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Exposição na Biblioteca da ESAN –“Há ainda um PESSOA desconhecido”.

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



Painel de Natal – “Natal! É tempo de …” À semelhança dos anos anteriores, contamos com a
colaboração de todos os professores de Português do Agrupamento, a quem vão ser distribuídos envelopes
com estrelas, correspondentes ao número de alunos por turma.



Feira do Livro – Realizar-se-á de 23 de novembro a 4 de dezembro a Feira do Livro nas Bibliotecas do Agrupamento.
Todos os livros terão descontos de 10% do preço de capa.

Concursos/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.

“Entre o lápis e o pincel”

Projeto Literacia com os alunos do 5º ano da Escola NNasoni. Trabalho
colaborativo com a equipa da biblioteca e os professores da turma,
nomeadamente, da disciplina de Português e Educação Visual.
C0NCURSO NACIONAL DE LEITURA – CNL
10ª edição | 2015-2016
Com o objetivo central de estimular o treino da leitura e desenvolver competências
de expressão escrita e oral, o Plano Nacional de Leitura abre a 10ª Edição do
Concurso Nacional de Leitura (CNL) 2015/2016, em 20 de outubro de 2015.

CNL 1ª fase
Concurso Nacional de
Leitura



Concurso Nacional de Leitura CNL – Os livros de leitura obrigatória para a 1ª fase do
CNL são:
3º ciclo
”Fronteira”,
“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
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O clássico de Antoine de Saint-Exupéry vai chegar aos cinemas portugueses para

“O principezinho”

maravilhar os miúdos e graúdos. Pilotado por Mark Osborne, reconhecido realizador
de "O Panda do Kung Fu", encontramos o aviador, já idoso a contar a uma menina a
história de como conheceu um pequeno rapaz louro que pedia para lhe desenhar
uma
ovelha....
com
presentes
para
os
alunos!
Queremos celebrar convosco a chegada de "O Principezinho" ao grande ecrã. Neste
sentido, desenvolvemos uma atividade multidisciplinar, onde se procura utilizar as
valências nas áreas de português e artes,para estimular a imaginação dos alunos e
premiá-los.
A atividade decorrerá da realização de contos curtos ilustrados pelos vossos alunos,
onde descreverão o seu encontro com o Principezinho. Todos os trabalhos terão de
ser entregues até o final de novembro de 2015.
http://oprincipezinho.co.pt
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
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-nosuma-historia-esta-de-volta

Candidatura RBE 2016
Vamos novamente submeter a candidatura de inserção da Biblioteca da escola
básica Montebello na rede de bibliotecas escolares

http://www.rbe.mec.pt/np4/candidatura2016.html
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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

Inscrição: http://www.cfaevnf.pt/15-021/
Mais informação:
http://bibliotecasdefamalicao.blogspot.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 1º Período para integrar o

SÓlido 13

biblioteca.esan@gmail.com
Obrigada pela colaboração
AEAN,18 de novembro de 2015
A Equipa das Bibliotecas AEAN
Fernanda Viegas
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