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Contacto: biblioteca.esan@gmail.com




Regimento das Bibliotecas do Agrupamento. Anexo 1



Exposição na Biblioteca da ESAN –“Sobre Cesário Verde” .



Blogue das Bibliotecas – Com ao apoio da colega Isabel Lobo estamos a reestruturar o blogue.

Autor do Ano Luísa Dacosta
Autor do Mês de outubro – Escolas Básicas NNasoni e Areosa - Luísa Dacosta
ESAN- Cesário Verde

http://biblioesan.blogspot.com



Sensibilização para a prevenção do Cancro da mama –
dia 20 de outubro – ONDA ROSA, com a colaboração dos docentes
destacados nas bibliotecas e do grupo PRESS.


Livros dos Cursos Profissionais-Segue em anexo a lista dos manuais

existentes na Biblioteca da ESAN- Anexo 2


Livros dos Cursos Profissionais 2015 2016 que chegaram, até ao

momento, à biblioteca da ESAN.




Livros adotados - A Editora Areal vai enviar para as
bibliotecas os livros, do 9º e 11ºAnos, em falta, que
foram adotados para 2015/16.
Livros não adotados - À semelhança do ano letivo
anterior, os livros usados e que não são os adotados no
Agrupamento, serão encaminhados para a Junta de
Freguesia .



Livros de leitura obrigatória - Já chegaram à
biblioteca a listagem de livros de leitura obrigatória
/de acordo com as metas, para a disciplina de
português do 2 º e 3º ciclos e Secundário. Será feita
uma relação de necessidades para os livros em falta
nas diferentes bibliotecas.


Apoio Educativo em espaço de Biblioteca - Para

que possa ser dado conhecimento aos alunos das
disponibilidades de apoios na Biblioteca, segue um horário
com a respetiva legenda.


Alguns Links enviados pelo colega Carlos
Barbosa e que os alunos podem consultar:
http://www.portalmath.pt/
http://www.hypatiamat.com/menuprincipal.php
http://www.atractor.pt/index.html
http://www.coolmath.com/
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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
O Escritor vem à escola - Aguardamos a confirmação da presença do escritor João Pedro Messeder e da
Paula Robles.
Aguardamos sugestões de escritores disponíveis para virem falar com os nossos alunos.

Concursos:


Concurso Literário - Promovido pelo grupo 300 (português),decorrerá de 26 a 30 de outubro e será
subordinado ao tema “Se eu fosse …”



Rota dos Livros - Participação no programa municipal de promoção da leitura O Porto a ler.



Melhora os teus conhecimentos (outubro) – “Teste sobre a China”- estará afixado na Biblioteca da
ESAN e sala dos professores da ESAN.



Campanha de Natal –“ Vemos ouvimos e Lemos … e vamos ajudar”.
Este ano faremos uma recolha de agasalhos para os refugiados. Estes donativos podem ser entregues nas
bibliotecas e posteriormente encaminhados para uma Instituição de apoio aos refugiados, pelos alunos que
mais contribuírem para esta campanha.



Painel de Natal – “Natal ! É tempo de …” À semelhança dos anos anteriores, contamos com a
colaboração de todos os professores de português do agrupamento.



Relação de jogos (Xadrez, Damas, Monopólio, Bolsa Mind Trap, Trivial, Jogo dos afetos gostar, ,



Quoridor e jogos de Matemática).Estes jogos estão disponíveis nas bibliotecas para serem requisitados
pelos professores.
Caixa de Sugestões Existe uma caixa nas Bibliotecas do Agrupamento que aguarda sugestões de leitura.
Projetos / Conferências de interesse para a escola:

Projeto Literacia com os alunos do 2º ano da Escola Básica das Antas.
Trabalho colaborativo com a equipa da biblioteca e os professores
titulares das turmas, professora Conceição e Marlene.
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“Entre o lápis e o pincel”

Dá Voz à Letra

Projeto Literacia com os alunos do 5º ano Escola NNasoni Trabalho colaborativo
com a equipa da biblioteca e os professores da turma nomeadamente a
disciplina de português e Educação Visual.

Se quiseres, se estiveres para aí virado(a), encontras tudo nos livros: acção, aventura,
amor, desafios, emoções, ensinamentos, tudo o que possas imaginar e desejar. A leitura é
um trampolim para o vasto mundo, uma prática que ajuda a desenvolver as tuas
capacidades, a tua personalidade, o teu carisma. E se a leitura solitária pode ser um prazer
único, quando passas a ler em voz alta, esse mesmo prazer eleva-se a um outro nível.
Numa época em que a comunicação é essencial, é indispensável aprender a conviver com
a grande Literatura, ao mesmo tempo que fazes ouvir a tua voz. Propomos-te um desafio:
lê alto e bom som e, ao participares em Dá Voz à Letra, percorrerás um caminho de
experiências incomparáveis. Mostrarás a tua garra, a tua forma de estar na vida,
aprenderás a comunicar melhor, farás amigas e amigos, ganharás um lugar especial e
único. Inscreve-te e participa.- http://davozaletra.gulbenkian.pt/#sthash.CI3P7GeC
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 por 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

15 OUT 2015 (Qui), 21h30 – Tendências tecnológicas globais: um mundo melhor?
27 OUT 2015 (Ter), 21h30 – Estudo de caso: O Mediterrâneo Sul entre a
democracia e a guerra
09 NOV 2015 (Seg), 21h30 – Tendências económicas num mundo policêntricojustiça social e governação ou a globalização em risco?
30 NOV 2015 (Seg), 21h30 – O futuro da democracia e as exigências cidadãs?
Contactos (+351) 226 156 500 Ciclo de Conferências: Tendências Globais 2030: Os
Futuros de Portugal serralves@serralves.pt
Nota: Aguardamos artigos sobre as atividades realizadas durante o 1º Período para integrar o
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biblioteca.esan@gmail.com
Obrigada pela colaboração
AEAN,14 de Outubro de 2015
A Equipa das Bibliotecas AEAN
Fernanda Viegas
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