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Neste Número:
Concurso Nacional de Leitura
Fase Distrital
Concurso “Faça lá um poema”
PORDATA
Batalha dos Livros 3ª Edição
Semana da Leitura “Ler + no
Ria”
Zona Oficial de Bookcrossing
Encontro com … Afonso Dias
“Experiência de um Discente”
Leitura Puxa Leitura
Palestra “ A diversidade linguística na Europa”
Bibliofilmes

Editorial
É neste mês
de abril que
vos saudamos,
mais
uma vez, e
damos conta das novidades da nossa biblioteca, realizadas no 2º
período.
No dia 25 de fevereiro,
a Rede de Bibliotecas
de Olhão deu início à
Semana da Leitura
com a atividade “Ler +
no Ria”, que contou
com a participação de

Guião de pesquisa e uso da
informação
Um Postal vale mil Ideias
Feira do Livro Usado
Património Cultural Imaterial

alunos de todas as
escolas do concelho.
No dia 21 e 22 de março, comemorámos o
Dia Mundial da Poesia,
com Afonso Dias; quem
lá esteve pôde garantir

a animação.
A Mónica e a
Ana Rita do 11º
A deixaram-nos
cheias de orgulho, ao serem as
duas finalistas

da fase distrital do Concurso Nacional de Leitura.
Assim como o Daniel Carrilho do 3º
F,
que
venceu o
2º lugar
do conc u r s o
nacional
“Faça lá um poema”.
Esperamos que tenham
tido uma boa Páscoa,
comido muitas amêndoas
e aproveitado para
recarregar baterias porque o 3º
período
espera
por nós.

Workshop de “Animação do
Conto”

DizDiz-me e eu esquecerei. EnsinaEnsina-me e eu
lembrarlembrar-meme-ei. EnvolveEnvolve-me e eu aprenderei.

Novidades

provérbio chinês

Concurso Nacional de Leitura
A
Mónica
Lopes e a
Ana Rita Silva do 11º A
(vencedoras
do 5º escalão da Batalha dos Livros) estão
de parabéns, pois ganharam o 1º
e o 2º lugar, respetivamente, da
fase distrital do Concurso Nacional de Leitura,
Leitura realizado no dia 5
de abril, na Biblioteca Municipal
de Faro.
A primeira fase consistiu numa prova escrita
com questões sobre
os livros: “O triunfo
dos porcos”, de Geor-

ge Orwell e
“Aldeia
Nova”, de
Manuel da
Fonseca;
em
que
foram apurados 5 finalistas. A
fase final consistiu numa prova
oral que incluiu a leitura expressiva de um excerto das obras.
Os prémios recebidos foram um
diploma de participação e um
cheque-livro no valor
de 100€.
As nossas alunas irão
representar o distrito
de Faro na final do
concurso em Lisboa,
no dia 14 de maio.

Concurso
“Faça Lá um Poema”
O aluno Daniel Carrilho, do 3º F, está de
p a r a b é n s , p o i s o s eu p o e m a
"Experiência de um discente" ficou em
2º lugar no concurso Faça Lá um Poema,
ma organizado pelo Centro Cultural de
Belém e Plano Nacional de Leitura, no
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia. A entrega dos prémios
realizou-se no dia
20 de março, no
Centro Cultural de
Belém, em Lisboa.
Leia o poema
selecionado
na
página 3.
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Pordata

Batalha dos Livros - 3ª Edição

Base de dados do
Portugal Contemporâneo
No âmbito do projeto PORDATA, a turma do 12º G, sob
orientação da prof.ª Virgínia
Martins, realizou trabalhos de
pesquisa na área da Sociologia, tendo utilizado os dados
da PORDATA como principal
fonte de informação.
Foi selecionado o trabalho
sobre a adoção, realizado pelo
grupo das alunas Ana Afonso,
Andreia Nascimento e Carina
Fernandes.
Não ganhámos, mas valeu
pelo esforço.

O concurso Batalha dos
Livros, realizado no dia
Livros
2 de março, na Biblioteca Municipal, pela Rede
de Bibliotecas de
Olhão, foi um verdadeiro momento de festa.
As duas equipas representantes da nossa
escola, as Implacáveis
do 10º F e as Pão com
Gelado do 11º A estão
de parabéns pela sua

prestação. Esta última
equipa foi a vencedora
do 5º escalão.
Este ano, pela segunda
vez, foi utilizado o sistema eletrónico de ges-

tão de respostas na
2ª fase e na de morte
súbita, concebido pelo
professor Simplício do
Carmo, que funcionou
na perfeição e permitiu
proceder
ao
desempate das equipas.
Para o ano a Batalha
continua...

O CARTÃO DA
BIBLIOTECA!

Semana da Leitura - “Ler + no Ria”
Zona Oficial de
Bookcrossing
A nossa escola é desde
o dia 4 de março de
2011, uma Zona Oficial do Bookcrossing.
Bookcrossing
Este é um clube de
livros global, que atravessa o tempo e o
espaço e que tem
como objetivo transformar o mundo numa biblioteca.
No Bloco Novo, junto à Biblioteca,
existe uma estante onde todos
podem levar, ler e libertar os
livros. Para tal, depois de encontrarem os livros, só têm de ir ao
site oficial do Bookcrossing, registarem-se e introduzir o BCID (o
número de identificação de BookCrossing) do livro, lê-lo, e depois
libertá-lo novamente. Quem quiser pode doar livros na biblioteca
para serem libertados.
Boas leituras!

A Rede de Bibliotecas
de Olhão, em parceria
com o centro comercial
Ria Shopping, promoveu
a Semana da Leitura,
Leitura
que se comemorou em
todas as escolas do concelho, de 25 de fevereiro a 4 de março.
No dia 25 de fevereiro,
o Ria Shopping foi o
grande palco onde atua-

ram grupos de alunos
dos sete agrupamentos/escolas do concelho. O programa iniciouse às 10:00, com a sessão de abertura, seguindo-se a atuação de
malabaristas, sessões

de conto, declamação
de poesia, teatro, dança
e
m ú s i c a .
Os mais pequenos tiveram à disposição os
alunos do curso de Animador Sociocultural, do
2º F, para pinturas
faciais, moldagem de
balões e malabarismo.
Os alunos da nossa
escola atuaram ainda, a
partir das 20:00, com
danças latinas, expressão corporal e poesia.
O evento contou com a
participação da escritora Maria José Fraqueza,
de Domingos (Íris) e da
Escola de Música da
Junta de Freguesia de
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Moncarapacho. Os alunos das escolas básicas do concelho realizaram ilustrações de
livros lidos que deram
colorido ao espaço,
numa exposição que
decorreu durante toda
a semana. Esta iniciativa teve como objetivos
promover a prática da
leitura junto dos diferentes segmentos da
população e sensibilizar
os agentes económicos,
culturais e políticos
para o apoio ao desenvolvimento da leitura.
Foi ainda, lançado o
bookcrossing no concelho de Olhão.
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Experiência de um Discente

Encontro com Afonso Dias
Nos dias
21
de
março
(15:10) e
22
de
março
(21:30) esteve presente, na
nossa escola, Afonso Dias,
para dar voz à poesia.
A Biblioteca Escolar recebeu
pais, encarregados de educação, alunos, professores,
funcionários e comunidade
local para um encontro com
o poeta, ator e declamador

no Auditório da nossa escola,
que juntou cerca de 150 pessoas.
Esta iniciativa, organizada
pela Biblioteca Escolar, no
âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Poesia,
Poesia é
um projeto da DreAlg intitulado "A Poesia está na Escola...
e
em
todo o
lado."

Bibliofilmes

No laboratório da adolescência
Penso na actualidade
Realizo uma experiência
Apenas por curiosidade
O tubo de ensaio é a escola
Estrutura apropriada
É aqui que tudo se desenrola
De uma forma muito agitada
O professor é o ácido
Substância com sabedoria
Por vezes inquieto, por vezes plácido
Sem a base, o que dele seria!
A base é o aluno
Substância saturada de ambição
Costuma deslizar no momento oportuno
Sem o ácido, não tem sentido de orientação

A nossa escola tem três filmes a
concurso no Bibliofilmes Festival,
Festival
na
categoria
de
sala
de
aula/atividade. Acede ao site
www.bibliofilmes.com para votares
nos filmes das alunas, orientadas
pela prof.ª Dulce Nunes, do 1º C:

Então, junto os dois, para criar uma solução
O tubo de ensaio está danificado
Devido à espontânea reacção

- Camões, de Magda Rosa e Marisa
Horta;

O fumo dissipa-se
E agora chego a uma conclusão
No fundo do tubo encontra-se
Nitrato de educação

- Patrícia & Patrícia,
Patrícia de Patrícia
Santos e Patrícia Piedade,
- Inês Tomé e Inês Tavares.

Daniel Carrilho, 3ºF

Não se esqueçam de votar, até ao
dia 29 de abril.

Palestra “A diversidade
linguística na Europa”
No dia 25 de fevereiro pelas 10h15,
decorreu no Auditório, a palestra “A
Diversidade Linguística na Europa”, proferida pelo Dr. Luís
Moreira, responsável
linguístico da Representação da
Comissão Europeia em Portugal
(Antena da Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia em Lisboa). A palestra foi uma iniciativa
da prof.ª Cidália Guerreiro em colaboração com a Biblioteca.

Leitura Puxa Leitura
No âmbito
da
Semana
da Leitura, que
decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março, a
Biblioteca Escolar desafiou a comunidade escolar a fazer uma paragem
para ler, durante 15-30
minutos. A atividade
“Leitura
Leitura puxa Leitura”,
Leitura”
que teve lugar no dia 28
de fevereiro, das 11.15
às 11.45, pretendeu sensibilizar a comunidade

educativa para a importância da leitura, na
medida em que esta é
transversal a todas as
disciplinas, sendo fundamental para desenvolver
competências e o prazer
de ler. O objetivo foi ler.
Leu-se na sala de aula,
na cantina, no bar, na
sala dos alunos, no ginásio e em todo o lado...
Leram-se livros, revistas,
jornais,
leu-se no
computador... Leu-
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- s e
pelo
praz e r
de ler: leitura em voz
alta, leitura silenciosa.
Esperamos que o conjunto de sugestões de
leituras para esta atividade que a equipa da
Biblioteca pôs ao vosso
dispor (professores,
alunos, funcionários...)
tenha sido do vosso
agrado.
Boas Leituras!
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Guião
Pesquisa e uso
da informação
A escola disponibiliza a todos
os professores e alunos um
guião de pesquisa e uso da
informação que tem por base o
M o d e l o
K u h l t a u .
Este modelo, apresentado em
Conselho Pedagógico pela
coordenadora de projetos, a
prof.ª Eurídice Gonçalves, e a
prof.ª
bibliotecária, Teresa
Costa, está disponível, em
formato digital, no site da
Biblioteca
e,
em
suporte papel, nas
instalações da mesma.

Está comprovado que bibliotecários e professores, ao trabalharem em conjunto, influenciam o desempenho dos estudantes para o
alcance de maior nível de literacia na leitura
e escrita, aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação e das tecnologias de comunicação e informação.
Manifesto IFLA/UNESCO
para a Biblioteca Escolar

Um postal vale
mil ideias

Feira do Livro Usado
A Biblioteca realizou,
durante a Semana da Leitura, de
28 de fevereiro a
4
de
março,
a Feira do Livro
Usado.
Usado Para tal
contámos com a
colaboração de
alguns professores que doaram livros
à biblioteca.

Agradecemos a quem
comprou;
de
certeza
que
não se arrependeu.

O Plano Nacional de Leitura
lançou, aos alunos do ensino
secundário, o desafio de
criarem um postal ilustrado.
Pedia-se que elaborassem
um pequeno texto acerca de
um livro que tivessem lido
onde demonstrassem
capacidade de síntese,
cruzando esta competência
com as que se desenvolvem
no âmbito das artes
plásticas.
A
nossa
concorrente foi a Sara Veiga
do 10º H, orientada pela
profª. Dulce Nunes.
Aguardamos os resultados...

Com o dinheiro
que
fizemos
esperamos
comprar novos
documentos para a
nossa Biblioteca.

Património Cultural Imaterial
No dia 3 de fevereiro, decorreu no
nosso auditório, a apresentação do
Projeto Vive PCI.
PCI.
Esta iniciativa, integrada no Ano
Internacional da Juventude e promovida pela Direção Regional de Cultura e a Fnac Algarveshopping, pretende valorizar o património cultural imaterial da nossa região.
A apresentação deste concurso foi feita pela companhia
de teatro "Ao Luar Teatro", de Alte. Estiveram presentes,
para além de professores, as turmas do 1ºD, do 2ºF e do
3ºF; que entre muitas gargalhadas, ficaram interessados
em concorrer. O prazo para envio dos trabalhos, caso
tenham efetado a inscrição previamente, termina a 30 de
julho.
Biblioteca Escolar

Estamos na Web
www.biblioteca.esffl.pt

Escola Secundária Dr. Francisco
Fernandes Lopes
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 8700853 Olhão
Tel: 289 700 450
Fax: 289 700 459
Correio eletrónico:
becre.eso@gmail.com

Workshop
“Animação do Conto”

Nos dias 27 de janeiro
e 15 de fevereiro, as
turmas do 1ºD e 2º F
participaram
num
workshop sobre Animação do Conto.
Conto
Esta iniciativa, organizada pela Biblioteca
Escolar, foi dinamizada pela professora
bibliotecária, Nélia
Estêvão, do Agrupamento de Escolas
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João da Rosa. Os alunos puderam, assim,
ter contacto com
vários livros de literatura infantil e aprender algumas técnicas
de leitura.
No final, todos os alunos tiveram oportunidade de pôr em prática o que aprenderam,
tendo escolhido um
livro e sugerido uma
estratégia de leitura.
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