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Ao longo do mês de outubro foram, como habitualmente, inúmeras as atividades
desenvolvidas nas nossas bibliotecas escolares. Aqui estão alguns exemplos...

Dia 2 – Comemoração do Dia Internacional da Música com “Há Música na Biblioteca!”

A atividade teve o seu início com uma turma de 7º ano de Francês, orientada pela professora
Christine Raposo, tendo entoado harmoniosamente uma pequena canção naquela língua
estrangeira.

A aluna Inês Geraldes preparou/mostrou um powerpoint com excertos de canções/músicas
diversas que encantaram e envolveram o público presente na biblioteca escolar, durante o
tempo que restou do intervalo das 10:00h.

Às 13:35h, a orquestra de violinos, constituída por alunos dos 6º, 7º e 8 anos do Curso Básico
de Música, atuou na Biblioteca Escolar, fazendo soar o famoso Canon de Johann Pachelbel.

Dias 12 e 13 – EuroEscola na Biblioteca (Chá de Ideias)

No intervalo das 10:00h do dia 12, a Biblioteca Escolar recebeu a visita dos alunos que viajaram
até Estrasburgo, para que eles pudessem apresentar o projeto EuroEscola, no qual
participaram e que, sem dúvida, terá sido uma experiência magnífica e inesquecível. No dia 13
à mesma hora, em modo Chá de Ideias, os alunos, distribuídos por mesas (cada uma delas
associada a um dos temas abordados na sessão do EuroEscola), refletiram, discutiram e
esclareceram os colegas que deles se aproximaram para saber mais sobre os temas propostos,
tendo-se verificado que o intervalo grande da manhã foi pequeno demais para tanto interesse
e/ou tanta curiosidade.

Dia 16 – Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Com o intuito de sensibilizar a comunidade educativa para a aquisição de bons hábitos
alimentares, a Biblioteca Escolar, numa articulação com a área disciplinar de Ciências Naturais,
promoveu, no intervalo das 10:00h do dia 16 de outubro, uma atividade com recurso a uma
ferramenta digital, o Kahoot, um jogo extremamente apelativo e muito divertido que, com
certeza, fez as delícias de quem nele participou! Esta atividade foi replicada na Escola Otávio
Duarte Ferreira, na manhã do dia 17.

Dia 19 – Há Música na Biblioteca!

No dia 19, pelas 13:35h, a música voltou à Biblioteca Escolar para festejar o Mês da Música,
desta vez pelas mãos dos alunos de Piano do Curso Básico de Música, os quais tocaram várias
peças belíssimas.

Dia 23 – Comemoração do Dia Internacional da Biblioteca Escolar

O Dia Internacional da Biblioteca Escolar foi devidamente assinalado com o início das sessões
de Formação de Utilizadores para as turmas do 5º ano, atividade que decorreu em períodos de
45 minutos, nas aulas de Cidadania ou de TIC e MA. Os alunos mais novos tiveram a
oportunidade de visitar o espaço da BE, conhecer as regras e compreender a importância do
cumprimento das mesmas para o bom funcionamento de um lugar que é de todos.



Seguidamente, participaram num bibliopaper (em grupo) e terminaram a atividade
construindo, no Tagul, uma nuvem de palavras digital sobre a “biblioteca”, tendo sido este um
momento bastante emotivo e divertido!

Dia 24 – Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade

Numa atividade de articulação com a Autarquia, foi assinalado a 24 de outubro o Dia Municipal
para a Igualdade, promovendo a reflexão sobre o tema e convidando os alunos da Escola
Secundária Dr. Manuel Fernandes a expressar o seu pensamento através da escrita e/ou do
desenho. No espaço exterior, supervisionado por duas técnicas da Câmara Municipal, foi
colocado um cubo gigante de cor branca, no qual era possível deixar uma mensagem apelativa,
única ou simplesmente diferente.

Dia 24 – Há Música na Biblioteca!

No âmbito das comemorações do Mês da Música, a orquestra de sopros presenteou quem
veio à Biblioteca Escolar, no dia 24, pelas 13:35h, em mais um momento de agradável
sonoridade!

Dia 26 – Encontro com a escritora Antonieta Félix, na Biblioteca Municipal António Botto

Numa salutar parceria com a Biblioteca Municipal António Botto, o 6ºJ da ODF teve a
oportunidade de conhecer a escritora Antonieta Félix, num encontro recheado de emoções e
atividades que todos adoraram!


