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LEITURAS
Em Janeiro,
BEm CREscer
com o livro :

Portugal Animal
Clara Pinto Correia (fotos de
José António Cidadão)
Relógio D’Água
Editores,2000

Janeiro é mês de balanços.
Reflectir sobre o caminho
feito, pensar no tanto que
ainda falta…
O apoio de todos foi
indispensável para o
sucesso de algumas
iniciativas do período que
passou. Obrigada!
Balanço das actividades
realizadas (na BE-CRE)
no âmbito do Plano Nacional
de Leitura – 1º Período
Setembro: Recepção aos
alunos do 5º ano (motivar para
a leitura e frequência da BECRE – leitura do excerto do
conto “Sábios como Camelos”
do livro Estranhões e
Bizarrocos, José Eduardo
Agualusa.)
Outubro:
Visita guiada a todas as
turmas da escola
Classificação
Decimal Universal,
informação e actividade
lúdica;
Divulgação de
actividades do Plano, de
eventos e campanhas
várias;
Solicitação da
participação e
envolvimento de alunos e
professores.
Comemoração do Dia
Internacional das Bibliotecas
Escolares
que envolveu todas as turmas

do 2º Ciclo e alunos do 3º, que
aceitaram o desafio e se
ofereceram para ler textos
(poesia, prosa…) aos colegas
mais novos. Vários professors
da ecsola colagboraram
também na iniciativa do que
resultou, nos dias seguintes, o
aumento da requisição e
solicitação de livros utilizados
durante a animação.
Novembro e Dezembro:
Feira do Livro e encontro com
o escritor João Pedro
Mésseder - Professor José
António Gomes (um dos
autores de livros sugeridos no
PNL) e o ilustrador Gémeo
Luís (prémio Nacional de
Ilustração em 2005).
Nesse encontro estiveram
também presentes o editor da
Caminho, José Oliveira, e a
escritora Ana Saldanha, que
surpreenderam pelo
inesperado da visita
Ficou feito o convite para estar
presente na Feira do Livro no
próximo ano lectivo. No
presente ano lectivo, foi
ultrapassado o valor de 5000
euros de vendas em seis dias
úteis de feira, o que permitiu a
aquisição de muito material
livro e não livro de que se dará
conta em documento
específico.
Ao longo de todo o 1º P:
Criação e divulgação da
Página Web da BE-CRE
(actualização regular,
destaques frequentes…) .
Nesta página são

disponibilizados recursos
diversos de grande utilidade para
o trabalho de professores e
alunos: http://creazeitao.
googlepages.com
Criação e divulgação do Boletim
Bem-CREscer e dos Blogues Dia
a Dia na BE-CRE e Amigos da
BE-CRE como forma de manter
os utilizadores a par das
actividades e motivar para a
utilização dos recursos e
requisição de materiais.
Mediação leitora - motivação
para a leitura junto dos alunos
que frequentam a BE-CRE,
sugestões, apoio à escolha,
acompanhamento regular,
destaques…
Campanhas de Natal
(Angariação de livros novos e
usados junto de alunos,
professores, Associação de Pais,
Amigo Crítico, José Matias
Alves – Editora ASA , tendo por
base a lista de livros sugeridos
no Plano Nacional de Leitura e
outros (lista elaborada pela
equipa e divulgada à comunidade
em diferentes suportes). O
resultado foi muito positivo, tendo
sido possível enriquecer o fundo
documental com algumas obras
importantes que não seria fácil à
BE-CRE adquirir. Pode ser
consultada neste Boletim a lista
com os livros oferecidos.

Mas queremos mais…
Queremos chegar mais
longe...
Com a vossa ajuda será

possível!

E N C E R R A M E N T O D A S C A M PA N H A S D E
N AT A L — T A N T A S P R E N D A S !
Excerto do prefácio:
“ (...) Este livro não esgota o
tema, porque ele é
inesgotável. Abre a porta
para um novo olhar: os
vertebrados terrestres de
Portugal Continental à luz da
(continua na página 2)

No dia 10, simbolizando a
celebração dos Reis, foram
abertas as prendas oferecidas
à BE-CRE no âmbito das
Campanhas de Natal
animadas durante o primeiro
Período.
Participaram neste
acontecimento alunos,

professores e pais. A animação
foi grande e terminou-se a
sessão com a leitura de poemas
de um dos livros oferecidos.

Obrigada a todos quantos
colaboraram nestas
campanhas!
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sua taxonomia, da sua
morfologia e da sua biologia,
mas também à luz do lugar
que ocupam na teia das interrelações do ambiente a que
pertencem, pelo que
representam como símbolos
ou peões de um qualquer dos
muitos contos da evolução ou
das piruetas da ecologia, e
ainda pela parte que lhes
cabe das mitologias e das
fábulas, pelo seu lugar nas
quadras ou nos pavores
nocturnos. Portugal Animal é
isso mesmo. Para todos os
efeitos.”

Como consultar este livro
(excerto da introdução)
Os vertebrados terrestres da
fauna portuguesa (...) estão
descritos por fichas próprias
para cada espécie,
eventualmente englobando
breves referências a
congéneres ou familiares
muito semelhantes (...).
Estas fichas estão agrupadas
conforme os tipos de
ambientes em que as
diferentes espécies ocorrem.
Assim o livro consta de treze
capítulos, cada um deles
relativo a um tipo
predominante de paisagem
portuguesa (...), abrindo com
uma descrição das
características geológicas e
climáticas que, ao longo da
História da Terra e da
evolução da cultura humana,
deram origem a um
determinado tipo de coberto
vegetal. (...)
Desta forma, o livro tanto
pode ser utilizado como puro
prazer de leitura, como para
recolha de informações sobre
uma espécie ou um aspecto
em particular, ou ainda como
guia de campo que ajudará
quem for passar uma semana
às montanhas a saber como
se formou aquela paisagem,
como se organizam entre si
os seus vários componentes,
e que animais, com que
características e histórias
associadas, ali se pode
esperar encontrar (...).

Este livro foi recebido
na Campanha de Natal
e estará brevemente à
vossa disposição na
BE-CRE, depois de se
proceder ao registo de
entrada e catalogação.

Utilização da BE-CRE — 1º Período
Média por mês:
202

Requisições domiciliárias - material livro
1º Período - 2006/2007

adultos

5º

(contabilizando
apenas 3 meses,
uma vez que
Setembro e
Dezembro juntos,
não chegaram a
perfazer um mês
completo de utilização.)

5ºano
6ºano

9º

7ºano
8ºano

8º

9ºano
Adultos

7º

6º

Público

nº de
requisições

5ºano
6ºano
7ºano
8ºano
9ºano
Adultos

218
103
71
64
34
115

Total

605

Pensamos que é possível chegar mais
longe... Aumentar os níveis de frequência
da BE-CRE. Aumentar o número de
requisições. Tudo passa pelo nosso
esforço de dinamização mas, também, da
motivação que, em cada espaço, é feita
para atingir estes objectivos.

Porque ler é preciso!
Utilização da BE-CRE 1ºP

600
500
400
Setembro

Nº de alunos 300

Outubro

200

Novembro
Dezembro

100
0
5º

6º

7º

8º

9º

Ano de escolaridade

O B S E RVA Ç Õ E S :
-

-

A solicitação de registo de entrada (preenchido na zona de acolhimento, só teve início
a partir de 28 de Setembro).
A Feira do Livro decorreu entre 27 de Novembro e 6 de Dezembro (encontrando-se a
BE-CRE fechada para outras actividades).
Durante o mês de Dezembro a utilização decorreu apenas entre os dias 6 e 15 (cerca
de uma semana e meia).
Não são contabilizadas no registo as iniciativas: visita à CRE-BE de todas as turmas
do 5º ano (apresentação no primeiro dia de aulas), sessão de divulgação de
actividades a realizar durante o ano e primeiro contacto com a CDU (todas as turmas),
comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas Escolares (todas as turmas do 2º C
e alunos do 3º ciclo que realizaram as actividades de animação para os mais jovens),
actividades diversas com professores que levaram as suas turmas À BE-CRE.
Em alturas de maior movimento, nem sempre se consegue o registo total das
presenças.
Foi evidente a necessidade de alterar a folha de registo de entrada para facilitar e
tornar mais clara a distinção dos diversos tipos de utilização (no tratamento da
informação).

BEm CREscer

http://creazeitao.googlepages.com/

PLA N O NAC IONA L

DE

LEITURA

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

Continuamos a divulgação dos
programas de intervenção
previstos no PNL.

Área de Intervenção

2º Ciclo
Nome do Programa
Quanto Mais Livros Melhor
Acções
· Inserção na programação
semanal das aulas de Português
do 5.º e 6.º Anos de um tempo
lectivo (45m) dedicado a
actividades de leitura e de escrita
centradas em livros, ajustadas
aos diferentes níveis de
competência linguística dos

alunos
· Inserção na programação das
aulas de outras áreas
curriculares de momentos
dedicados ao contacto com
livros e à realização de
actividades de leitura e escrita
ajustadas aos interesses e
níveis de competência
linguística dos alunos
· Inserção na programação de
outras actividades – estudo
acompanhado, área de projecto,
actividades da Biblioteca
Escolar, elaboração de jornais
escolares, actividades de
substituição, etc. – de
momentos dedicados à leitura e
à escrita e ao contacto com
livros, jornais e revistas
ajustados aos diferentes níveis
de competência linguística dos
alunos
· Utilização continuada nas
aulas dos recursos disponíveis
nas Bibliotecas Escolares,
incluindo periódicos em versões
impressa e on-line

Organizada por Inês Pedrosa
Publicações D. Quixote, 2001
Disponível brevemente
(recebido na Campanha de Natal)

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

· Promoção do contacto dos
alunos com escritores e
ilustradores das obras lidas
nas aulas
· Promoção de feiras do livro,
concursos, jogos, prémios e
iniciativas de carácter lúdico
Coordenação
Comissão do Plano Nacional
de Leitura –
Rede de Bibliotecas Escolares
em articulação com outros
Serviços do Ministério da
Educação
Responsáveis
Professores do 2.º Ciclo
Responsáveis por Bibliotecas
Escolares
Parceiros
Associação de Professores de
Português/CONFAP
Câmaras Municipais/Juntas de
Freguesia
Bibliotecas Públicas
Instituições de Formação/
Órgãos de Comunicação
(No próximo nº ... 3º Ciclo.)

SUGESTÃO DE LEITURA NA BE—CRE

POEMAS DE AMOR

(ANTOLOGIA DE POESIA PORTUGUESA)

Alguém
disse:
Não há melhor
fragata do que
um livro para
nos levar a
terras
distantes.
Emily Dickinson
Estados Unidos
[1830-1886]
Poetisa

Esta noite sonhei oferecer-te o anel de Saturno
e quase ia morrendo com o receio de que ele não
te coubesse no dedo
Jorge Sousa Braga

Em Fevereiro o amor vai andar no ar na BE-CRE!
Estejam atentos...
LISTA DE LIVROS
NAS

RECEBIDOS

CAMPANHAS DE NATAL

O Brincador – Álvaro Magalhães
A Maior Flor do Mundo – José Saramago
O G é um Gato Enrroscado - João Pedro Mésseder
Guardado no Coração 1 – Álvaro de Magalhães
O Principezinho – Antoine de Saint –Exupéry
A Noite de Natal - Sophia de Mello Breyner Andresen
Os Três Reis do Oriente - Sophia de Mello Breyner
Andresen
Histórias da Terra do Mar - Sophia de Mello Breyner
Andresen
A Lua de Joana – Maria Teresa Maia Gonzalez
O Instante Existe - Cecília Meireles
Diário Secreto de Camila – Ana Maria Magalhães e
Isabel Alçada
SOS Clonagem – António Avelar de Pinho, Pedro de
Freitas Branco
Seis livros da Colecção Próxima Paragem:
- O Lugar mais Bonito do Mundo –Ann Cameron
- Cipí – Mário Lodi
- A Selva dos Números – Ricardo Gómez
- Chocolovski. Um Cão para o meu
Aniversário – Ângela Smmer –Buclenburg
- Asmir não quer pistolas –Christobel Mattingley
- O Diabrete – Heike e Wolfgang Hohlbein
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Harry Potter e a Pedra Flosofal – I.K. Rowling
O Jovem Indiana Jones e o Ouro Perdido de Durango – Megan Stine
O Fim da Aventura – Graham Greene
Kimazi e a Montanha – Hillary Ruben
Sara e Bernado – M. Conceição Golveia Ferreira
A Maldição do Relógio - John Bellaires
Onze livros da colecção “Uma Aventura” - Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Quatro livros da colecção “Os Cinco” - Enid Blyton
Quatro livros da colecção “Clube das Amigas”
Colégio das 4 Torres – O Mistério das Cartas Anónimas – Enid Blyton
Witch – Ilusões e mentiras
Branca de Neve e os Sete Anões
Águas Perigosas – D. David (BD)
Eu sou o maior - Goscinny e Sempé
Pipas de Massa – Madonna
Nocturnos – Ana Marques Gastão
Poemas de Amor – Antologia de Poesia Portuguesa – organizada por Inês Pedrosa
O Gato Malhado e Andorinha Sinhá uma História de Amor - Jorge Amado
Rumo à Terra dos Sonhos - Adelino Cunha
1755 O Terramoto de Lisboa
Portugal Animal – Clara Pinto Correia e António José Cidadão
Jerónimos – Memórias de Cinco Séculos 1501-2001
História do Rosto – Jean–Jacques Courtine e Claudine Haroche
Dicionário Básico Ilustrado de Língua Portuguesa
Tomás e o espectro radioeléctrico
As Aves – Fauna de Portugal
Ecologia – Os Mil Rostos da Vida – Carlo Ronclinini
Enciclopédia Infantil Ilustrada; O Livro em Branco

http://creazeitao.googlepages.com/

http://creazeitao.blogspot.com/

http://www.amigoscreazeitao.blogspot.com/
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-

-

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

Qualquer aluno da escola pode requisitar livros na BE-CRE sem
precisar de Cartão de Leitor. Basta preencher a ficha de
requisição. É muito fácil!
Vai iniciar-se na BE-CRE uma campanha de recolha de leitores
portáteis de CD - discman (fora de uso, mas ainda a funcionar) e
de CDs (originais, não cópias) para poderem ser (re)utilizados na
Biblioteca, no sector audio-visual e lúdico, onde se encontra já uma
aparelhagem e sofás. Contribuam, se for possível!
A página na internet da BE-CRE pode ser consultada no endereço
http://creazeitao.googlepages.com e tem disponíveis imensos
recursos úteis para alunos e professores. Neste momento está já
“aberta” a Escola Virtual (pode aceder-se através da página da
BE-CRE), também para alunos e professores com recursos diversos
e documentos úteis. O SOS PROF mudou-se para esta página.
Está disponível na página da Internet toda a informação relativa à
formação e recrutamento de Alunos Monitores. Alunos interessados
devem contactar a BE-CRE.
O endereço de e-mail da BE-CRE é o seguinte: creazeitao@gmail.
com , agradece-se que TODOS, na escola, enviem uma
mensagem para poderem receber as novidades da BE-CRE
directamente nos seus computadores. É também através deste
endereço que podem ser enviados trabalhos para publicar no blogue
dos Amigos da Biblioteca http://amigoscreazeitao.blogspot.com/ .
Foram adquiridos muitos livros e DVDs novos, e recebidos bastantes
como oferta, que brevemente estarão disponíveis e irão sendo
divulgados. Apareçam e descubram as novidades!

(coordenadora — EB 1)

R

Teresa Lobato Lopes
Cecília Figueiredo
Conceição Carinhas

E C U R S O S

Correia, C.P.(2000). Portugal
Animal, Lisboa, Relógio D’Água
Editores

Auxiliar de Acção
Educativa:
Isabel Gonçalves
PROFESSORES
COLABORADORES:

Plano Nacional de Leitura
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
BE-CRE do A V E de Azeitão
http://creazeitao.googlepages.com
ESCOLA VIRTUAL (que inclui o SOS
PROFESSOR—mudou de local)
http://escolavirtualcreazeitao.googlepages.com/

Pedrosa, I. (org.) (2001)Poemas de Amor—Antologia
de Poesia Portuguesa, Lisboa,
Publicações D. Quixote

Cátia Sousa
Carlos Filipe
Paula Branco
Joaquim Fonseca
(e todos os que dão apoio
na BE-CRE)

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

NOVIDADES DVDs
na BE-CRE
(Adquiridos pelo Natal... )

- Guia Completo dos Golfinhos
- Tudo sobre Oceanos
- Mr Bean 1
- Mr Bean 2
- Capitães de Abril, de Maria de
Medeiros
- O Pirata das Caraíbas 1- A maldição

- O Pirata das Caraíbas 2 - O cofre do
homem morto
- À Procura da Terra do Nunca
- A Roupa Nova do Imperador e outras
histórias (adaptação das histórias de Hans
C. Andersen)
- O Rouxinol e outras Histórias (adaptação
das histórias de Hans C. Andersen)
- Scary Movie - Um susto de Filme
- Uma aventura na Escola
- Polar Express
- Charlie e a Fábrica de Chocolate

