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EDITORIAL
A leitura é para a vida

A leitura é uma trave mestra da
aprendizagem. Cada pessoa tem
absoluta necessidade de dominar
esta competência para ter êxito na
escola. Mas a leitura não é só para
a escola, é para a vida. Saber ler bem
é vital para que cada um se torne
um cidadão informado, com uma
melhor compreensão de si próprio e
dos outros. E para que, em conjunto,
todos possamos contribuir para uma
sociedade simultaneamente
diferenciada e coesa na nossa matriz
democrática.

O desenvolvimento social e
económico depende da nossa
capacidade para nos transformarmos
num país capaz de ler mais, para
trabalharmos melhor e para
desfrutarmos melhor dos benefícios
da civilização.

Isto implica que a nossa geração
se torne mais consciente acerca da
importância da prática da leitura na
vida quotidiana e que as novas
gerações adquiram o potencial de
leitura exigido às sociedades
contemporâneas.

Esse é o objectivo central do
Plano Nacional de Leitura (PNL).

Isabel Alçada (Comissária do PNL)
in Circulo de Leitores, Jan.08

PLANO NACIONAL DE
LEITURA (PNL)

NOTÍCIAS
   1- CLUBE de LEITORES. O PNL
(Plano Nacional de Leitura), em
colaboração com a Universidade Nova de
Lisboa (UNL), disponibiliza o CLUBE DE
LEITORES (www.clubedeleitores.net). É
mais um instrumento de informação e
comunicação destinado a estimular o
gosto pelos livros e pela leitura.
   2- CONCURSO BENTO DE JESUS
CARAÇA: O Matemático da
Liberdade. O PNL, com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian, organiza
o concurso BENTO DE JESUS
CARAÇA. Ver mais informação em:
www.planonacionaldeleitura.gov.pt.

No início deste segundo período
chegaram à escola os últimos
exemplares das obras seleccionadas, no
âmbito do Plano Nacional de Leitura,
para os primeiro e segundo ciclos. Os
livros foram catalogados e estão
disponíveis para serem utilizados nas
aulas. Títulos como: “O Planeta Branco”
de Miguel Sousa Tavares, “Os animais
fantásticos” de José Jorge Letria, “Trisavó
de pistola à cinta” e “Vinte e cinco a sete
vozes” de Alice Vieira, “O Dia do
Terramoto” de Isabel Alçada ou “Pedro
Alecrim” de António Mota, com diferentes
graus de dificuldade, são as obras a dar
a conhecer aos alunos de segundo ciclo.

Os livros tratados foram adquiridos
em conjuntos de doze exemplares,
conforme o previsto no Plano Nacional
de Leitura, de modo a serem usados
para leitura autónoma/orientada na sala

de aula. Neste momento estão já a ser
dinamizadas actividades de leitura nas
aulas de Estudo Acompanhado e Língua
Portuguesa, ao nível do segundo ciclo,
havendo um sistema de rotatividade dos
livros pelas diversas turmas de quinto e
sexto anos.

É de salientar que as obras atrás
mencionadas não podem ser
requisitadas para leitura domiciliária,
uma vez que devem estar
permanentemente disponíveis para
actividades na sala de aula.

Estas obras podem ser trabalhadas
de inúmeras formas: pedindo aos alunos
que façam Fichas de Leitura a partir das
mesmas, trabalhando a Leitura oral e
expressiva, incentivando para a leitura de
outros títulos dos autores estudados,
propondo a apresentação de trabalhos
diversos acerca dos livros lidos, entre
outros.

Esperamos que as actividades a
realizar sejam oportunidades para
desenvolver nos nossos alunos o gosto
pela leitura e, a breve prazo, possamos
adquirir novos títulos que enriqueçam a
nossa colecção de livros do LER +.

Prof.a Lucinda Duarte
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NOVIDADES
em Livro...

M. Rosa Araújo
087.5-ARA-SAQ

L. Ducla Soares
087.5-SOA-CID

Todd Parr
087.5-PAR-NAO

A. M. Magalhães
087.5-MAG-PRI

A. M. Magalhães
087.5-MAG-PRI

A. M. Magalhães
078.5-MAG-UMA

Carlos Letra
087.5-LET-VIC

M. Sousa Tavares
087.5-TAV-PLA

José Jorge Letria
087.5-LET-ANI

Alice Vieira
087.5-VIE-MOE

Júlio Isidro
087.5-ISI-PLA

Alice Vieira
087.5-VIE-TRI

Alice Vieira
087.5-VIE-VIN

António Mota
087.5-MOT-SON

António Mota
087.5-MOT-PED

Carmen Gil
087.5-GIL-POR

António Mota
087.5-MOT-SE

Lurdes Custódio
087.5-CUS-VEM

A. M. Magalhães
087.5-MAG-FOG

A. M. Magalhães
087.5-MAG-LEO

A. M. Magalhães
087.5-MAG-DIA

Max Veltuijs
087.5-VEL-SAP

A. República
087.5-REP-ASS

Metzmeyer e Vanenis
087.5-MET-RIT3

Metzmeyer e Vanenis
087.5-MET-RIT1
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em Filme...

em Música...
21 GramasAmor CãoGood Bye Lenin !Manobras na C. BrancaO Fantasma da Ópera

DogvilleVan GoghForrest GumpClonagemMentes Perigosas

Título:
  O Dever da Verdade
Autor (es):
  Medina Carreira e Ricardo Costa
Editora:
  D. Quixote

LIVRO
DO
MÊS SINOPSE

Que país somos? Em que
estado estamos? Para onde
caminhamos?

São estas as perguntas
essenciais a que os autores
procuram responder. São dois os
autores. Medina Carreira,
advogado e professor
universitário, antigo Ministro das
Finanças, é um crítico da
situação actual e do caminho que
Portugal vem seguindo há muitos
anos. É um pessimista que vai
ao ponto de propor uma mudança
de regime para Portugal como
solução para a crise. Ricardo
Costa é jornalista e afirma-se um

optimista. Pensa que nem tudo está
perdido e que Portugal “não vai ao
fundo”. Contudo, confessa que sempre
que apresentou argumentos e dados
mais favoráveis que contradiziam o
pessimismo de Medina Carreira, nunca
conseguiu deixar de lhe dar razão.

Este livro, com excelente Prefácio
da Dr.ª Manuela Ferreira Leite,
apresenta-se com formato de
entrevista. Ricardo Costa pergunta,
Medina Carreira responde.

O livro transporta uma mensagem.
Pessimista? Optimista? Realista? O
leitor que decida. Acima de tudo, O
Dever da Verdade é um bom ponto
de partida para uma reflexão individual
e colectiva sobre Portugal.

Prof. António Manuel Silva
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“O autor escreve apenas metade de um livro.
A outra metade fica por conta do leitor”.

Joseph CONRAD, 1857-1924
(Escritor inglês de origem polaca)

Para recordar...

Joseph Conrad

A BIBLIOTECA
é o lugar onde
se encontram

as duas
metades…

Vem procurar

A criação de um
fundo local na BEPF foi
uma iniciativa planeada e
iniciada no ano lectivo
anterior. A ideia era, e
continua ser, reunir,
progressivamente, o
maior conjunto
documental possível de
autores e obras que
“falassem” do concelho
de Proença a Nova. A
pouco e pouco, foi-se
reunindo documentação
e hoje é um dos espaços
mais requisitados da
nossa Biblioteca.

Acaba de ser
enriquecido com nova
oferta. Desta vez, foi o
Prof. Daniel Catarino
que teve a amabilidade
de oferecer alguns
exemplares de Cartilha
Experimental, 25.ª
edição, 1961, do
professor ALFREDO
FERNANDES, natural
do Galisteu Cimeiro.
Constitui um pequeno
manual para ensinar a
ler, escrever e contar
baseado, segundo o seu
autor, num “processo
intuitivo, analítico,
sintético, inventivo,
fonomínico e
legográfico”. Foi utilizado
durante muitos anos em
algumas escolas
portuguesas no
continente e no antigo

FUNDO LOCAL

ultramar e o facto de, em
1961, já ir na 25.ª edição
indicia uma difusão
significativa. Em
Dezembro de 2007, foi
referido como exemplo
de promoção do ensino
em Moçambique, na
primeira metade do
século XX,numa tese de
doutoramento da
Universidade de Lisboa
(FPCE), na área das
Ciências da Educação –
Educação Comparada.

Recorda-se que o
FUNDO LOCAL teve o
apoio inicial da Caixa
Geral de Depósitos de
Proença a Nova que
atribuiu um subsídio e já
foi enriquecido com
ofertas da C.M. Proença
a Nova e da Gráfica
Proencense que
patrocina também o
BYBLIONEWS.

Lidos
1.º - Colecção Uma

Aventura…
de Ana Maria Magalhães e

Isabel Alçada

2.º - Harry Potter
de J.K.Rowling

3.º - As Aventuras de
Tintim
de Hergé

Ouvidos
1.º - High School Musical 2

2.º - Tokio Hotel
3.º - Morangos com açúcar:

Férias de Verão

Vistos
1.º-  Astérix e Obelix: Missão Cleópatra

2.º - Shrek 2
3.º - As crónicas de Nárnia

RANKING DOS MAISFUNDO LOCAL


