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SÓlido13 – O Boletim trimestral já foi enviado e pedimos aos colegas que o divulguem junto dos alunos. Todos
os trabalhos que não foram publicados neste número, farão parte do próximo SÓlido



Autor do Mês de janeiro- Básicas NNasoni e Areosa - António Pina
ESAN – Luís de Camões



Exposição na Biblioteca da ESAN –“Vasco da Gama e a descoberta do caminho marítimo para a
Ìndia”,de acordo com os conteúdos lecionados durante o 2º Período.



10ª Edição do CNL- 1ª fase –vai realizar-se de11 a 15 de janeiro, nas bibliotecas do
Agrupamento



Campanha de recolha de agasalhos –“ Vemos, ouvimos e lemos … “e vamos ajudar! Esta
campanha foi muito bem acolhida pelo público, como tal, deverá prolongar-se durante todo o
ano letivo.



“Perfume da Poesia”- Vai decorrer, durante o mês de janeiro, um concurso de poesia que
culminará, em 18 de fevereiro, com a Maratona da Poesia. Todas aqueles textos, da autoria
dos alunos concorrentes, serão encaminhadas para a biblioteca onde se realizará uma
exposição de todos os trabalhos.



A AMI vem à escola, dia 20 de janeiro, com a finalidade de dar a conhecer ao nosso público os seus
objetivos e motivar os alunos para o voluntariado, entre outras causas.



S Valentim – à semelhança de anos anteriores, serão entregues aos respetivos destinatários as cartas para
“ O amigo secreto”, entregues na Biblioteca.




Mensagens de S. Valentim – da responsabilidade do grupo 330, serão expostas no placard da biblioteca da
ESAN.
Maratona da poesia- vai realizar-se no dia 18 de fevereiro e é da responsabilidade do grupo 300



Livros 1º Ciclo- foram enviados para as escolas básicas do 1º ciclo, deste agrupamento , livros de autores
que estão previstos nas metas curriculares de Língua portuguesa



A Fundação Francisco Manuel dos Santos doou à escola cerca de 70 títulos da editora Relógio d’ água, e
ainda, revistas da mesma fundação .
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João Pego, aluno da nossa escola entre 1978 e 1980, atualmente professor
universitário e funcionário da União Europeia ( Jurista – Linguista do Conselho da EU),
enviou -nos dois dos seus livros de poesia, em homenagem às gratas recordações
que esta escola lhe deixou( “ Bem posso dizer que com a escola semeei estrelas e
plantei luas”). Tomamos a liberdade de o convidar para vir falar com os nossos
alunos, aguardando resposta.



Candidatura de Integração da Biblioteca da EB Montebello -Com o objetivo de integrar
mais uma biblioteca do agrupamento na Rede de Bibliotecas Escolares, foi novamente
apresentada a sua candidatura, uma vez que se trata de um estabelecimento com condições
físicas, em termos de espaço e número de alunos, que o justifica. Na preparação da
candidatura, para além das bibliotecárias, a coordenadora da unidade de Montebelho e a
Direção do Agrupamento, participou também o arquiteto Nelson Oliveira. Desejando que a
candidatura seja aceite, aguardamos os resultados, pois será certamente uma mais valia para
o agrupamento e para a EB de Montebello.



A Porto Editora doou às bibliotecas do Agrupamento todos os livros adotados em falta e , a
nosso pedido, alguns títulos para premiar os alunos que participam nos concursos por nós
promovidos.

Concursos/Projetos / Conferências de interesse para a escola:
Esta viagem que iniciamos em outubro , no Centro Escolar das
Antas , com duas turmas do 2º ano e tuteladas pela professora
Conceição e Marlene, continua o seu percurso. Os alunos vão até à
Biblioteca e ouvem a professora bibliotecária contar uma história,
acerca da qual a questionam, recontam e à qual, por vezes, dão outra
roupagem, continuando a desperta para o gosto pela leitura.

O concurso 7 dias, 7 dicas sobre os media é uma iniciativa da Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE), realizada em parceria com a Direção Geral da
Educação (DGE) e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
A candidatura ao concurso “7 dias, 7 dicas,sobre os media” tem como
finalidade a produção de dicas sobre os media (alertas, recomendações,
conselhos,), em formatos diversos (áudio, vídeo, apresentação eletrónica ou
cartaz).
Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do projeto 7 dias com os media, uma
operação nacional de sensibilização para o papel e lugar que
os media tradicionais e de nova geração ocupam no quotidiano de todos nós.

http://rbe.mec.pt/np4/1605.html
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10ª Edição do CNL

Concurso Nacional de Leitura CNL – Os livros de leitura obrigatória para
a 1ª fase do CNL são:
3º ciclo
”Fronteira”,de
“Novos Contos da Montanha “
de Miguel Torga
Ensino
Secundário

“Nos passos de Magalhães”
de Gonçalo Cadilhe

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/Concursos/index.php?s=
concursos&tipo=1&concurso=87

PE, 1º e 2º ciclo
Informações:
http://rbe.mec.pt/np4/1659.html

PE, 1º ciclo
Informações:

Concurso:
“Conta-nos uma história””

http://erte.dge.mec.pt/noticias/o-concurso-conta-nos-umahistoria-esta-de-volta

Concurso «Elos de Leitura em
Cartaz».

. Ver informação em:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/Concursos/index.php?s=co
ncursos&tipo=1&concurso=93

8ª Edição do Concurso Inês
de Castro
Ver informação em:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/projectos.php?idTi
poProjecto=96

Faça Lá um Poema 2016

Ver informação em:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/Concursos/index.p
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hp?s=concursos&tipo=1&concurso=91

14 JAN 2016 (QUI), 21H30 – A GOVERNAÇÃO MUNDIAL NUM MUNDO POLICÊNTRICO: OS
DESAFIOS DA UNIÃO EUROPEIA - LOTAÇÃO ESGOTADA
25 JAN 2016 (SEG), 21H30 – ESTUDO DE CASO: A TRAGÉDIA DOS REFUGIADOS E A
RESPOSTA INTERNACIONAL
11 FEV 2016 (QUI), 21H30 – O DESAFIO DEMOCRÁTICO: PORTUGAL E A EUROPA

Contactos (+351) 226 156 500 Ciclo de Conferências: Tendências
Globais 2030: Os Futuros de Portugal serralves@serralves.pt


LINKS - Solicita-se aos diferentes gestores de disciplina os” LINKS” que possam orientar os alunos nos trabalhos
curriculares que desenvolvem nas respetivas bibliotecas, através do contacto,biblioteca.esan@gmail.com



Caixa de Sugestões- Existe uma caixa nas Bibliotecas do Agrupamento que aguarda sugestões de leitura.

Correção: Teresa Santos
Nota: Aguardamos artigos sobre as atividades realizadas durante o 2º Período para

integrar o SÓlido 14

biblioteca.esan@gmail.com

Obrigada pela colaboração
AEAN,13 de janeiro de 2016
A Equipa das Bibliotecas AEAN
Fernanda Viegas
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