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Nº1
Olá a todos.
Cá estamos, neste final de período para divulgarmos as actividades da nossa
biblioteca ao longo do primeiro trimestre.
No início do período foram tempos um pouco confusos, pois a incerteza da data
da mudança para as novas instalações, e depois a própria mudança, acabaram
por atrasar um pouco as nossas actividades.
Porém, logo que nos mudámos, os nossos “clientes” não pararam de nos visitar
e a vida na biblioteca tem
tem corrido de vento em popa. Claro que a casa não está
ainda totalmente arrumada, mas vamos trabalhando e arrumando e os serviços
têm sido prestados, cremos, com a qualidade que os nossos alunos e os nossos
colegas professores merecem: a frequência livre da biblioteca tem alcançado
níveis muito bons (com vários momentos de lotação esgotada), a utilização da
biblioteca em contexto lectivo tem vindo a aumentar, o plano anual de
actividades tem sido implementado com sucesso.
Continuamos integrados no projecto aLeR+
aLeR+ (somos uma escola aLeR+!) e temos
sido contemplados com apoios para o seu desenvolvimento – recebemos, ainda
esta semana, um bom lote de livros que contamos disponibilizar em Janeiro.
Este ano, iniciámos um trabalho mais sistemático no mundo da internet:
intern
elaborámos um catálogo digital (http://www.diigo.com/user/be
http://www.diigo.com/user/be-eb23-mafra ) e
criámos uma conta no facebook (Bib Eb Mafra) onde pretendemos fazer amigos
entre os professores e pais e encarregados
carregados de educação e divulgar o que for
sendo feito na biblioteca com os nossos alunos e professores – apelamos a
todos a que nos adicionem como amigos.
Recordamos que o nosso contacto é biblioteca.eb23@aemafra.edu.pt
biblioteca.eb
–
poderão contactar-nos
contactar nos para o que entenderem por bem.
Mais uma vez: Agradecemos o apoio que nos tem sido dado por todos!
A equipa da biblioteca

"Mudanças…
Mudanças "
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"Ler+

para vencer…
…"

Pelo terceiro ano consecutivo, com o patrocínio do Plano Nacional de Leitura,
foi oferecido um novo livro a cada aluno que frequenta o 5.º ano (Ler+ para
vencer). Foi a oportunidade para que todos os alunos do 5.º ano nos viessem visitar, acompanhados pelos
seus directores de turma. Trabalhámos a obra “Eu espero” e os alunos foram convidados a exprimir os seus
sonhos, neste momento
omento em que entram numa nova escola. Em
Novembro fizemos uma exposição onde incluímos os trabalhos
de todas as turmas.

"Bibliopaper

/ Mistério das Chaves…
Chaves "

Este ano temos dado continuidade ao trabalho iniciado no ano passado no que respeita à formação de
utilizadores. No 5.º ano, trabalhámos as normas de utilização e organização da biblioteca
(Bibliopaper) e no 7.º ano, discutimos a utilização de suportes variados
variados de informação e a forma como
os alunos podem encontrar esses diferentes suportes na biblioteca (Mistério
(Mistério das chaves).
chaves As várias
turmas vieram à biblioteca durante as aulas de Estudo Acompanhado
Acompanhado e Área de Projecto,
respectivamente, e os alunos aderiram
aderiram com entusiasmo às actividades propostas.

"aLeR+

Matemática…
…"

Este ano demos início a uma parceria de trabalho com o Grupo de Matemática
M temática. Trata-se de uma iniciativa
que pretende aliar a leitura e a Matemática. Assim, em cada semana de
início do mês, disponibilizamos um texto que se relaciona com a
Matemática para ser lido às turmas pelos professores. Os textos já
trabalhados estão disponíveis
eis na página do grupo de Matemática:
http://nelafee.comuv.com/alermais.html . Também adquirimos para a biblioteca várias obras literárias em
que a Matemática é a pedra de toque – esperamos aprofundar o trabalho no
próximo período.

"Dia

do não fumador…
fumador "

A biblioteca associou-se
se ao Gabinete de Apoio ao Aluno para assinalar o Dia
do Não Fumador.. Além de se passarem filmes sobre o tema na Bibliomontra,
foi organizada uma actividade que aliava dois objectivos:
fazer pesquisas em diferentes suportes de informação e
compreender os riscos para a saúde inerentes ao
tabagismo. Diz quem participou que as actidades foram interessantes e que
foi uma forma simpática de assinalar
lar a data. Vejam os alunos em acção:

"Biblioteca

e leitura…
leitura "

Várias turmas aceitaram o repto e têm vindo regularmente
gularmente à biblioteca, desenvolvendo projectos
continuados de leitura. Trata-se
se de trabalho colaborativo entre a biblioteca e os professores das turmas,
com o objectivo de desenvolver o hábito e o prazer da leitura. Estes projectos são apoiados por blogs a que
os alunos têm aderido muito bem.
Para quem estiver interessado em espreitar, os trabalhos estão disponíveis nos seguintes endereços:
5.º A (prof. Helena Silva) – Leituras partilhadas: http://leituraspartilhadas5a1011.blogspot.com/
5.º C (prof. Clara Oliveira) – Leituras partilhadas: http://lp5c1011.blogspot.com/
6.º A (prof. Carla Cardoso) – leituras partilhadas : http://leituraspartilhadas6a.blogspot.com/
6.º B (prof. Isabel Lula) – Do longe se faz perto: http://dolongesefazperto6b.blogspot.com/
6.º C (prof. Mafalda Batalha e Nuno Boavida) – À roda dos livros: http://leituraspartilhadas5c.blogspot.com/
7.º B (professor. Luísa Condeça – Do longe se faz perto: http://dolongesefazperto7b1011.blogspot.com/
http://dolongesefazperto7b1011.blogspot.co
8.º A (professor. Luísa Condeça ) – Do longe se faz perto: http://dolongesefazperto8a1011.blogspot.com/

"A

biblioteca recomenda…
recomenda "

Em Kilmore Cove, na Cornualha, existe uma antiga mansão que esconde inquietantes mistérios. Jason e Julia,
dois irmãos gémeos de onze anos, são os seus novos habitantes. Juntamente com Rick, um novo amigo,
descobrem que o ex-proprietário,
proprietário, Ulysses Moore, deixou pistas e códigos que os conduzirão, através de túneis
e passagens secretas, à maior aventura das suas vidas. Mas
conseguirão eles desvendar a verdade acerca dos estranhos
acontecimentos que envolvem a Vivenda Argo e a vida de Ulysses
Moore ou serão travados por algo mais sinistro?
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