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Boletim - Fevereiro  
 

 

Dias Comemorativos 

Publicações - Blogue 
Com o objetivo de assinalar a Semana da Leitura e o Dia Mundial 
da Poesia, as Bibliotecas Escolares do nosso agrupamento vão 
promover, em colaboração com o Departamento de Português e 
os Professores do 1.º ciclo/Jardim de Infância, um concurso aber-
to a todos os alunos, organizado de acordo com os seguintes 
escalões — Pré-escolar e 1.º ciclo / 2.º ciclo, 7.º e 8.º anos / 9.º 
ano e secundário.  
O concurso Sentir a Poesia é este ano dedicado a Sérgio Godinho. 
Partindo de uma letra deste autor, propõe-se a participação numa 
das seguintes modalidades: 
1- O que eu leio… (Leitura Expressiva / Dramatização / Interpreta-
ção musical) 
2- O que eu imagino… (Desenho / Pintura / Maqueta / Expressão 
Corporal) 
3- O que eu sinto… (Escrita criativa - texto sobre um poema ou 
criação de um novo poema com o mesmo tema ou com base nos 
sentimentos provocados pela sua leitura) 
O concurso irá desenvolver-se em 3 fases: 
1ª Fase - 19 de Janeiro a 24 de Fevereiro - Seleção de trabalhos 
por parte dos professores.  
2ª Fase -  27 de Fevereiro a 10 de Março -  Apreciação dos traba-
lhos e do desempenho dos alunos por um júri.  
3ª Fase -  10 a 21 de Março - Preparação da exposição e ensaios 
para o espetáculo.  
 

No dia 21 de março, será  apresentado à comunidade a nova edi-
ção do Livro da Escola, Manta de Retalhos 

Concurso Sentir a Poesia 

Jornal Escolar CREACÇÃO 

4.ªs feiras - 16.30 - 18.30 - Dúvidas sobre recursos/ferramentas digitais – 
Prof. Ana Rosa Gonçalves. Endereço: https://us04web.zoom.us/

j/7632546748?pwd=TXRlcmpvdm1hYzE5aFdUbldYU3poQT09  

Tira dúvidas Online 

- Fevereiro - Dinamização de 
sessões nas turmas do pré-
escolar do agrupamento sobre 
as obras lidas em família, no âmbito do pro-
jeto do PNL, Leitura em vai e vem 
 

- 7 de Fevereiro - Início dos ensaios do novo 
musical do T.Com, grupo de Teatro e Musi-
ca da ESFGA. 
 

- 13 a 17 de Fevereiro - Semana dos Afetos. 
Para festejar a amizade e o amor, o Núcleo 
de Comunicação da Biblioteca irá desenvol-
ver várias atividades ao longo desta sema-
na.   
 

- 16 de Fevereiro - A fase conce-
lhia do Concurso Nacional de Lei-
tura será realizada na Biblioteca 
da nossa escola e na Biblioteca 
Municipal de S. D. Rana. 
 

 

- 25 de Fevereiro - Final 
Nacional do Torneio Oei-

ras Internet Challenge. As alunas Carolina 
Ortiz e Filipa Barreto,  do 12.º ano, vão 
representar a Biblioteca. 

Em destaque na BE: 

Catálogo Online da BE  - https://rbec.cascais.pt/Pacweb 

13– Dia Mundial da Rádio 
14 - Dia Internacional da Doação de Livros 
21 - Dia Internacional da Língua Materna 

Já saiu o número 52 do nosso Jornal Escolar. 
Sessenta páginas com reportagens, notícias, tex-
tos de opinião, textos literários, sugestões e 
informações.  Podes ler o editorial no blogue da 
biblioteca: 
https://bibliotecaaefga.wordpress.com/2023/01/08/
jornal-escolar-3/ 

Educar para os Media 
A Biblioteca está a dinamizar, no âmbito do projeto Educar para os 
Media, sessões sobre a Dependência das Redes Sociais, com todas as 
turmas do 8.º ano. 
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