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LEITURA EM TEMPO DE FÉRIAS
Pela Equipa da Biblioteca Escolar

Nada melhor do que ter um livro para ler e tempo para o fazer.
Agora que se aproximam as férias, começamos já a pensar nos livros que
iremos escolher para nos acompanhar nesses dias mais descontraídos. As
opções são inúmeras e, muitas vezes, a grande dificuldade é não ter tempo
para todos aqueles que, na estante, esperam pacientemente por nós...
Os livros são ótimos companheiros! Nada exigem, mas muito nos oferecem.
Mal os abrimos, libertamos as suas personagens e reinventamos as suas
histórias. Ao lermos, colocamos em cada livro a nossa forma de ver o mundo
e as suas histórias passam a ser nossas. Eles são uma excelente forma de
visitar novos lugares, ver novas paisagens, conhecer outras culturas,
confrontar diferentes ideias e viver as mais arrojadas aventuras.
Por tudo isso, a equipa da Biblioteca deseja a todos ótimas leituras em
tempo de férias.
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JUNTOS DE FÉRIAS
DESAFIO LER+
LÊ, JOGA E GANHA PRÉMIOS!
Iniciado nas férias de Verão de 2019, o "Juntos de Férias" é um projeto de parceria entre a Rede Nacional
de Bibliotecas Públicas, através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, e o Plano Nacional de
Leitura (PNL) - Concursos, que tem por objetivo incentivar o gosto pelo livro e pela leitura dos jovens dos
10 aos 15 anos.
O projeto desenvolve-se a partir da leitura de um conjunto de livros selecionados pelo PNL 2027,
associados a uma aplicação específica, a App «Desafios LeR+», que disponibiliza jogos relacionados com
os livros recomendados. Obtendo a pontuação máxima, os jovens participantes podem inscrever-se e
habilitar-se a um prémio.
As Bibliotecas Municipais aderentes (166 no total) dispõem de um expositor próprio para disponibilização
dos livros que constam da aplicação.
Os títulos da edição do verão de 2022 são estes.

Ver mais aqui sobre esta iniciativa.
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MARÇO
SEMANA DA LEITURA
Este ano, uma vez mais, aceitámos o convite do PNL e assinalámos a Semana da Leitura através
da promoção de atividades para festejar a leitura como ato de prazer, de imaginação e de
conhecimento, lugar de encontro, criativo e colaborativo.
Deixamos aqui o registo de alguns desses momentos.

MISTÉRIO NA BIBLIOTECA
Esta atividade foi desenvolvida em articulação com
a disciplina de Português. Partindo da obra Sextafeira ou a Vida Selvagem, de Michel Tournier, os
alunos tinham como missão encontrar as respostas
aos enigmas que lhes possibilitariam ajudar
Robinson Crusoé a escapar da ilha onde havia
naufragado.

MANTAS DE LEITURA
Em articulação com a disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica, a Biblioteca saiu para
o exterior e convidou os alunos a ler revistas em
comunhão com a natureza, utilizando as nossas
mantas de leitura.

HISTÓRIA POR TRÁS DO QUADRO
A partir do quadro "Noite estrelada"
de Van Gogh, dinamizámos uma
Oficina de Escrita.
Nessa oficina, propusemos aos
alunos que dessem asas à
imaginação e que escrevessem uma
pequena história (em exatamente
77 palavras), que pudesse ser
ilustrada por este famoso quadro.
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MARÇO
SEMANA DA LEITURA
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No dia 8 de março, realizou-se a fase municipal do
CNL, na qual participaram dois alunos de cada ciclo
do nosso agrupamento. As alunas Bianca e Clara, da
turma 4VC, foram apuradas para a fase
intermunicipal, onde representaram o nosso
agrupamento.

JOGO DE FUGA - TODOS NO SOFÁ
Após ouvirem a história Todos no Sofá, de
Pedro Leitão, os alunos resolveram vários
desafios num jogo interativo.

WORKSHOP - MARIONETAS E FANTOCHES
A professora Teresa Miranda partilhou a sua
sabedoria e a sua coleção de marionetas e
fantoches com os alunos da Escola Básica de
Vila Chã.

COZINHAR LEITORES
Nesta divertida atividade, levámos os alunos
a pensar nos ingredientes necessários para
se ser um bom leitor.

HORA DO CONTO
Ao longo do ano letivo, e também na Semana
da Leitura, nas diferentes escolas foram
dinamizadas sessões de Hora do Conto para a
Educação Pré-escolar e para o 1.º Ciclo.
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ABRIL
DIA MUNDIAL DO LIVRO
As turmas do 5.ºM, 6.ºH, 6.ºI e 6.ºJ participaram no
projeto interdisciplinar intitulado “Dodecaedro
com histórias”, no âmbito das disciplinas de
Português, Matemática, Educação Visual e TIC.
Esta atividade consistiu na apresentação do livro,
que leram durante o Projeto “10 Minutos a Ler”,
num dodecaedro.
Para assinalar o Dia Mundial do Livro, estes
fantásticos trabalhos estiveram em exposição na
Biblioteca e foram uma excelente forma de
homenagear a Leitura.

VIVE NA REAL, NÃO NA DEPENDÊNCIA
A Biblioteca e o Serviço de Psicologia e
Orientação, em parceria com a Escola Segura,
realizaram uma sessão de esclarecimento, para
alunos do 3.º ciclo, sobre substâncias aditivas
(tabaco, álcool e drogas) e comportamentos
dependentes, nomeadamente de videojogos.
Os alunos foram levados a refletir sobre os sinais
de
alerta
e
as
consequências
destas
dependências.

CRIAÇÃO/UTILIZAÇÃO DE RED E REA SEGURA E EFICAZ
No âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola, a Biblioteca dinamizou,
em articulação com a disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação, uma
atividade sobre Recursos Educativos Digitais e licenças de utilização, para os alunos das turmas
do 7.º ano de escolaridade.
Com o objetivo de desenvolver competências de literacia digital, e seguindo um guião de
trabalho, os alunos foram desafiados a produzirem em trabalho de pares um Recurso Digital
Aberto, recorrendo à ferramenta digital Canva.
Deixamos abaixo apenas alguns dos muitos recursos criados.
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MAIO
CONCURSO DE POESIA INTERESCOLAS DE GAIA 2022
Como já tem acontecido em anos anteriores, o Agrupamento de Escolas de Valadares
respondeu ao desafio e participou no Concurso de Poesia Interescolas do Concelho de Gaia. E,
uma vez mais, alguns dos poemas apresentados a concurso foram premiados.
Parabéns a todos os participantes!
A antologia com a publicação dos poemas apresentados a concurso pode ser lida aqui.

SETE DIAS COM OS MEDIA
Entre 3 e 9 de maio de 2022, assinalou-se a iniciativa 7 Dias com os Media. Tendo por base os
tempos que vivemos, nomeadamente as experiências e aprendizagens de uma pandemia
ainda ativa, o GILM (Grupo Informal sobre Literacia Mediática), enquanto promotor desta
operação, na edição de 2022 decidiu destacar a temática: “Eu, as Redes Sociais e os Media: que
relação é esta?”.
Assim, ao longo desses sete dias desafiámos os leitores do nosso blogue a refletir sobre esta
temática e a responder a uma questão diária relacionada com os Media.
SERÁ QUE PODEMOS
CONFIAR EM TODAS AS
NOTÍCIAS QUE CIRCULAM
NAS REDES SOCIAIS?

COMO SERIA A TUA
VIDA SEM REDES
SOCIAIS?

QUAL É PARA TI O MAIOR
RISCO QUE EXISTE NAS
REDES SOCIAIS?

O QUE SÃO OS
MEDIA?

QUAIS OS MEDIA MAIS
UTLIZADOS POR TI?

QUAL A TUA REDE
SOCIAL PREFERIDA?

SERÁ ESTA
INFORMAÇÃO
VERDADEIRA?
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AO LONGO DO ANO
10 MINUTOS A LER
No âmbito do Plano Nacional de Leitura (PNL),
continuámos a implementar com sucesso o
projeto "10 Minutos a Ler".
Assim, a partir da sensibilização para a leitura de
obras do PNL, quer através da sua divulgação nas
"montras" da Biblioteca quer através do seu
aconselhamento pela nossa equipa, os alunos
selecionaram
livros
para
realizar
leitura
autónoma, em contexto de sala de aula, durante
10 minutos diários, em diferentes disciplinas.
Os professores que implementaram este projeto
consideram que esta é uma atividade apreciada
pelas turmas, sendo "uma influência positiva e
muito marcante nas suas práticas de leitura”.

PROJETO DE LEITURA
Em articulação com as professoras de Português, a
Biblioteca apoiou os alunos na seleção de livros para
integrar os seus projetos pessoais de leitura, atendendo à
sua faixa etária, aos seus gostos pessoais e ao seu
desenvolvimento como leitores.
Com esta atividade pretendeu-se desenvolver laços
afetivos com a leitura, através da criação de um projeto
pessoal para cada leitor.

LEITURA ORIENTADA
No âmbito do Plano 21|23 Escola+, as Bibliotecas
Escolares disponibilizaram aos professores, de todos
os ciclos, materiais de apoio ao desenvolvimento da
atividade "Leitura Orientada", através da criação de
diversos guiões de exploração de obras do Plano
Nacional de Leitura.
A Biblioteca dinamizou ainda sessões, em articulação
com as professoras de Português do 5.º e do 6.º ano,
onde foram explorados guiões de leitura orientada
das obras Histórias em Verso para Meninos Perversos,
de Roald Dahl; As Naus de Verde Pinho, de Manuel
Alegre; e Primeiro Livro de Poesia, seleção de Sophia
de Mello Breyner Andresen.
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AO LONGO DO ANO
HORA DO CONTO COM O CAA
Semanalmente, na Biblioteca de
Valadares
dinamizámos
duas
sessões de Hora do Conto em
articulação com o Centro de
Apoio à Aprendizagem (CAA),
uma dirigida a alunos do 2.º ciclo e
outra dirigida a alunos do 3.º ciclo,
que serviram de base para a
promoção da leitura.
Nestas sessões, os livros foram
abordados como objetos de
prazer e de aprendizagem e foram
muitas as histórias que deles
saltaram.
Com estas atividades, procurámos
que o espaço da biblioteca se
afirmasse
como
local
de
descontração, de viagem, de
criatividade, mas também de
aprendizagem.
Aqui fica o registo de, apenas,
alguns desses momentos

LEITURA EM FAMÍLIA - LEITURA EM VAI E VEM
As famílias têm um papel relevante nas atividades de promoção da
leitura. Está provado que quanto mais cedo os livros e a leitura em
voz alta entrarem na vida das crianças, melhor.
A leitura é uma das capacidades mais importantes do ser humano
e uma das principais condições para aprender. Neste contexto,
semanalmente, os alunos da Educação Pré-escolar levaram para
suas casas livros para Ler em Família.

VOLUNTÁRIOS DA LEITURA
O voluntariado de leitura constitui um importante
apoio à ação da escola e da biblioteca, prestando um
acompanhamento individualizado nesta área.
Este projeto envolveu vários alunos do 1.º ciclo da
Escola Básica de Junqueira, tendo tido um impacto
significativo a nível da sua competência leitora.
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BREVEMENTE
NO PRÓXIMO ANO LETIVO

Catálogo das Bibliotecas
Com a aquisição do programa de catalogação, contamos no próximo ano letivo disponibilizar o
catálogo das Bibliotecas do Agrupamento para consulta dos nossos utilizadores. Assim, será
possível agilizar o sistema de pesquisa e empréstimo, nomeadamente no que diz respeito à
reserva, requisição e devolução de documentos.

SUGESTÕES
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
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