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Autor do mês de fevereiro – Escolas EB2/3 (NNasoni e Areosa): Agustina Bessa Luís
ESAN: Almada Negreiros
Exposição em janeiro/fevereiro na biblioteca :
Almada Negreiros o” O Autor Completo”
O Escritor vem à escola Esteve no auditório da ESAN o poeta e eis aluno desta escola Eduardo
Leal e estiveram presentes as turmas 11º LH1, 11ºLH2, 12º LH2, 10ºTR
Melhora os teus conhecimentos (Fevereiro): Teste de Matemática- está afixado na Biblioteca da
ESAN.
Folhas de História- 23 de janeiro. O 11º AI conta histórias no Infantário JI Benjamim com o Teatro Kamishibai
Maratona da Poesia - dia 19 e Março na EB1/JI das Antas – todos os alunos vão participar com
uma quafdra da sua autoria dirigida ao pai .
Feira do Livro realizar-se-à de 16 a 20 de Março

na EB1/JI das Antas

Semana da Leitura de 16 a 20 de Março
Cartas do Amigo secreto – no dia 13 de fevereiro(Dia dos Namorados), serão distribuídos aos
destinatários as cartas que se encontrarem na caixa “Amigo Secreto”, que está na Biblioteca
Concurso Nacional de Leitura – Foram inscritos 3 alunos da EB2/3 Areosa da docente Isabel Pinto, 6
alunos da ESAN da docente Patrícia Duarte (E.Básico) e Luísa Leão (E.Secundário)
Concurso o “O Porto Antigo” CMP – modalidade conto-Foram inscritos 5 alunos da docente Cândida
Castilho
CAMPANHA DE LIVROS PARA TIMOR - BAUCAU: No dia 11 de fevereiro foram d Biblioteca Municipal de São
Lázaro os livros doados pela comunidade escolatr na Biblioteca Escolar da Escola Básica 2,3 da Areosa.
A todos os nosso obrigado"

Os Lugares de Agustina – O Agrupamento esteve presente numa sessão dinamizada pela Monica
Baldaque na BMAG
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Livros que chegaram às Bibliotecas :
Este livro, para jovens em idade escolar, faz uma apresentação sucinta de cada
um dos 27 países da UNIÃO EUROPEIA, designadamente da população,
superfície, regime político, línguas, moeda, cientistas e pensadores.
Apresenta de forma sucinta a história de construção da União Europeia, as
Instituições Europeias, seus Tratados e Programas.
Para mais consultas http://www.ciedbarcelos.ipca.pt/pt/126

Uma oferta da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que apresenta sob a forma de um livro a
exposição "Física no dia-a-dia" (baseada na obra de Rómulo de Carvalho) que esteve no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa, e depois circulou por diversos agrupamentos escolares do país

Candidaturas- Está a ser preparada a Candidatura para a Integração da Biblioteca da Escola EB1
Montebello na Rede de Bibliotecas Escolares e também a candidatura para a requalificação da
Biblioteca da ESAN.

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

integrar o SÓlido 11 biblioteca.esan@gmail.com
Obrigada pela colaboração
AEAN, 11 de fevereiro de 2015
A Equipa das Bibliotecas AEAN
Fernanda Viegas
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