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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 DEZEMBRO: 

2–13 CONCURSO CONCELHIO “HÁ POESIA NA ESCOLA” 

(Português) 

10-12 FEIRA DO LIVRO: EXPOSIÇÃO BMC & ENCONTRO COM ANA BISCAIA 

(Distribuidor José de Almeida & Filhos) 
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EXPOSIÇÃO 13/14 

MAFALDA MOUTINHO: ESCRITORA 



 

OFERECIDOS, EM NOVEMBRO: 

 

PORTUGUÊS E FORMAÇÃO CÍVICA 
(contém sugestões para leitura orientada e exploração pedagógica do livro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGUÊS  
(poesia) 
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R. Almirante Gago Coutinho 

Tel: 239-792910 

Fax: 239-792919 

Correio eletrónico: 

eugeniocastro.coimbra@gmail.com 

NEWSLETTER NÚMERO 4. DEZEMBRO, 2013 

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

Eugénio de Castro Isabel Torre |  

COLABORADORES NESTE NÚMERO | REVISÃO DE TEXTO Isabel Torre | 

Pedro Cunha | IMAGEM DA CAPA Encontro marcado com Mafalda Coutinho (11/12) 

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

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

 

ESCOLA BÁSICA DE 

EUGÉNIO DE CASTRO: 

BIBLIOTECA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

GERAL  

Consultado em 5 de novembro de 2013, em: http://www.ibge.gov.br/paisesat/main_frameset.php (sítio 

que permite localizar, conhecer e comparar os países reconhecidos pela ONU, através de seus principais 

indicadores demográficos, sociais, económicos e políticos). | 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em: http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/sev/hgp/

puzzles.htm http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/sev/hgp/jogo_gloria.htm (Puzzles de História e 

jogo da glória com questões das várias unidades de 5.º e 6.º ano). | 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/sev/

hgp/5_ano.htm (Sínteses das várias unidades do 5.º ano e exercícios de aplicação de conhecimentos para 

realizar online). | 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  hhttp://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/sev/

hgp/6_ano.htm (Sínteses das várias unidades do 6.º ano e exercícios de aplicação de conhecimentos para 

realizar online).  | 

5.º ano 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  https://www.youtube.com/watch?v=qzJySpTOCIU (vídeo 

educativo sobre os Romanos e a Romanização da Península Ibérica). | 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  http://www.hgp.pt/Tema1.html (jogos didáticos sobre o 

Império Romano). | 

6.º ano 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  http://www.youtube.com/watch?v=Mvn4y5UH5pc (vídeo 

educativo sobre o Império português do século XVIII). | 

Consultado em 5 de novembro de 2013, em:  http://www.youtube.com/watch?v=6nwQHXAS0AU (vídeo 

educativo sobre a sociedade portuguesa no tempo de D. João V). | 

Ligações 

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 
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