· Sensibilização de pais e
encarregados de educação
para a importância do livro e
da leitura no desenvolvimento
da criança
· Promoção de feiras do livro,
concursos, jogos, prémios e
iniciativas de carácter lúdico

SUGESTÃO DE LEITURA NA BE—CRE
CONTO ESTRELAS EM TI (ED. CAMPO DAS
Dezassete poetas escrevem
para a infância.
Organizado por José António
Gomes (que estará presente
na nossa Feira do Livro)
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É Professor Associado da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou em 1989 com
uma tese sobre Literatura Medieval. Tem publicado estudos sobre teoria da literatura e
literatura portuguesa, bem como algumas antologias e colabora regularmente em jornais e
revistas com críticas de livros e crónicas. Colaborou em acções de divulgação cultural,
como as "Letras Francesas" (1989), e organizou a "Semana Europeia de Poesia no âmbito
de Lisboa Capital Europeia da Cultura"(1994). Foi comissário para a área da "Literatura de
Portugal como país-tema da 49ª Feira do Livro de Frankfurt" (1997).
É poeta e ficcionista. Publicou o seu primeiro livro de poesia em 1972. Recebeu os mais
importantes prémios de poesia portugueses. Está representado em inúmeras antologias,
tendo participado nos mais importantes festivais de poesia, como o de Roterdão e o de
Medellin. Dirigiu a revista "Tabacaria" da Casa Fernando Pessoa até ao número 8.
Em 1997, foi nomeado Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal e Director do
Instituto Camões em Paris, cargos que exerceu até 2004.
Em teatro, foi tradutor de algumas peças, como "Sertório" de Corneille (editada na Relógio
d´Agua) ou "A Ilusão Cómica" de Corneille (editada pelo Teatro Nacional São João) e tem
editadas as suas peças "Antero – Vila do Conde" (& etc) e "Flores de Estufa" (Quetzal).
Tem obras editadas na Venezuela, na Espanha, no México, na França, na Bélgica, na
Suécia, na Dinamarca, na Holanda, no Vietname, na Itália, na Bulgária, em Israel ou na
República Checa.

Provérbios

http://creazeitao.googlepages.com/
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CREr com prova não se agradece

Agrupamento Vertical
de Escolas de Azeitão

Biblioteca Escolar
Centro de Recursos

Equipa responsável
Biblioteca Escolar
Centro de Recursos
Professores:
Teresa Marques
(coordenadora — EB 2,3)

Cristina Miquelino

CRÉ com CRÉ, lé com lé
BEber

sem comer, é cegar sem ver

Provérbios

Sabiam que a porto Editora tem uma Biblioteca digital que oferece cinco
dicionários online, download de clássicos da literatura, banco de dados para
pesquisa de artigos e notícias, entre outros? Podem encontrar uma ligação para lá
a partir do site da nossa BE-CRE (em Biblioteca Virtual).
http://creazeitao.googlepages.com
... http://www.portoeditora.pt/bdigital/

(coordenadora — EB 1)

R

Teresa Lobato Lopes
Cecília Figueiredo
Conceição Carinhas
Auxiliar de Acção
Educativa:
Isabel Gonçalves
PROFESSORES
COLABORADORES:
Cátia Sousa
Carlos Filipe
Paula Branco
Joaquim Fonseca
(e todos os que dão apoio
na BE-CRE)

E C U R S O S

Plano Nacional de Leitura
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

Machado, J.P.(2005). O Grande Livro
dos Provérbios, Lisboa, Ed. Notícias

BE-CRE do A V E de Azeitão
http://creazeitao.googlepages.com

Meuret,D. e outros.(2005). A História de
Serena – Viajando rumo a uma escola
melhor , Porto, Edições ASA

International Association of School
Librarianship
http://www.iasl-slo.org/

A a Z blogue de Nuno Júdice
http://aaz-nj.blogspot.com/

O citador
http://www.citador.pt/
Clipart do office
http://office.microsoft.com/clipart/

Todos estes recursos podem ser consultados na BE- CRE do Agrupamento

NO NATAL,

SE QUISERES, OFERECE UM LIVRO

NOVO À TUA BIBLIOTECA!

CAMPANHAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR – CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

ESCOLA EB 2,3 DE AZEITÃO

Podem ser vocês a decidir, mas gostaríamos que o livro fosse escolhido entre
os títulos indicados nas listas que se divulgam na Biblioteca Escolar e na página
da Internet http://creazeitao.googlepages.com/LISTALIVROSPNL.doc
http://creazeitao.googlepages.com/LISTALIVROSoutros.doc
As ofertas podem ser feitas por turma (que se organiza para tal) ou individuais. Os
livros devem ser embrulhados e conter etiqueta que indica quem oferece. As
prendas podem ser entregues na Biblioteca durante os meses de Novembro e
Dezembro. Aguardamos as vossas surpresas! Em Janeiro abrimos as prendas...

NO NATAL,

SE QUISERES, OFERECE UM LIVRO

TEU À TUA BIBLIOTECA!

Estes livros podem ser entregues na Biblioteca Escolar durante os meses de Novembro e Dezembro... e sempre que quiseres!

