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EXPOSIÇÃO ITINERANTE DA BMC | EBEC 



Sendo a biblioteca um espaço de aprendizagem e de lazer, onde as “velhas e novas literacias”, 

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 trabalhos 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 escri-

tores/ilustradores, em sessões com psicólogos, investigadores, agentes da PSP, técnicas da 

APAV, etc., requisita-se livros, participa-se em concursos de índole escolar, concelhia, nacio-

nal 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 Conservatório Regional de Coimbra, participa-se 

em feiras do livro… 

DESTAQUE, EM FEVEREIRO: 

3-7 EXPOSIÇÃO ITINERANTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOBRE A REPÚBLICA

(História) 

3-28 CONCURSO CONCELHIO [RBC] “HÁ POESIA NA ESCOLA” [TEMA: LIBERDADE] 

(Português) 

3-28 CONCURSO NACIONAL [PNL] “FAÇA LÁ UM POEMA” [TEMA: LIVRE] 

(Português) 

3-28 JORNAL ESCOLAR (TERÇAS E QUINTAS A PARTIR DAS 14.30) [Todas as áreas] 

21 ADAPTAÇÃO DRAMATÚRGICA DA OBRA (das metas curriculares) O PRÍNCIPE NABO 

PELA COMPANHIA DE TEATRO “Atrapalharte”(Português, Educação Musical) 

Atividades 
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COLOQUE AQUI AS SUAS PROPOSTAS E COMUNIQUE-NOS: 
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R. Almirante Gago Coutinho 

Tel: 239-792910 

Fax: 239-792919 

Correio eletrónico: 

eugeniocastro.coimbra@gmail.com 
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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 | Pe-

dro Cunha | IMAGEM DA CAPA Exposição itinerante da Biblioteca Municipal sobre a 

República 

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

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

Seguidamente encontra links relativos a poesia, disponíveis online (muito úteis para os alunos que frequentam os 

2º e 3º ciclos). 

 http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/indice.htm (Contém as biografias de diversos poetas por ordem alfabética.) 

http://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal (O Project Gutenberg oferece mais de 38.000 livros eletrónicos gratuitos, designada-

mente de poesia.) 

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/index.php?id=2233 (Sítio em linha da Casa Fernando Pessoa que integra a sua biobibliogra-

fia, bem como textos de outros poetas.)  

https://www.infopedia.pt/ (Enciclopédia que integra informação diversa, nomeadamente a definição dos recursos expressivos: 

metáfora, personificação, etc.) 

http://linguaportugues7e8anos.blogspot.pt/2011/05/texto-poetico.html (Blogue de uma docente que apresenta variados conteú-

dos da área curricular de português, nomeadamente o texto poético – 7º ano.) 

Ligações 

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 
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