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UM POEMA
Não tenhas medo, ouve:
É um poema.
Um misto de oração e de feitiço…
Sem qualquer compromisso,
Ouve-o atentamente,
De coração lavado.
Poderás decorá-lo
E rezá-lo
Ao deitar,
Ao levantar,
Ou nas restantes horas de tristeza.
Na segura certeza
De que mal não te faz.
E pode acontecer que te dê paz…
Torga, Miguel. Poema Diários XIII a XVI.Dom Quixote, 2011

Como já é tradição, no último dia de aulas de dezembro, a noite tornou-se mais luminosa, mais fraterna e mais familiar.
Uma noite de Natal aLer+ a poesia dos nossos poetas, da tradição popular e dos poetas anónimos que vamos descobrindo na nossa
escola. Foram muitos os alunos, alunas e pais que nos trouxeram momentos sentidos e emotivos, quer dizendo poesia, quer
cantando, dançando ou lendo as cartas redigidas aos familiares em época natalícia, escritas pelos alunos do 9.º ano que se puseram
na pele dos soldados portugueses da 1.ª Guerra Mundial.

PARTILHACOLABORAÇÃOARTICULAÇÃOPARTICIPAÇÃORELACIONAMENTOS

FILMES

A livraria, Isabel Coixet
Género: Drama

A Idade da Pedra, Nick Park
Género: Animação, Comédia

Wonderstruck: O Museu das
Maravilhas, Todd Haynes
Género: Drama, Mistério

Classe 0

Classe 1

- Um Gorila, Livro para aprender a contar, Anthony
Browne
- A baleia, Benji Davies
- O Cuquedo e um amor que mete medo, Clara
Cunha
- Se eu fosse…, Richard Zimler
- Art e Max, David Wiesner
- A minha professora é um monstro, Peter Brown
- Grande e pequeno, Elizabeth Bennet
- Ali Saura & o primeiro dia de escola, Richard Torrey

- Os direitos do Homem: uma ideologia moderna,
François de Smet
- As mulheres e os homens, Orfeu Negro
- Há classes sociais, Orfeu Negro
- A educação para a Cidadania: como dimensão
transversal do currículo escolar, Carolina Carvalho
- Os direitos do homem contados às crianças, JeanLouis Ducamp
- A injustiça contada às crianças, Denis Langlois
- Refugiados e Migrantes, Ceri Roberts

Classe 3

Classe 7

- Guia da autonomia e Flexibilidade
Curricular- propostas e estratégias de
ação, Ariana Cosme
- Autonomia e Flexibilidade Curricular,
Ana Cláudia Cohen e José Fradique
- Testes? Estou Preparado! - Português 9.º ano
- Testes? Estou preparado! - Português 8.º ano
- Testes? Estou preparado! - Português 7.º ano
- Prática e Aprende Gramática - 3.º Ciclo Ensino
Básico
- Gramática de Português - 2.º Ciclo
- Gramática de Português - 3.º Ciclo

- Guinness World Record 2019
- SuperTmatik Português - Francês ( 6)
- SuperTmatik Português - Espanhol(6)

LIVROS

Classe 8
- Leandro, Rei da Helíria (10), Alice Vieira
- A menina que queria salvar os livros, Klaus
Hagerup
- Os Indomáveis F. C. - O mundo é uma bola, Álvaro
Magalhães
- Amor e futebol em Madrid, Álvaro Magalhães
- O mundo da Carlota: com mil coelhos!, Alice
Pantermüller
- Os livros que devoraram o meu pai. A estranha e
mágica história de Vivaldo Bonfim, Afonso Cruz
- Uma Noite Caiu Uma Estrela, David Machado
- A História da Gata das Botas, Beatrix Potter
- Ai Quiseste ir de Férias, Stilton?, Geronimo Stilton
- Manuscrito Misterioso, Geronimo Stilton
- Diário de um banana- vai tudo abaixo, Jeff Kinney
- Pai Sarilho, David Walliams
- Romão e Juliana, Mário Zambujal
- Cavalinho de Pau do Menino Jesus e Outros
Contos, Manuel António Pina
- O regresso do jovem príncipe, Alejandro Guillermo
Roemmers
- O Elmo - Armadura Dourada, Richard Brown

- Três Homens num Barco (já para não falar do
cão), Jerome K. Jerome
- Corações de Bolacha, Maria Parr
- Antes de vos deixar, Lauren Oliver
- A sombra do vento, Carlos Ruiz Zafón
- A Verdadeira História de Tom Trueheart, Ian Beck
- O Vento nos Salgueiros, Kenneth Grahame
- A História de um Rapaz Mau, Thomas Bailey
Aldrich;
- A Magia das Estrelas - A fabulosa vida de
Konstantin, Tom Bullough
- Se Isto é um Homem, Primo Levi
- Os Guardiães de Pedra, Ulysses Moore
- Escombros, Elena Ferrante
- O Evangelho Segundo Jesus Cristo, José
Saramago
- Outono, Ali Smith

Classe 9
- A minha história dos descobrimentos, Elisabete de
Jesus
- Histórias com História, Luísa Ducla Soares
- A Minha História de Portugal, Elisabete Jesus e
Eliseu Alves
- Os sete guerreiros da lua: Citânia de Briteiros,
Maria José Meireles
- D. Maria I, Isabel Stilwell

A livraria
O livro de Penelope Fitzgerald
O filme de Isabel Coixet
Florence Green vive numa pequena vila costeira, longe de tudo, e que se caracteriza sobretudo por aquilo que não tem, e
decide abrir a primeira livraria da terra. Florence compra um edifício abandonado há anos, gasto pela humidade e com o seu
próprio fantasma. Como se não bastasse o mau estado da casa, ela terá de enfrentar as pessoas da vila, que lhe demonstram
a sua insatisfação com a existência da primeira livraria local. Só a sua ajudante, uma menina de dez anos, não deseja sabotar
o seu negócio.

LER+ as novidades por sugestão da Biblioteca
PARA os MAIS PEQUENOS:

A menina que queria salvar os livros de Klaus Hagerup
A Anna tem quase 10 anos e adora ler. A sua paixão pelos livros é tal que passa a maior parte do tempo livre na biblioteca e a
sua melhor amiga é a bibliotecária Monsen.
Um dia, porém, a Sr.ª Monsen conta algo absolutamente devastador:
Os livros que ninguém lê são destruídos.
Só Anna pode evitar a tragédia que seria perdermos o acesso a todos esses mundos e personagens mágicos.
A história poderosa de um amor inspirador e sem limites: o amor pela literatura.

História da Gata das Botas de Beatrix Potter
Era uma vez uma gata preta, séria e bem-comportada. Pelo menos era assim que a via a velhinha simpática que era sua
dona; porque, na verdade, a Kitty (ou Miss Catherine St. Quintin, como gostava que lhe chamassem) apreciava fugir de casa
na penumbra da noite para caçar, devidamente armada, vestida e calçada.
Mas não se pense que esta vida dupla que levava lhe trazia privilégios. Pelo contrário, os dissabores eram mais que muitos. E
estão todos deliciosamente retratados, bem ao jeito de Beatrix Potter, neste maravilhoso conto, ao qual se juntam as
ilustrações do não menos icónico Quentin Blake, dando origem a um verdadeiro novo clássico.
Uma narrativa que permaneceu esquecida durante 100 anos e que agora, 150 anos após o nascimento da sua Autora, é
finalmente publicada pela primeira vez como história individual e ilustrada na íntegra.

Corações de bolacha de Maria Parr
Trille e Lena são os melhores amigos. Pelo menos Lena é a melhor amiga de Trille, e ele gostava de saber se Lena também
o considera o melhor amigo do mundo... Tem dúvidas, porque Lena não mostra o que lhe vai no coração. Se calhar porque
a cabeça dela está sempre ocupada a imaginar novas tropelias e aventuras loucas: Lena é imparável e ninguém pára
sossegado com ela naquela pequena aldeia norueguesa, entre o mar e a montanha! Só o avô e a avó-segunda têm
«pedalada» para acompanhar esta dupla de aventureiros, imagine-se! Mas quando a mãe de Lena encontra um novo pai
para ela e os amigos têm de se separar, nenhum deles sabe como viver sem o outro... Como irão fazer agora? Uma história
destinada a ser um clássico, actual e inesquecível.

PARA os MAIS CRESCIDOS:

A verdadeira História de TOM TRUEHEART de Ian Beck
Tom Trueheart vive no País das Histórias e tem seis irmãos mais velhos. Todos eles trabalham para a Agência das
Histórias que começa todas as histórias, cabendo-lhes desempenhar o papel do herói e terminá-las de forma bem-sucedida.
É necessário ter a certeza que em todos os contos tradicionais ou modernos os protagonistas conseguem triunfar dos seus
adversários. Tom Trueheart está quase a fazer 12 anos, quando é chamado para resgatar os irmãos. Será que ele vai
vencer um desafio tão grande?

O regresso do jovem príncipe de Alejandro Guillermo Roemmers
Na remota Patagónia, a quilómetros de qualquer povoado, um viajante encontra um rapaz adormecido à beira da estrada.
Está estranhamente vestido, como um pequeno príncipe, esconde-se num manto azul. Perplexo, o viajante pega nele
delicadamente. E, em cuidados, leva-o consigo. O menino só acordará mais tarde. Tem o cabelo loiro, da cor do trigo. E
muitas perguntas para fazer. Aos poucos revela-se, fala de si, do seu pequeno planeta distante, de uma flor caprichosa
que abandonou ao seu destino… e de um pequeno carneiro que aprisionou numa caixa de cartão, para que não fizesse
mal à sua flor.
O Regresso do Jovem Príncipe é uma história encantada, de A. G. Roemmers, o consagrado poeta Argentino. Ao evocar
uma personagem mítica da literatura universal, o autor recupera, neste início de século, uma inocência que temos de
preservar. E, ao mesmo tempo, procura responder às grandes questões com que o Homem se debate hoje.

O vento nos salgueiros de Kenneth Grahame
«Podemos discutir acerca dos méritos da maior parte dos livros e, na discussão, compreender o ponto de vista do
interlocutor. Podemos até chegar à conclusão de que, afinal, ele tinha razão. Mas não podemos discutir acerca de «O
Vento nos Salgueiros». O rapaz apaixonado oferece-o à namorada e, se ela não gostar, pede-lhe que devolva as cartas
de amor que lhe escreveu. O velho experimenta-o no seu sobrinho, e altera o testamento em conformidade. Este livro é
um teste de carácter. Não podemos criticá-lo, porque ele nos está a criticar a nós. (...) Devo, no entanto, aconselhar o
leitor: quando pegar neste volume, não tenha a presunção de julgar o meu gosto literário ou a mestria de Kenneth
Grahame. Quando iniciar a leitura, estará apenas a julgar-se a si próprio. Poderá merecê-lo, não sei. Sei, isso sim, que é o
leitor que estará a ser julgado.»

ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
da Biblioteca Escolar de Merelim S. Pedro
INAUGURAÇÃO
da Biblioteca Escolar de Merelim S. Pedro
OFERTA DE LIVROS
pela comunidade educativa dinamizada pela Biblioteca Escolar
de Merelim S. Pedro
CIRCULAÇÃO DAS MALAS VIAJANTES
de livros pelo pré-escolar e 1º ciclo
FORMAÇÃO DE UTILIZADORES
aos alunos do 5.º ano e aos alunos da BE S. Paio e da BE S. Pedro
SESSÃO DE LEITURA
- “A árvore da escola” de António Sandoval - BE S. Paio e BE S. Pedro;
- “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” de Ana Saldanha com exploração
de jogos interativos baseados na história, nos tabletes - 3.º ano
APOIO NAS OLIMPÍADAS
da Leitura - 3.º, 4.º ano, 2.º e 3.º ciclo
CONCURSO DE MARCADORES
“O meu livro preferido numa imagem” - 6.º ano
ESCRITA CRIATIVA
pela Dra. Estefânia Surreira - 5º ano
À RODA DOS LIVROS E DA LEITURA
pela Dra. Andréa Duarte - 5.º B
TROCA SOLIDÁRIA
de livros
APOIO
no Concurso Nacional de Leitura
MESA DE LEITURA
de Natal – “saborear os livros” - BE de S. Pedro
RECITAL Aler+ no NATAL
em parceria com os docentes de Português e Clube de Teatro.

PROJETOS
aLer+
VIAJAR NAS HISTÓRIAS
Sessões de leitura dramatizada pela equipa da BE de S. Pedro: “A minha professora é um monstro” de Peter Brown –
pré-escolar e 1º ciclo; “Grande e Pequeno” de Elizabeth Bennet e “A magia da estrela do outono” de Heidi Howarth e
Daniel Howarth – pré-escolar
LEITURA EM VAI E VEM
Empréstimo domiciliário de livros para leitura em família - pré-escolar S. Pedro
HISTÓRIAS… COM CIÊNCIA
Professora Sofia Damiana de Jesus com o apoio da equipa da BE de S. Pedro para os alunos do pré-escolar e 1.º ano
+ LEITURA + CIDADANIA
projeto de leitura - 6.º ano
CONSTUIR S@BERES
na Biblioteca Escolar – 5.º ano.

Alunos, docentes e funcionários com + EMPRÉSTIMOS DOMICILIÁRIOS

BE - MERELIM S. PEDRO – 1º Ciclo
Cátia Dias Araújo - 18 livros
BE - MERELIM S. PAIO – 1º Ciclo
Beatriz da Cunha Alves - 9 livros
Martim Azevedo Gomes - 9 livros

DOCENTES
Maria Clara Ramos – 17 livros
Ernestina Pinheiro – 15 livros
Maria da Luz Azeredo – 10 livros
Elvira Magalhães – 9 livros

NÃO DOCENTES
Carla Ribeiro – 4 livros
BE - EB MOSTEIRO e CÁVADO – 2º Ciclo
BE - EB MOSTEIRO e CÁVADO
– 2º Ciclo
Elisabete Pereira
– 4 livros
Ana Rita Martins Ferreira - 17 livros
Ana Rita Martins Ferreira - 17 livros
Timur Samandarov - 15 livros
Timur Samandarov - 15 livros
Lara Daniela Cunha Pinheiro - 10 livros
Rodrigo Diogo Lopes Loureiro - 10 livros

Nero Corleone de Elke Heidenreich

Ali Babá e os Quarenta Ladrões, adaptação
de António Pescada

O Peixe Azul de Margarida Fonseca Santos

O Anibaleitor de Rui Zink

O dia cinzento e outros contos de
Mário Dionísio

Cão como nós de Manuel Alegre

Amadeus de Milos Forman

Chocolate de Lasse Hallström

A livraria de Isabel Coixet
Os Croods de Chris Sanders, Kirk DeMicco

A vida de Inseto de John Lasseter e
Andrew Stanton

Hotel Transylvania de Genndy Tartakovsky

Concurso “UM LEITOR COM SUPER VISÃO”
Rodrigo Loureiro - 6.º C - 44 pontos
Marisa Quintas - 6.º D - 32 pontos
Vasco Gomes e Rúben Ferreira - 7.º B - 30 pontos

Concurso “CLUBE do LIVRO do MÊS”
Ana Rita Ferreira, 6º B - 48 pontos
Marisa Quintas, 6.º D - 43 pontos
Vasco Gomes e Rúben Ferreira - 7.º B - 30 pontos
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