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UM POEMA

Tenho uma janela
Que dá para o mar
Barcos a sair
Barcos a entrar
Tenho uma janela
Que dá para o mar
Sonhos a partir
Sonhos a chegar
Tenho uma janela
Que dá para o mar
Um fio de fumo
Uma sombra além
Uma história antiga
Um cantar de vela
Um azul de mar
Tenho uma janela
Que seria bela

Seria mais bela
Que qualquer janela
Janela fosse ela
De Lua ou de estrela
Ou qualquer janela
De qualquer escola
Se não fosse aquele
Pescador já velho
Que anda pela praia
A pedir esmola
Barcos a sair
Barcos a entrar
Chego-me à janela
E não vejo o mar

Morning Sun, de Edward Hopper. 1930

Mário Castrim, in O Meu Primeiro Álbum de Poesia, seleção e prefácio Alice Vieira

Motivar para a leitura, incentivar os alunos a lerem mais e melhor, fomentar hábitos de leitura é o trabalho do dia a dia de
uma biblioteca escolar, dos professores e dos pais que estão conscientes de que a leitura é fundamental e imprescindível
para o sucesso dos alunos.
É a pensar nisso que a biblioteca, os professores de português e titulares de turma organizam ao longo do ano as
Olimpíadas da Leitura, integradas no projeto aLer+ e que culminam com uma prestação pública de argumentação e
improvisação. Este ano pela primeira vez tivemos os meninos e meninas do 3.º e 4.º ano e muitos pais. Foi a festa e a
celebração da leitura.
.
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LIVROS
Classe 8
- O Estranhão, Álvaro Magalhães
- Sr. Pivete, David Walliams
- A Floresta Encantada, Enid Blyton

O Sítio das Coisas Selvagens
Filme de Spike Jonze
O livro de Dave Eggers
(Livro recomendado para o 3º ciclo, destinado a leitura autónoma)

Max é um rapaz que está a crescer e a entrar num mundo que não consegue controlar. O pai
foi-se embora; a mãe passa cada vez mais tempo com o namorado; e a irmã está a chegar à
adolescência. Ele, por seu turno, refugia-se no interior do seu fato de lobo e entrega-se aos
acessos de braveza de que é frequentemente acometido. Um dia, fugindo de uma discussão
em casa, encontra um barco e, navegando nele, descobre uma ilha habitada por criaturas
selvagens e monstruosas, de que se tornará rei.
Na altura em que o filme de Spike Jonze O Sítio das Coisas Selvagens estreia nas salas de
cinema portuguesas, a Quetzal publica o romance homónimo de Dave Eggers, um livro para
todas as idades inspirado no clássico infantil de Maurice Sendak.

LER+ as novidades por sugestão da Biblioteca
PARA os MAIS PEQUENOS:
Sr. Pivete, David Walliams

Chloe é talvez a menina mais solitária do mundo. E, então, conhece o Sr. Pivete, o semabrigo que anda pelas ruas perto de sua casa. Sim, ele cheira um pouco mal - mas é
também a única pessoa que trata Chloe com alguma simpatia. Por isso, quando o Sr.
Pivete precisa de um sítio para ficar, Chloe decide escondê-lo no barraco do jardim.
Mas Chloe depressa descobre que há segredos que prometem sarilhos. E, por falar em
segredos, talvez o Sr. Pivete tenha um que te deixe com a pulga atrás da orelha!
(Literalmente…)

A Floresta Encantada, Enid Blyton

O Zé, a Isabel e a Francisca vão viver para perto de uma Floresta Encantada e lá
descobrem a Árvore Longínqua, que lhes dará a conhecer muitas terras diferentes.
Fazem novos amigos, deslizam pelo escorrega escorregadio e vão a uma festa
magnífica na Terra dos Aniversários! Descobre um mundo mágico na companhia do
Cara de Lua, do Sr. Caçarola e da fada Seda.

O Estranhão, Álvaro Magalhães

“Fred, o Estranhão, é um rapaz de 11 anos, com um. Q.I. acima da média, que conta a
sua estranha vida (a família, a escola, os amigos, os amores), com palavras e
desenhos, enquanto reflete sobre tudo o que o rodeia.
O seu grande desafio é viver uma vida normal, sem sobressaltos, e chega a fingir que é
estúpido para não ser incomodado pelos que fingem ser inteligentes. Mas isso não é
tarefa fácil para um Estranhão. Pois não?

PARA os MAIS CRESCIDOS:
Romão e Juliana, Mário Zambujal

Com Romão e Juliana vamos ao reinado de D. João V, ele próprio protagonista de
aventuras galantes, ficou célebre a que manteve com Soror Madre Paula Teresa de
Almeida, Madre do Convento de Odivelas. De igual liberdade não gozam Romão e
Juliana pelo que tentam vencer as barreiras em peripécias sucessivas. Fiel ao seu
consagrado estilo narrativo, pleno de imaginação e humor, Mário Zambujal traz-nos uma
nova e apaixonante história.

O Rapaz do Caixote de Madeira, Leon Leyson

(Livro recomendado para o 3º Ciclo, destinado à leitura autónoma)

Leon Leyson tinha apenas dez anos quando os nazis invadiram a Polónia em 1939 e a
sua família foi forçada a viver no gueto de Cracóvia. Neste seu livro de memórias, Leon
começa por nos descrever uma infância feliz, na sua aldeia natal e felizmente para a
família, o seu caminho cruzar-se-ia com o de Oskar Schindler que os incluiu na célebre
lista dos trabalhadores da sua fábrica. Na altura com apenas 13 anos, Leon era tão
pequeno que tinha de subir para cima de um caixote de madeira para chegar aos
comandos das máquinas. Ao longo desta história, que reproduz com autenticidade o
ponto de vista de uma criança, Leon Leyson deixa-nos entrever, no meio do horror que
todos os dias enfrentam, a coragem, a astúcia e o amor que foram necessários para
poderem sobreviver.

Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, Judith Kerr (Livro recomendado para o 3º Ciclo, destinado à leitura autónoma)

Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa é uma das obras mais lidas por jovens de
todo o mundo. Considerada um clássico da literatura juvenil, e inspirada na vida da
própria autora, fala-nos da Segunda Guerra Mundial numa nova perspetiva e até com
algum humor.
Vive-se o ano de 1933. Anna tem apenas nove anos e anda demasiado ocupada com a
escola e com os amigos para reparar nos cartazes políticos espalhados pela cidade de
Berlim com a suástica nazi e a fotografia de Adolf Hitler, o homem que muito em breve
mudaria a face da Europa. Ser judeu, pensa ela, é apenas algo que somos porque os
nossos pais e avós são judeus.
Mas um dia o pai dela desaparece inexplicavelmente. E, pouco tempo depois, ela e o
irmão, Max, são levados pela mãe com todo o sigilo para fora da Alemanha, deixando
para trás a sua casa, os amigos e os amados brinquedos. Reunida na Suíça, a família
de Anna embarca numa aventura que vai durar anos.

HISTÓRIAS … COM CIÊNCIA
Alunos do 4º ano pela Equipa da BE e Profª Sofia Damiana de Jesus
EXPOSIÇÃO “ANTÓNIO VARIAÇÕES”
Na Escola Secundária de Sá de Miranda pelos alunos do 8º ano (ATD)
APOIO NAS OLIMPÍADAS DA LEITURA
Alunos do 3º, 4º e 5º ano
APOIO NA FINAL DAS OLIMPÍADAS DA LEITURA
Em parceria com os docentes de Português e titulares de turma do 3º e 4º ano
ORGANIZAÇÃO DO DIA DA INTEGRAÇÃO
Para os alunos do 4º ano

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Viajar nas Histórias
Sessões de animação da leitura pela equipa da BE de S. Pedro: “O Capuchinho vermelho e a reciclagem”
Leitura em Vai e Vem
+ Leitura + Cidadania
Projeto de leitura no 6.º ano
Ideias com Mérito
Construir s@beres na Biblioteca Escolar - 5.º ano

Alunos, docentes e funcionários com + EMPRÉSTIMOS DOMICILIÁRIOS

BE - MERELIM S. PEDRO – 1º Ciclo

BE - EB MOSTEIRO e CÁVADO

Lara Fernandes Peixoto
Diogo Monteiro Barbosa
Rafaela Peixoto da Silva
Maria Manuela Ferreira Taxa

Ana Rita Martins Ferreira, 6.º B
Timur Samandarov, 8.º B
Inês Maciel, 6.º C
Rodrigo Loureiro, 6.º C

BE - MERELIM S. PAIO – 1º Ciclo

DOCENTES e NÃO DOCENTES
Mª Clara Ramos
Ernestina Pinheiro
Elvira Magalhães
Mª da Luz Azeredo
Mª da Luz Peixoto

Afonso da Silva
Ariana Rego Alves
Beatriz Rodrigues da Silva
Bruna Magalhães

O Livro de ir à India,
José Jorge Letria

O Príncipe Nabo,
Ilse Losa

A Teia de Carlota,
E. B. White

O Vento nos Salgueiros,
Kenneth Grahame

O Sítio das Coisas Selvagens,
Dave Eggers

A Vida Mágica da Sementinha,
Alves Redol

A Rapariga que Roubava Livros,
Brien Percival

Charlie e a Fábrica de Chocolate,
Tim Burton

A Livraria,
Isabel Coixet

A Vida de Pi,
Ang Lee

Chovem Almôndegas 2,
Phil Lord, Chris Miller

Cidades de Papel,
Jake Schreier

Concurso FINAL das OLIMPÍADAS da
LEITURA”
Rafaela Peixoto da Silva - 3.º ano
Inês Alexandra Ferreira - 4.º ano
José Pedro Xavier Matos - 5.º ano
Marisa Raquel Quintas - 6.º ano
Joana Filipa Oliveira - 7.º ano
Maria Beatriz Macedo - 8.º ano
Inês Maria Pereira - 9.º ano

Concurso “CLUBE do LIVRO do MÊS”
Mara Martins, 5.º A - 320 pontos
Marisa Quintas, 6º D - 315 pontos
Luana Meneses, 5.º A - 220 pontos

Concurso “UM LEITOR COM SUPER
VISÃO”
Rúben Ferreira - 7.º B - 84 pontos
Marisa Quintas - 6.º D - 52 pontos
Rodrigo Loureiro - 6.º D - 44 pontos
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