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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 SETEMBRO: 

12-30 BIBLIOTECA ABERTA E MOBILE GAME “VIAGEM À VOLTA DO MUNDO DAS 

LÍNGUAS”, A PROPÓSITO DO DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS  

(ARTICULAÇÃO CURRICULAR: INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL) 

15-30 VISITA À BIBLIOTECA 

(ALUNOS DE 5ª ANO, DT E EE) 

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, EM AGOSTO/SETEMBRO: 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisições/Ofertas 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

    HISTÓRIA 

    GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS NATURAIS 



R. Almirante Gago Coutinho 

3030-326 Coimbra 

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 | 

IMAGEM DA CAPA Bibliappteca (Biblioteca escolar de bolso da EBEC) 

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

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

 

ESCOLA BÁSICA DE 

EUGÉNIO DE CASTRO: 

BIBLIOTECA 

Françaisfacile.com. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.francaisfacile.com/exercices/

exercice-francais-2/exercice-francais-48827.php. [Contém exercícios sobre “Aller chez ou aller à (au 

– aux)?”.] |  

 

ToLearnFrench.com. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.tolearnfrench.com/

exercises/exercise-french-2/exercise-french-48971.php. [Inclui exercícios sobre “Les moyens de 

transport”.] |  

 

Françaisfacile.com. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.francaisfacile.com/exercices/

exercice-francais-2/exercice-francais-32450.php. [Integra exercícios sobre “Futur de l’indicatif”.] |  

 

Bonjour de France. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.bonjourdefrance.com/n9/

cdm2.htm. [Contém exercícios sobre “L’ imparfait”.] |  

 

Françaisfacile.com. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.francaisfacile.com/exercices/

exercice-francais-2/exercice-francais-41806.php. [Inclui exercícios sobre “Les degrès des adjectifs”.] |  

 

TAPIS VOLANT 1. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.tapis.com.au/studentbook1/

unit15/u15_maniere_a01.html. [Integra exercícios sobre “Le futur proche”.] |  

 

TAPIS VOLANT 1. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.tapis.com.au/studentbook1/

unit15/u15_grammaire_a01.HTML. [Contém exercícios sobre “Le futur proche”.] |  

 

Bonjour de France. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.bonjourdefrance.com/

prononciateur-phonetique/phrases/niveau/debutant.html. [Integra “Le Prononciateur”.] |  

 

TV5.org. Consultado em 23 de setembro de 2013, em: http://www.tv5.org/TV5Site/carte/ecard3/FR/

cartooneditor.php. [Permite produzir “Lettres d’Amour et d’ Amitié”.] |  

 

Baladix. Consultado em 23 de setembro de 2013, em:  

http://baladix.blogspot.pt/. [Blogue dos professores de Francês da E. B. 2, 3 Gil Vicente – Guimarães –, 

que Inclui jogos, exercícios, etc.]|  
 

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 

 Recursos educativos online (materiais didáticos facilitadores de autoaprendizagem)    

 FRANCÊS | 3º Ciclo 
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