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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 NOVEMBRO: 

03-21 CONCURSO POSTAL DE NATAL 2014 (GTC/SABE/RBE)  

04, 10, 11, 13 AÇÕES SOBRE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA (PSP | FC: 5º ANO)  

04, 11, 14 AÇÕES SOBRE PROFISSÃO PSP (PSP | FC: 8º ANO) 

05-26 JORNAL DIGITAL ESCOLAR  

24, 25 ENCONTRO COM O PROFESSOR DOUTOR PIRES LARANJEIRA SOBRE 

LITERATURA AFRICANA (UC | PORTUGUÊS) 

3-28 SESSÕES DE LEITURA (PARTILHADA) EM DIVERSOS SUPORTES  

 

 

 

 

 

Atividades 

AÇÃO  PROFISSÃO PSP | 2014 
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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 Laura Pereira | Tália Santos 

REVISÃO DE TEXTO Isabel Torre | IMAGEM DA CAPA O livro negro das cores & o 

braille (ACAPO) 

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

https://www.facebook.com/groups/259456300760841/ 
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Short stories. Consultado em 21 de outubro de 2014, em: http://www.short-stories.co.uk/ |  Site que per-

mite o download de contos em língua inglesa e que oferece recursos didáticos para explorar os mesmos na aula. 
Os alunos podem fazer jogos de vocabulário como atividade pós-leitura.  

Sempre a contar com a biblioteca escolar! 

AEEC 

Ligação 

INGLÊS: UMA SUGESTÃO POR MÊS 

EB EUGÉNIO DE CAS-

TRO INVADIDA POR 

CÓDIGOS QR 

 

Vários códigos QR foram 

expostos pela escola du-

rante o mês de outubro. 

Cartazes com QR codes 

conduziam a sugestões de 

leitura de professores, alu-

nos, etc., uma iniciativa da 

biblioteca 

escolar da 

escola sede, 

que, entre 

muitas ou-

tras, decor-

reu durante 

o mês de outubro para co-

memorar o Mês Internacio-

nal das Bibliotecas Escola-

res.  

Esta atividade integra-se 

num projeto aprovado pela 

Rede de Bibliotecas Escola-

res (RBE) – Ler APPtece -, 

no âmbito do projecto 

aLer+, que pretende levar 

os jovens a ler com prazer, 

recorrendo a dispositivos 

móveis (“mobile reading”).                                                                               

Tália Santos  

 

 

JORNAL DIGITAL ESCOLAR: UM EXCERTO 
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