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VERDADE OU MENTIRA?
PELA EQUIPA

Nos últimos anos, o número de crianças e jovens com
equipamentos e acesso à Internet aumentou substancialmente.
No entanto, ter mais tecnologia ao seu dispor não significa
dominar as competências para navegar de forma segura na
Internet, distinguindo a verdade da mentira. Essa é uma das
conclusões do relatório "Leitores do séc. XXI: desenvolver
competências de leitura num mundo digital", da OCDE, revelado
recentemente e que mostra também que o interesse pela leitura
tem vindo a diminuir nos últimos anos.
Na verdade, cerca de metade dos jovens com 15 anos não
consegue distinguir um facto de uma opinião. “Antes, os jovens
liam na enciclopédia e sabia-se que o que estava lá escrito era
verdade. Agora procuram informação na Internet" alertou o
diretor da OCDE para a Educação, Andreas Schleider, que
acrescenta "Os jovens que leem mais livros em formato papel
estão mais preparados para navegar na Internet".
Atualmente, vivemos cercados por imensa informação e é
importante dotar os jovens de competências que lhes permitam
selecionar e validar essa informação.
As escolas e as bibliotecas escolares, juntamente com as famílias,
têm um papel importante para tentar mudar esta realidade
através do incentivo do gosto de ler e da criação de hábitos de
leitura.
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DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
"O Dia Mundial da Língua Portuguesa comemora-se a 5 de maio, tendo sido celebrado, pela
primeira vez, em 2020, após consagração pela UNESCO em novembro de 2019. No presente
ano, a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa procura constituir um meio de
celebração da Língua e da sua dimensão crescentemente global, refletindo e dando voz à
multiplicidade de vozes que a compõe e que constitui um dos seus traços fundamentais.
Afirmar a Língua Portuguesa enquanto língua global de ciência, cultura, economia,
diplomacia e paz é também objetivo da comemoração deste Dia que, como tal, procura
envolver diferentes intervenientes e protagonistas destas múltiplas dimensões da Língua
Portuguesa. "
Instituto Camões

As Bibliotecas do nosso Agrupamento juntaram-se a esta celebração. Para tal, criámos um
recurso digital com informações sobre os diferentes países da lusofonia, para ser explorado
pelos nossos alunos, que poderão experimentar abaixo.
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JANEIRO
MARATONA DE CARTAS
Todos os anos a Amnistia Internacional envia centenas
de milhares de cartas e assinaturas em defesa de
pessoas em risco. E, todos os anos, uma mudança
positiva e um impacto real acontece devido a essas
ações.
A Maratona de Cartas é o exemplo de que podemos
contribuir para a mudança.
Em articulação com as disciplinas de Educação Moral
e Religiosa Católica e Tecnologias da Informação e da
Comunicação, juntámo-nos a este movimento.
Atendendo ao contexto da pandemia, esta foi a única
atividade que foi possível realizar presencialmente, nas
turmas do 2.º e do 3.º ciclos.

HORA DO CONTO À DISTÂNCIA
A partir do final do mês de janeiro, devido ao confinamento, a Hora do Conto dinamizada nas
Bibliotecas das Escolas do 1.º Ciclo passou a realizar-se à distância. Foram muitas as histórias
partilhadas nas mais de 30 sessões realizadas, das quais destacamos apenas algumas.
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FEVEREIRO
MÊS DA INTERNET SEGURA
Durante o Mês da Internet Segura, em articulação com a disciplina de TIC, foi desenvolvida a
atividade “Como elaborar um trabalho de pesquisa”, com as turmas do 7.º ano, onde foram
relembradas as questões relacionadas com o respeito pelos direitos de autor.

Mas afinal o que são os direitos de autor?
São um conjunto de normas criadas para proteger obras originais, com o
objetivo de garantir que os autores são reconhecidos e recompensados pelo
seu trabalho, no domínio literário, artístico e científico.

Qual a validade dos direitos de autor?
A validade dos Direito de Autor varia de país para país. Em Portugal, como em
muitos países do mundo, o direito de autor é válido durante a vida do autor e
até 70 anos depois da sua morte. Após esse período, diz-se que a obra entra em
domínio público, isto é, passa a ser de utilização livre.

O que é o plágio?
É o ato de copiar informação criada por outra pessoa e apresentá-la como se fosse nossa.

Que tipos de plágio existem?
Plágio integral - Cópia total de um trabalho de outra pessoa, sem referir
o seu autor.
Plágio Parcial - Cópia de diferentes parágrafos ou frases sem referir os
seus autores.
Plágio Conceptual - Cópia de ideias, usando-as por outras palavras, sem
referir a fonte.

Como evitar o plágio?
Para se evitar o plágio deve-se:
registar os autores da informação consultada e que irá ser utilizada para a elaboração do
trabalho, de modo a poder citar corretamente as fontes;
utilizar as próprias palavras;
usar aspas, quando se faz uma citação;
fazer corretamente a referência bibliográfica.
fonte: Brain Ideas
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MARÇO
SEMANA DA LEITURA 2021
TODOS A LER
Este ano a atividade Todos a Ler foi realizada à distância, durante as aulas
síncronas, como todas as outras atividades dinamizadas durante a Semana
da Leitura. As Bibliotecas partilharam várias sugestões, convidando os
professores a ler com os seus alunos. Uma das leituras sugeridas foi a história
"O rapaz que amava as palavras" de Roni Schotter, cujo protagonista
colecionava e partilhava palavras.

HORA DO CONTO À DISTÂNCIA
Na Hora do Conto, apresentámos para as crianças da Educação
Pré-escolar e do 1.º Ciclo a história "A Fada Palavrinha e o Gigante
das Bibliotecas", que a todos contagiou com a sua magia.

LEITURAS PARTILHADAS
Desafiámos alunos/famílias e professores a gravar uma sugestão
de leitura. Para ouvir as propostas dos nossos leitores, podem
carregar na imagem da "soundcloud", onde elas se encontram
partilhadas. Estas sugestões foram ainda divulgadas na última
emissão da R@dares (Rádio do Agrupamento de Escolas de
Valadares).

MISTÉRIO NA BIBLIOTECA
Nada melhor do que um bom mistério para despertar a curiosidade dos
mais jovens. Assim, partindo de histórias, criámos dois jogos interativos,
que tinham como objetivo descobrir as respostas para desvendar o
grande enigma.
A atividade do 2.º Ciclo pode ser experimentada aqui e a do 3.º Ciclo aqui.

COZINHAR ESCRITORES
A partir da atividade "Histórias em 77 Palavras" da escritora Margarida Fonseca
Santos, dinamizámos uma oficina de escrita para turmas do 2.º ciclo, onde
propusemos a redação de uma pequena história tendo como mote a frase
"Eu sabia que era capaz!". E, de facto, os nossos alunos foram capazes de as
escrever.
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ABRIL
SEMANA DA SAÚDE

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o Projeto de Promoção e Educação para a
Saúde, em articulação com a Biblioteca Escolar, Cidadania e Desenvolvimento, o Serviço de
Psicologia e Orientação, o subdepartamento de Educação Física e a UCC Tempus - ACES
Espinho/Gaia, promoveu no Agrupamento de Escolas de Valadares, entre os dias 7 e 14 de abril,
um conjunto de atividades promotoras da saúde.
Poderá conhecer cada uma das atividades, carregando na imagem abaixo e depois no sinal +.

DIA MUNDIAL DO LIVRO

"O Dia Mundial do Livro é comemorado, desde 1996 e por decisão da UNESCO, a 23 de abril.
Trata-se de uma data simbólica para a literatura, já que, segundo os vários calendários, neste
dia desapareceram importantes escritores como Cervantes e Shakespeare, entre outros.
A ideia da comemoração teve origem na Catalunha: a 23 de abril, dia de São Jorge, uma rosa
é oferecida a quem comprar um livro. Mais recentemente, a troca de uma rosa por um livro
tornou-se uma tradição em vários países do mundo."
DGLAB

Na nossa Biblioteca Digital Online, encontrarão
sugestões de livros digitais organizados de acordo
com o nível de escolaridade. Para aceder e ler,
carregue na imagem ao lado ou entre em:
https://bibliotecadigitalonline.weebly.com/
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"Num ano em que tivemos de nos recolher às nossas casas, os ecrãs tornaram-se ainda mais
presentes nas nossas vidas, ao nível do trabalho, do estudo, do entretenimento e da relação e
comunicação com os outros. Importa por isso dedicar um tempo, por breve que seja, a refletir
sobre a importância que assumem no nosso quotidiano, o modo como ajudam a formar as
nossas opiniões, como contribuem para a construção da perceção que temos do mundo,
sobre o que nos dão a conhecer e aquilo que não nos mostram. Esta será com certeza uma
forma de desenvolvermos um olhar e uma atitude mais crítica sobre a forma como usamos os
media e como, através deles, comunicamos e nos expressamos."
7 Dias com os Media

Durante o mês de maio, as Bibliotecas promoveram um conjunto de atividades, que abordaram
a literacia mediática e a desinformação, em articulação com a disciplina Tecnologias da
Informação e Comunicação.

Siga-nos em https://biblio-eb23valadares.blogspot.com
Diariamente, no blogue das nossas Bibliotecas, publicamos sugestões de leitura e de visitas
virtuais, divulgamos concursos, desafios, trabalhos de alunos e atividades realizadas,
disponibilizamos recursos produzidos para apoiar o trabalho dos alunos e dos professores,
sugerimos materiais para desenvolver competências no âmbito da literacia da leitura, da
informação e dos "media".

CONTACTE-NOS
bibliotecas@aevaladares.pt
formulário de contacto
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