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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 MARÇO: 

3–31 “POESIA PLÁSTICA”: OFICINA DE LEITURA E DE EXPRESSÕES PARA EXPOSI-

ÇÃO NA GALERIA PINHO DINIS (CASA DA CULTURA) 

[BMC] 

3-31 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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COM A VERBA CONSEGUIDA COM A FEIRA DO LIVRO: 

 

PORTUGUÊS  
(Educação literária | Metas curriculares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAS 
(de Manuel Miranda, a quem agradecemos) 
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10 exemplares 



GEOGRAFIA  

 

GERAL  

 

Consultado em 9 de dezembro de 2013, em: http://geocid-snig.igeo.pt/ 

Sítio do Sistema Nacional de Informação Geográfica - O Sistema Nacional de Informação Geográfica 

(SNIG) é a infraestrutura nacional de dados espaciais que permite pesquisar, visualizar e explorar a informa-

ção geográfica sobre o território nacional, produzida pelas entidades oficiais e também por privados. É igual-

mente um espaço de contacto para dinamizar, articular e organizar as atividades ligadas a esta temática em 

Portugal e no contexto da diretiva europeia INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). | 

 

Consultado em 9 de janeiro de 2014, em: http://www.geoweb.pt/ 

Permite pesquisar múltiplos temas e locais georreferenciados, definir itinerários ou consultar rotei-

ros, por todo o território português. "Pode percorrer o país planeando as suas visitas a monumentos, 

descobrir locais de interesse turístico, escolher onde comer, onde dormir e, claro, divertir-se." | 

 

Consultado em 9 de janeiro de 2014, em: http://www.orlando-ribeiro.info/ 

Sítio onde se encontra o Espólio Científico de Orlando Ribeiro, legado por ele ao Centro de Estudos 

Geográficos de Lisboa. | 

 

Consultado em 9 de janeiro de 2014, em: http://www.wdl.org/es/ 

Biblioteca Digital Mundial - Sítio lançado pela UNESCO que permite consultar mapas e artigos gratui-

tos sobre vários países em diversas línguas. | 

 

7.º ano 

Consultado em 9 de janeiro de 2014, em:   http://eos.fe.up.pt/exlibris/dtl/d3_1/

apache_media/web/11949/Home.swf?type=swf Sítio que permite obter informações e exercí-

cios e, ainda, realizar jogos didáticos sobre continentes e oceanos, latitude e longitude e países da europa. 

| 

Consultado em 14 de janeiro de 2014, em:   

http://geografiaagvv.blogspot.pt/2008/03/7-ano-preparao-para-o-teste.html  

“Geografia em ação” - Preparação para testes sobre coordenadas geográficas, estado de tempo e clima. | 
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R. Almirante Gago Coutinho 

Tel: 239-792910 

Fax: 239-792919 

Correio eletrónico: 

eugeniocastro.coimbra@gmail.com 

NEWSLETTER NÚMERO 7. MARÇO, 2014 

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 | Fer-

nanda Moita | IMAGEM DA CAPA Pesquisa  (13/14) 

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

https://www.facebook.com/groups/259456300760841/ 
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7 e 8.º ano 

Consultado em14 de janeiro de 2014, em: http://www.japassei.pt/espreitar-os-conteudos

---materiais/geografia-7---clima-e-formacoes-vegetais- 

Sítio que permite a consulta de conteúdos e de vários tipos de mapas relativos ao tema Meio Natu-

ral. | 

 

Consultado em 14 de janeiro de 2014, em: http://estudo-facil.webnode.pt/trabalhos/a7%

C2%BA%20ano/geografia/jogos-de-geografia/ 

Jogos didáticos de geografia para 8º e 9º anos. | 

 

7, 8 e 9º ano 

 

Consultado em 14 de janeiro de 2014, em: http://georuyluisgomes.no.sapo.pt/7.htm 

Jogos didáticos de geografia e de estudo com PowerPoint de apoio para 7º, 8º e 9º anos. | 

 

Consultado em 14 de janeiro de 2014, em: http://eb23cmat.prof2000.pt/sala/geografia/

geografia.html 

Exercícios de todos os conteúdos de 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, excetuando o tema F – 

Ambiente e Sociedade. | 

 

Consultado em 14 de janeiro de 2014, em: http://www.netprof.pt/netprof/servlet/testes?

TemaID=NPL0705&ano=9&disc_id=71&disciplina=Geografia&teste_id=205&nome=Esta

do%20de%20tempo%20e%20clima%20II 

Exercícios sobre climas e estado de tempo. Fichas interativas para 7º, 8º e 9º anos. | 

 

 

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 


