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EDITORIAL
Este número do ByblioNews é
especialmente dedicado à SEMANA
DA LEITURA que decorreu entre os
dias 3 e 7 de Março e envolveu largas
dezenas de alunos em diversas
actividades.
As actividades desenvolvidas no
âmbito da Semana da Leitura
demonstraram quão profícua pode
ser a colaboração entre a BE, os
Departamentos Curriculares, os
Grupos Disciplinares, o Pré-escolar
e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, a
Sala de Ensino Integrado e os
professores, individualmente
considerados, na transversalização
prática do Plano de Actividades
Anual do Agrupamento de Escolas.
Também parece ter sido
confirmado que, desde a mais tenra
idade, é possível apreciar a leitura e
o conto. Mesmo a Mensagem de
Fernando Pessoa. Haja arte e
engenho para o saber fazer.
Este ByblioNews terá uma
tiragem em papel de apenas 25
exemplares que serão distribuídos e
afixados nos locais do costume no
espaço do Agrupamento de Escolas.
Será enviado em formato digital a
professores e funcionários que
facultaram aos serviços o seu
endereço electrónico.
O Coordenador da BEPF
António Manuel M. Silva
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No desenrolar das actividades
previstas para a “Semana da Leitura”
houve espaço para diversos momentos
proporcionadores do prazer de ler na BE
Pedro da Fonseca.
Ao longo de toda a semana, as
turmas de segundo ciclo deslocaram-se
à BE, acompanhadas das professoras
Lucinda Duarte e Dora Martins, onde
desenvolveram diversas actividades no
âmbito da Leitura. Foram declamados
poemas e lidos contos, fábulas e textos
produzidos pelos próprios alunos.

A professora Emília Nave deliciou os alunos do 6ºD com a leitura do conto “O
Papagaio bem ensinado” de António Torrado e a terça-feira passou a correr...
“A Cidade Transparente” de Fernando Bento Gomes foi o mote para a sessão
de leitura com a professora Lúcia Soares e o 6º A. Nesta quarta-feira, decorreu
também, com grande êxito, o “Concurso de Leitura” em que participaram vinte
alunos seleccionados do quinto e sexto ano.
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Os troféus para os vencedores, primeiro e segundo lugar,
destes anos de escolaridade, foram livros recomendados pelo
Plano Nacional de Leitura e todos os participantes obtiveram
um Certificado de Participação, atestando a boa competência
dos mesmos ao nível da Leitura Oral/Expressiva.

Na matina de quinta-feira, já que “há tanto para dizer” (EZ
Special), a Professora Cristina Catarino leu poemas de
Fernando Pessoa aos mais pequeninos, pré-escolar e 1ºano,
integrando actividades de Expressão Plástica, onde as
crianças puderam dar largas à sua criatividade no seguimento
da exploração textual realizada.
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À tarde, a professora Isabel Bessa Garcia contou “O
Menino e a Estrela” de Maria Rosa Colaço aos alunos do
Ensino Estruturado, do Quinto C e do Sexto C.

A MAGIA DA LEITURA
A SEMANA da LEITURA
(3-7 Março) proporcionou
momentos mágicos de
convívio dos mais pequeninos
com o Livro e com a Leitura.
Quem diria ser possível
que meninas e meninos do pré
e do 1.º ciclo convivessem tão
bem com a Mensagem de
Fernando Pessoa?!
Aconteceu na Biblioteca
Escolar Pedro da Fonseca
(BEPF). E medo foi o que o
ADAMASTOR sentiu.

Hum… A Mensagem?!...

Ao longo destas sessões viveram-se momentos
verdadeiramente mágicos, de interacção entre contadora e
ouvintes, resultando num ambiente deveras enriquecedor para
a Leitura. Durante a tarde, ainda, foi lida a “Mensagem” de
Fernando Pessoa entre a Professora Cristina Catarino e os
alunos do 9º A e B que declamaram a totalidade dos poemas
em ambiente tertuliano dando largas ao sentimento poético
de cada um, num crescendo intimista quase imperturbável.

Medo do Gigante?

OFICINA DAS LETRAS

Os alunos demonstraram sempre grande interesse e
empenho nas actividades dinamizadas, congratulando-se a
BE com os laços de envolvência mediados pela partilha das
palavras.
Prof.as Isabel Bessa e Lucinda Duarte

O ByblioNews apresenta duas produções do projecto
Oficina das Letras - actividades de animação da BEPF (pág.4)
a partir de um poema de Manuel da Fonseca fragmentado em
versos soltos e reescrito de forma original, em exercício de
criatividade poética, com o objectivo de, através da leitura,
fazer da escrita um ofício – ofício de paciência, de trabalho,
para o qual se tem obrigatoriamente que vestir o “capacete de
mineiro”, as “luvas de bombeiro” , o “fato-macaco” de mecânico.
“Um homem livre”, dizia Baudelaire, “sempre gostará do mar.”
Prof.ª Isabel Bessa
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FEIRA DO LIVRO

Como estes: “Não julgues um livro
pela capa. De livro fechado, não sai
letrado. Um burro carregado de livros é
um doutor. Bom livro, bom amigo. Tudo
se acha nos livros. Não há livro tão mau
que não tenha algo de bom. Um bom
livro é uma excelente companhia. Os
livros são medicina do esquecimento.
Um livro fechado é apenas um bloco de
papel. Um livro é uma porta para o
mundo de conhecimento. O livro é um
machado que derruba a ignorância. Um
livro sempre é um bom professor.
Através dos livros viajamos a terras
distantes. São os livros que formam os
homens. O livro é um instrumento de
cultura. Um livro pode mudar uma vida.
Os livros dão óptimos conselhos. Um
livro é uma fantasia.”
Turma 8 – 4º Ano

Escola EB1/J.I. de Proença-a-Nova

Sou barco navegante,
De vela e remo vou andando,
Sou vagabundo sem rumo
Do mar profundo
De 1 a 4 de Abril de 2008 esteve
aberta uma Feira do Livro que se realizou
na sala 6 da EB1 de P. a Nova.
As pessoas que fossem visitar a feira
do livro na nossa escolinha querida iam
adorar. Havia livros de contos de fadas,
História de Portugal, livros de piadas ou
advinhas, também estava lá com muitos
outros, a colecção completa que faz
sucesso “Aventuras” Havia também livros
para a pré-primária para eles colorirem
ou para os pais lhes lerem.
Dividiram a feira por partes. Num
canto estão os livros do 2ºano e 3ºano e
noutro canto os livros dos meninos do
4º ano e para os adultos estavam numa
mesa redonda
Na feira do livro toda a gente podia
entrar à vontade.
Todos os livros que lá havia eram
muitos giros e interessantes.
Na feira houve muitos benefícios,
porque pôs muita gente a ler.
Cada turma visitou a feira com a sua
professora. Nas paredes havia trabalhos
de todas as salas, relacionados com

Email: ant.m.silva@portugalmail.pt

contos ou histórias lidas.
A feira estava bem organizada e foi
visitada por muitas pessoas. Era
bastante divertida tinha bancos para nos
sentarmos a ler ou a ver os livros. Havia
livros de animação, e para outras
ocasiões.
Não podemos julgar um livro pela
capa, pois não sabemos o que eles
contêm por dentro, se não os abrirmos,
não descobrimos o seu conteúdo. Para
que cada leitor não se perdesse na sua
leitura ofereciam um marcador na
compra do livro. Estes marcadores foram
realizados pelos alunos da escola e
jardim-de-infância.
Acabou dia 4, mas que grande
tristeza! Vamos ficar com saudades, pois
um livro é uma riqueza!
A Feira do Livro foi uma boa iniciativa
para todos, porque o livro é a base da
aprendizagem.
Uma das actividades realizadas ao
longo desta semana foi a recolha/
pesquisa de frases/provérbios sobre o
livro.
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Não tenho norte nem sul,
Nem escala
Nem rota definida para chegar:
É tudo ao sabor do vento
E da maré prateada
Pelas estrelas do céu.
Marisa Ladeira, 9.º A
Oficina das Letras
Sou barco de vela e remo
Pelo mundo viajando
Sou vagabundo do mar
Pelo fim esperando.
Não tenho escala marcada
Nem rota para chegar
Aqui é tudo em vão
Neste grande e profundo mar
É tudo conforme o vento
Tudo conforme a maré
Tudo conforme as estrelas
No meu mundo assim o é.
Tenho o sonho à minha frente
Estou a um palmo de lhe chegar,
Mas aqui tudo é distante
Tenho muito que remar.

Periodicidade Mensal

Luís Miguel, 9.º C
Oficina das Letras
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