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Sendo a biblioteca um espaço de aprendizagem e de lazer, onde as “velhas e novas lite-

racias”, a par da educação para a cidadania e dos hábitos de leitura, se desenvolvem de 

forma (in)formal, nela ocorrem aulas de diversas áreas curriculares, elaboram-se traba-

lhos e estuda-se, sob a supervisão de docentes especializados, pesquisa-se, joga-se, (e)lê

-se, visiona-se filmes (em articulação, ou não, com conteúdos curriculares), participa-se 

em encontros com escritores/ilustradores, em sessões com psicólogos, investigadores, 

agentes da PSP, técnicas da APAV, etc., requisita-se livros, participa-se em concursos de 

índole escolar, concelhia, nacional ou internacional, é-se membro do Clube Virtual de 

Leitura, colabora-se em eventos da RBE, da RBC, do PNL, etc., em parceria com o Con-

servatório Regional de Coimbra, participa-se em feiras do livro… 

 

DESTAQUE, EM OUTUBRO: 

1-31 PREVENÇÃO RODOVIÁRIA (FORMAÇÂO PSP & FORMAÇÃO CÍVICA) 

1-31 LITERACIA FINANCEIRA (FORMAÇÃO DECO & FORMAÇÃO CÍVICA) 

1-31 JORNAL ESCOLAR (TERÇAS E QUINTAS A PARTIR DAS 14.30) 

CONTINUAM: 
1-31 EXPOSIÇÃO DOS TEXTOS PARA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

(METAS CURRICULARES DO PORTUGUÊS) 

1-31 VISITA À BIBLIOTECA (5º ANO E  DT) 

Atividades 
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Com vista ao apoio curricular a alunos e docentes, foram solicitados às editoras todos 

os manuais adotados no agrupamento.  

OFERECIDOS PELA SANTILLANA: 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visando a atualização do fundo documental e a disponibilização aos nossos utentes de 

todos os  títulos para educação literária (metas curriculares do português), foram solici-

tados às editoras os títulos em falta na nossa biblioteca. 

 

OFERECIDOS PELAS EDIÇÕES AFRONTAMENTO: 

O Príncipe Nabo, de Ilse Losa |7 exemplares 

 

 

Aquisições/Ofertas 
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http://www.santillana.pt/index.php?q=C/BOOKSSHOW/194


R. Almirante Gago Coutinho 

Tel: 239-792910 

Fax: 239-792919 

Correio eletrónico: 

eugeniocastro.coimbra@gmail.com 

NEWSLETTER NÚMERO 2. OUTUBRO, 2013 

Esta Newsletter é uma edição da equipa da biblioteca escolar da Escola Básica de 

Eugénio de Castro Isabel Torre | Fátima Prata  

COLABORADORES NESTE NÚMERO | REVISÃO DE TEXTO Isabel Torre | Fáti-

ma Prata| IMAGEM DA CAPA Sessão de formação Programa “Escola Segura” (PSP) & For-

mação Cívica 

istorre@gmail.com | http://www.escolaeugeniodecastro.pt/ | http://biblionavegar.wordpress.com/ | 

https://www.facebook.com/groups/259456300760841/ 

 

ESCOLA BÁSICA DE 

EUGÉNIO DE CASTRO: 

BIBLIOTECA 

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA (Formação Cívica) 

PROGRAMA ESCOLA SEGURA 

Consultado em 16 de setembro de 2013, em: http://www.psp.pt/Pages/programasespeciais/escolasegura.aspx?

menu=4. | 

 

LITERACIA FINANCEIRA (Formação Cívica) 

DECO 

Animação, dirigida aos alunos de 1º e 2º ciclos, que os ajuda a gerir o seu dinheiro. 

Consultado em 16 de setembro de 2013, em: http://www.decojovem.pt/biblioteca/guito/ . | 

 

Vídeo, dirigido aos alunos de 3º ciclo, que os ensina a gerir e poupar o seu dinheiro. 

Consultado em 16 de setembro de 2013, em: http://www.gerirepoupar.com/jovens/#. |  

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Jogo da Forca, dirigido aos alunos de 6º ano, que a brincar vão consolidar o que aprenderam sobre Alimentação 

Saudável, estudada na Unidade "Sistema Digestivo dos Animais".  

Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://ludotech.eu/jogos/forca/alim-sau.htm. | 

 

Ficha de trabalho autocorretiva, dirigida aos alunos de 6º ano, que os ajuda a avaliar o que aprenderam sobre Os 

Nutrientes, estudados na Unidade "Sistema Digestivo dos Animais". 

Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://aguaavista.com.sapo.pt/quiz/nutr.htm. | 

 

Ficha de trabalho autocorretiva, dirigida aos alunos de 5º ano, que os ajuda a avaliar os conteúdos  estudados na 

Unidade "Ambiente de Vida". 

Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://cmota.no.sapo.pt/Hot/5/AmbientesDeVida.html. |  

 

eLIVRO 

Losa, I. (2012). O príncipe Nabo. Consultado em 16 de setembro de 2013, em: http://pt.calameo.com/

read/0007492622a0ab3148fb3.  

Ligações 

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 
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