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NESTA EDIÇÃO

A BIBLIOTECA ESCOLAR/
CENTRO DE RECURSOS funciona
como instrumento vital do processo
educativo, não como uma entidade
isolada do programa escolar mas
envolvida no processo de ensino-
aprendizagem.

As suas metas podem traduzir-
se nas seguintes funções:

a) Informativa – fornecer
informação fiável, acesso rápido,
recuperação e transferência de
informação;

b) Educativa -  assegurar a
educação ao longo da vida,
promovendo meios e equipamentos
e um ambiente favorável à
aprendizagem: orientação presencial,
selecção e uso de materiais
formativos em competências de
informação, sempre através da
integração com o ensino na sala de
aula; promoção da liberdade
intelectual.

c) Cultural – melhorar a
qualidade de vida mediante a
apresentação e apoio a experiências
de natureza estética, orientação na
apreciação das artes, encorajamento
à criatividade e desenvolvimento de
relações humanas positivas.

d) Recreativa – suportar e
melhorar uma vida rica e equilibrada
e encorajar uma ocupação útil dos
tempos livres mediante o
fornecimento de informação
recreativa, materiais e programas de
valor recreativo e orientação na
utilização dos tempos livres.

In Declaração Política da IASL
sobre Bibliotecas Escolares

(Internacional Association of School Librarianschip – IASL)

O jornal da Biblioteca Escolar, ByblioNews, esteve exposto desde o seu
lançamento e durante o mês de Novembro no hall da Biblioteca Municipal. Foi uma
óptima forma de divulgação.

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Assinalando o centenário
do nascimento do escritor
MIGUEL TORGA, o
Departamento de
Românicas e a Biblioteca
Escolar, em parceria que vem
já de anos anteriores,
organizaram uma exposição
bibliográfica “Miguel TorgaMiguel TorgaMiguel TorgaMiguel TorgaMiguel Torga:
Centenário (1907-2007)”

Durante o mês de
Dezembro, estão patentes
aos visitantes vários imagens,
livros, artigos e trabalhos de
alunos alusivos àquele
escritor.

O autor do mês...

Miguel Torga
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O fundo documental foi enriquecido com novas aquisições:

NOVIDADES
em Livro...

GUIA DE
EDUCAÇÃO
SEXUAL
M. Manuela Pereira
Cota:371.1-PER-GUI

A CIDADANIA
DE A a Z
Ana Maria Magalhães
Cota:37-MAG-CID

ANIMAÇÃO
SOCIOCULTURAL
Jaume Trilla
Cota: 377-TRI-ANI

FACTOS E
NÚMEROS
ESSENCIAIS
Comissão Europeia
Cota:061.1-COM-FAC

À DESCOBERTA
DA EUROPA
Comissão Europeia
Cota: 061.1-COM-DES

AMOR E
SUBJECTIVIDADE
Adelino Cardoso, Org.
Cota159.9-CAR-AMO

[Adelino Cardoso nasceu
em 1950, é Doutorado em
Filosofia e conceituado
especialista em Leibniz. É
natural do Pergulho,
Proença a Nova ]

Além destas, foram adquiridas as seguintes monografias:
- A ILHA AZUL, Benoit Coppé, 061.1-CPO-ILH
- A EUROPA EM 12 LIÇÕES, Pascal Fontaine, 061.1-FON-EUR
- UNIDA NA DIVERSIDADE, Comissão Europeia, 061.1-EUR-UNI
- O MALHADINHAS, Aquilino Ribeiro, 821.134-RIB-MAL
- AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS EUROPEUS, Comissão Europeia, 061.1-EUR-SER
- DO CAMPO À MESA, Comissão Europeia, 061.1-EUR-CAM
- GUIA DO ANIMADOR na FORMAÇÃO DE ADULTOS, Paulo Trindade Ferreira, 377-FER-GUI
- ANIMAÇÃO DE IDOSOS: ACTIVIDADES, Luís Jacob, 377-JAC-ANI
- AS LINHAS DO POSSÍVEL…, Isabel Afonso, 631.86-AFO-LIN
- DICIONÁRIO: ESPANHOL – PORTUGUÊS e PORTUGUÊS – ESPANHOL, Porto Editora, 03-EDI-DIC
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em Filme...
Documentários muito úteis no contexto da EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

FALANDO
 DE SIDA
- 27 minutos
- Maiores de 12 anos

O MUNDO ÀS AVESSAS:
  drogas através da
   objectiva
- 30 minutos
- Maiores de 12 anos

ENTRE
 A DROGA E AVIDA
- 17 minutos
- Maiores de 12 anos

AO ABRIGO
 DO VIH E DA SIDA
- 15 minutos
- Maiores de 6 anos

São eles:

- HIGH SCHOOL MUSICAL
- DA WEASEL
- TOKIO HOTEL SCREAM
- MELANIE C, THIS TIME
- SHAKIRA
- SUMMER HITS, 2007
- OS TEMAS DESTE VERÃO
- VOO NOCTURNO

em Música...

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
ORIENTADA (PBO)

A BEPF criou uma ficha de trabalho de permitirá uma forma
prática e muito simples de executar a tarefa PBO. Os
senhores professores poderão fazer uso personalizado do
modelo apresentado.

FUNDO “UNIÃO EUROPEIA”
Dado o interesse e a importância que o tema reveste, a

BEPF está a reunir um conjunto de obras sobre a União
Europeia a que atribuiu o nome de Fundo União
Europeia.

Se estás a trabalhar o tema, consulta o Fundo União
Europeia.

DOSSIÊ EDUCAÇÃO / ENSINO
A Educação e o Ensino são temas muito em voga nas

discussões do momento. Para responder às solicitações
dos interessados, a BEPF organizou um Dossiê temático.
Nele poderás encontrar: notícias, rankings de escolas,
opiniões, legislação, estatísticas, fotografias (…)
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Titulo: O Sétimo Selo
Autor: José Rodrigues dos Santos

Editora: Gradiva
SINOPSE

A escrita de José Rodrigues dos
Santos assenta sobretudo numa
investigação cuidadosa e exaustiva dos
temas e por fim numa explanação clara
dos assuntos. Isso está patente nos seus
últimos romances. A personagem
principal, o professor Noronha, tem
sempre um caso para resolver que
envolve cifras e muita pesquisa histórica/
científica. À mistura juntam-se
conteúdos científicos absolutamente
fiéis, explicados de uma forma clara e
acessível a leigos.

No caso desta obra o tema abordado
é a situação ambiental no planeta. Os
efeitos devastadores da actividade
humana são enumerados e bem
fundamentados. Tudo é exposto de forma
tão clara que é impossível ler e ficar
impávido perante um cenário tão
assustador. Aborda as consequências
segundo duas perspectivas diferentes: a
ecológica e a económica. Numa
perspectiva ou noutra a civilização tal
como a conhecemos terá grandes
dificuldades em tempos muito próximos,
como consequência directa da sua
dependência em relação aos
combustíveis fósseis.

Prof.a Anabela Bragança, Biologia

LIVRO DO MÊS...

DVD
Os três DVD mais requisitados foram: 1.º - “A

Máscara”; 2.º - “As Crónicas de Nárnia” ; 3.º -
“Tempos Modernos.”

CD Música
Os mais ouvidos: 1.º - “Férias de Verão” de

Morangos com Açúcar, 87 requisições; 2.º - “High
School”, 77. 3.º - “4 Taste”, 54.

LIVROS
O empréstimo domiciliário tem registado um forte

aumento de requisições. Os livros mais solicitados são
os da colecção “UMA AVENTURA…”

Também se tem notado um acréscimo de leitura
presencial. Os assuntos mais procurados foram:
Património Local , 78 utilizadores; Obras de
Referência (Dicionários, enciclopédias, atlas…), 72;
Literatura Infantil/Juvenil, 58.

OFICINA DAS LETRAS
No âmbito do projecto

“Oficina das Letras”,
continuamos a fazer escrita
criativa, explorando,
analisando, imaginando…

As alunas Ana Margarida
Vaz, Marisa Ladeira, Eunice
Paisana, Ana Filipa Farinha,
das turmas A e C do 9.º ano
de escolaridade têm
procurado o sentido dos
versos dos nossos grandes
poetas, tais como, Fernando
Pessoa, Sophia de Mello B
Andresen, Miguel Torga.
Partindo de poemas tantas
vezes lidos e interpretados,
criam novos versos, novas
rimas, novos significantes e
significados.

A cena é muda e breve:
Num lameiro,
Um cordeiro
A pastar ao de leve.

Embevecida,
A mãe ovelha deixa de remoer
E a vida
Pára também, a ver.

Miguel Torga

Ao comemorarmos
o 1º Centenário do
nascimento de Miguel
Torga, achámos
também pertinente
colocar no placar do
“Pensamento da
semana” breves
poemas deste autor,
dos quais deixamos um,
cujo título é “Instante”.

ESTATÍSTICA de
NOVEMBRO

Começaram a chegar os livros do Plano Nacional de Leitura
(PNL). No próximo ByblioNews daremos pormenores.

Última Hora


