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LEITURAS

Fevereiro passou, e Março
traz com ele aquele cheirinho
bom de renovação, de flor,
de promessa...
Já foi o Amor… que
permacece no ar enquanto
nós quisermos!
Um mar de poesia invadiu a
BE-CRE. Emoção e
sentimento desde manhã
cedo até à noitinha. Visitem
o blogue e a página para
descobrir que segredos
foram tecidos nestes dias...

Em Fevereiro e
Março, BEm
CREscer com o
livro :

“fazer exames”…
Têm sido todos
colaboradores
empenhados e o nosso
braço direito…
Verdadeiramente
indispensáveis!
Agora, mais uma semana
dedicada à Leitura (todas
são, esta é mais uma que
se tornará especial pela
maior presença dos pais,
e outros elementos da
comunidade educativa, e
convidado especial, nessa
partilha fundamental do
gosto pela leitura.
O sucesso vai depender
sobretudo da dádiva de
cada um, da entrega, do
desejo de nos
partilharmos enquanto
leitores.

O Brincador
Álvaro Magalhães
ASA Editores, 2005
Foi já lançado o Concurso de
Escrita—Prosa VIVER O
AZUL, aguardamos a vossa
participação e o vosso
entusiasmo...

E porque a Leitura é
encontro, esperamos que
esta semana seja o lugar
onde se cruzem muitos
caminhos, livros, palavras

A formação de monitores
continuou a bom ritmo. Temos
já uma equipa em acção e
vários candidatos à espera de

bonitas. E, depois, queremos que
a magia persista para sempre
dentro de todos nós…
Deixem-se contagiar!

Teresa Marques
Coordenadora da BE-CRE da Escola
Básica 2,3 de Azeitão

O AMOR ESTEVE NO AR NA BE-CRE!
(Oferecido à escola, no âmbito
da Campanha de Natal da BECRE, por José Matias Alves,
Director do Correio da
Educação da ASA e nosso
Amigo Crítico desde 2006)

(Continua na página 2)

De 12 a 16 de Fevereiro o
Amor esteve no Ar bem
espalhadinho pela BE-CRE...
Muita poesia, de Amor, como
convém, cartões,
marcadores, autocolantes...
Leitura, declamação e até
canções, encheram de
animação esta época que
aproveitámos, é claro, para

vos fazer ganhar mais apetite
pela leitura, pelos livros e pelos
nossos grandes poetas
portugueses!

No blogue
http://creazeitao.blogspot.com/
Podem encontrar a reportagem e
os poemas escritos por alunos da
noite. Lindos...
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LEITURAS (continuação)
Quando for grande, não
quero ser médico,
engenheiro ou professor.
Não quero trabalhar de
manhã à noite, seja no que
for. Quero brincar de
manhã à noite, seja com o
que for. Quando for
grande, quero ser um
brincador.
Assim se apresenta o escritor
Álvaro Magalhães, que aos 25
anos de vida literária juntou a
poemas inéditos alguns dos
seus melhores antigos,
ilustrou-os com desenhos de
José de Guimarães e
publicou-os em edição
comemorativa da ASA. A
mesma editora deu à estampa
a série de aventuras Triângulo
Jota e outros tantos dos seus
escritos para crianças e
jovens em vários géneros, do
conto ao texto dramático.
Álvaro Magalhães nasceu no
Porto, em 1951. Começou por
publicar poesia no início dos
anos 80 e, em 1982, publicou
História com muitas Letras – o
primeiro livro para crianças.
Desde então construiu uma
obra singular e diversificada,
com mais de três dezenas de
títulos entre os quais se
encontra poesia, teatro,
crónicas e traduções.
Nas suas obras para a
infância reina a força do
imaginário e da palavra, a
medida mágica da existência
e o sonho como «factores de
modelação do ser». Foi várias
vezes premiado pela
Associação Portuguesa de
Escritores e pelo Ministério da
Cultura. Em 2001 o livro
Hipopóptimos – Uma História
de Amor foi seleccionado para
integrar o Projecto BARFIE
(Books and Reading For
Intercultural Education), que
visa a construção de uma
biblioteca europeia de obras
de reconhecida importância
para a promoção da educação
intercultural. O mesmo livro foi
distinguido com o Grande
Prémio Calouste Gulbenkian
de Literatura para Crianças e
Jovens de 2002.
Texto retirado de:
http://www.instituto-camoes.pt

Arrumar a Biblioteca (CDU)
Eu
1-Filosofia. Psicologia.
2-Religião. Teologia
(estudos religiosos).

ler
BE-CRE EB 2,3 Azeitão

A CDU (Classificação
Decimal Universal) é uma
tabela (lista) de
classificação (organização,
arrumação) por assunto
dos livros existentes numa
biblioteca.
Chama-se DECIMAL
porque a tabela se divide
em 10 partes. A cada uma
das partes é atribuído um
ou mais temas gerais, que
depois se subdividem em
vários temas mais
específicos.
Assim, em cada número
encontram-se os seguintes
assuntos:
0-Generalidades- entre
outros, é aqui que se
podem consultar
dicionários,
enciclopédias, livros
temáticos, livros de
consulta (que não se
podem levar para
casa), …

3-Ciências Sociais:
Política, Economia,
Direito, Forças Armadas,
Assistência Social,
Educação. …
4-A classe 4 é muito
curiosa, porque se
decidiu deixá-la livre
para o futuro! Como,
actualmente, o mundo
está em constantes e
rápidas mudanças, e
surgem inúmeros
assuntos novos a todo o
momento, foi resolvido
que esta classe ficaria
em branco até ser
necessária!
5-Matemática e Ciências
Naturais: Astronomia,
Física, Química,
Biologia, Botânica
(plantas), Zoologia
(animais).
6-Ciências Aplicadas.
Medicina. Tecnologia:
Engenharia, Agricultura,
Indústria, …
7-Arte. Recreação.
Entretenimento.
Desporto: Arquitectura,
Artes Plásticas, Design,

SE QUISEREM SABER MAIS...
... têm um livro de aventuras muito
interessante que explica o funcionamento
das bibliotecas:
A Biblioteca Mágica
de Jostein Gaarder e Klaus Hagerup, da
Editorial Presença.
Cátia Sousa

http://www.editpresenca.pt/catalogo_ficha_livro.asp?livro=3349

Fotografia, Artes e
Ofícios (Artesanato),
Música, Cinema, …
8-Língua. Linguística.
Literatura.
9-Geografia. Biografia.
História.
Na Biblioteca da Escola, os
livros estão arrumados de
acordo com a CDU e
escolhemos etiquetas com
uma cor diferente para cada
número:
0-vermelho, 1-branco, 2rosa escuro, 3- laranja, 5verde, 6- cinzento, 7- rosa
claro, 8- azul, 9- amarelo.
Assim é mais fácil encontrar
o que se procura!

Como nem todos sabem de
cor toda a tabela e
respectivas cores, temos na
BE um cartaz com tudo
organizado. Basta olhar e …
usar!

Cátia Sousa

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
3.º Ciclo/Ensino Secundário
Público-alvo: Alunos do 3.º Ciclo
e do Ensino Secundário
Nome do Programa
Navegar na Leitura
Acções · Inserção na
programação das aulas de
Português de tempo lectivo
dedicado à realização de
actividades de leitura e escrita e ao
contacto com livros e outros
recursos de informação ajustados
aos diferentes níveis de

competência linguística dos
alunos
· Inserção na programação das
aulas de outras áreas curriculares
de momentos dedicados a
actividades de leitura e escrita e
ao contacto com livros ajustados
aos diferentes níveis de
competência linguística dos
alunos
· Inserção na programação de
outras actividades – estudo
acompanhado, área de projecto,
actividades da Biblioteca,
elaboração de jornais escolares,
actividades de substituição, etc. –
de momentos dedicados a
actividades de leitura e escrita e
ao contacto com livros, jornais e
revistas ajustados aos diferentes
níveis de competência linguística
dos alunos
· Organização de clubes que
proporcionem momentos de
leitura entre pares
· Utilização nas aulas dos
recursos disponíveis nas
Bibliotecas Escolares,incluindo
periódicos em versões impressa e
on-line
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· Promoção do contacto dos
alunos com escritores e
ilustradores das obras lidas nas
aulas
· Promoção de feiras do livro,
concursos, jogos e prémios, com
apoio da imprensa regional e das
rádios locais.
Coordenação: Comissão do
Plano Nacional de Leitura –
Rede de Bibliotecas Escolares
em articulação com outros
Serviços do Ministério da
Educação
Responsáveis Professores do 3.
º Ciclo e do Ensino Secundário
Responsáveis por Bibliotecas
Escolares

Alguém
disse:

Ler multiplica
a vida por mil

Parceiros APP/Associações de
Estudantes
Câmaras Municipais/Juntas de
Freguesia
Bibliotecas Públicas
Instituições de Formação/
Associações Culturais/Livrarias/
Imprensa Regional/Rádios

O PLANO NACIONAL DE LEITURA
E A BIBLIOTE CA ESCOLAR
Rosa Montero

O Plano Nacional de Leitura tem como um dos objectivos centrais “elevar os
níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros
europeus”.
A escola desempenha um papel fundamental no cumprimento deste objectivo,
sendo um dos espaços privilegiados onde os jovens têm contacto com os
livros e onde alguns se iniciam como leitores.

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Rosa_Montero

Hoje, na maioria das escolas, os jovens podem usufruir de Bibliotecas
Escolares, as quais disponibilizam serviços e recursos que permitem a todos
tornarem-se leitores críticos, capazes de reflectir e de argumentar.

Página Oficial

Enquanto colaboradora da Rede de Bibliotecas Escolares, reflicto sobre a
articulação do PNL e da Biblioteca Escolar. Lemos na sala de aula? Na
Biblioteca? Ou em qualquer outro lugar?

Ler na sala de aula é um exercício fundamental. Aqui desenvolve-se
essencialmente uma técnica a três níveis: fonética, sintáctica e semântica.
Aprende-se a ler vários tipos de textos.

A leitura em sala de aula e na Biblioteca Escolar complementam-se! O
professor responsável pela Biblioteca deve implementar actividades que
integrem a Biblioteca Escolar nos Projectos Curriculares de Turma.
Implementar o PNL é também reforçar articulação da sala de aula com a
Biblioteca Escolar.

Boas Leituras!
Júlia Martins (RBE)

BE-CRE EB 2,3 de Azeitão

Ler na Biblioteca Escolar é um acto de prazer! É aqui que os alunos deverão
encontrar uma boa selecção de livros recreativos e de informação que
respondam aos seus interesses e que se adequem aos seus percursos de
aprendizagem.

Semana da Leitura 5 a 9 de Março

. . para ler não é necessariamente importante. O importante é ler!
O .lugar

Que sabor!
BE-CRE
EB 2,3 Azeitão

Semana da Leitura 5 a 9 de Março PNL

http://www.clubcultura.com/
clubliteratura/clubescritores/
montero/home.htm

2006/2007

http://creazeitao.googlepages.com/

http://creazeitao.blogspot.com/
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O LIVRO DA MINHA VIDA

Agrupamento Vertical
de Escolas de Azeitão

Biblioteca Escolar
Centro de Recursos

Equipa responsável
Biblioteca Escolar
Centro de Recursos

Pediram-me para falar um pouco sobre
o livro da minha vida. Uma tarefa que
não é fácil, pois numa vida lêem-se
muitos livros, e saber qual deles é
aquele especial… Mas também não é
uma missão impossível.
O livro da minha vida é grande e
pequeno, é o bom e o mau, aquele que
nos faz pensar, aquele que fala do que
nunca antes ninguém falou. É aquele
best-seller, o que não se vende. É
aquele que está à vista, bem escondido
do mundo. É o do autor famoso que nunca ninguém ouviu falar. É o
livro conhecido que ninguém conhece. É o de Banda Desenhada,
mas sem imagens. É o que irradia alegria, e nos faz chorar de
tristeza. É uma tempestade calma, e a brisa que faz tudo estremecer.
É o cómico que faz zangar, é o sério que faz rir.
O livro da minha vida?
O livro da minha vida são todos os que li.

Professores:
Teresa Marques

André Boné
9º D

(coordenadora — EB 2,3)

Cristina Miquelino
(coordenadora — EB 1)

R

Teresa Lobato Lopes
Cecília Figueiredo
Conceição Carinhas
Auxiliar de Acção
Educativa:
Isabel Gonçalves

E C U R S O S

Plano Nacional de Leitura
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
BE-CRE do A V E de Azeitão
http://creazeitao.googlepages.com

MAgalhães, A.(2005). O
Brincador, Porto,
ASA Editores

ESCOLA VIRTUAL (que inclui o SOS
PROFESSOR—mudou de local)

PROFESSORES
COLABORADORES:

http://escolavirtualcreazeitao.googlepages.com/

Cátia Sousa
Carlos Filipe
Paula Branco
Joaquim Fonseca

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

Gaarder, J. e Hagerup,K.
(2002)- A Biblioteca Mágica,
Lisboa, Editorial Presença

(e todos os que dão apoio
na BE-CRE)

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

NOVIDADES DVDs
na BE-CRE
Guia Completo dos Golfinhos
"Ultimate Guide: Dolphins" (2002 - 52m)
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Seres pacíficos, inteligentes e amistosos que nadam como se
fossem donos do mar, os golfinhos há muito que evocam o nosso
afecto e fascínio, embora pouco se saiba sobre eles. O Guia
Completo dá-nos uma nova visão sobre o mundo dos golfinhos e
aborda cientistas que aprofundam o nosso conhecimento destes
mamíferos. Com tecnologia de ponta em animação gráfica o Guia
Completo mostra o que sucedeu há cinquenta milhões de anos,
quando um mamífero da família dos lobos se dedicou a caçar nos
pântanos e nos estuários. Ao longo dos tempos estas criaturas
evoluíram para a família dos golfinhos, das focas-marinhas e
orcas.
2007 é o Ano Internacional do Golfinho
http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Noticias/Files/
golfinho+2007.htm?res=1280x1024

