
Hora do conto com os alunos do 2º Ano. 
"Pedro e o Lobo", o conto que Sergei 
Prokoviev escreveu e compôs a pensar muito 
didaticamente em crianças e instrumentos de 
orquestra, contém afinal mais do que a 
história de amizade e coragem do rapaz que 
captura o lobo ameaçador. Sugestão de 
atividade.

A música é uma forma de arte 
adorada por milhões de pessoas 
espalhadas pelo mundo, fazendo 
parte do quotidiano. A música é 

até uma forma de unir as 
pessoas do mundo e é 

considerada como um alimento 
para a alma.

Com o objetivo de promover 
esta arte em todos os sectores 

da sociedade, divulgar a 
diversidade musical e incentivar 

a partilha de experiências, 
amantes e simpatizantes de 

música desfrutam, neste dia, de 
programas musicais especiais, 

na maior parte das vezes 
gratuitos.
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Hora do ContoDias 
Comemorativos 

 Dia Mundial da Música - 
comemora-se 

anualmente a 1 de 
outubro

 
Celebração do Dia 

Mundial da Música 

Newsletter - Outubro

Participação total: 77 alunos

https://lermaissl.files.wordpress.com/2022/10/pedro-e-o-lobo.pdf
https://lermaissl.files.wordpress.com/2022/10/pedro-e-o-lobo.pdf


Ora do conto com os alunos do 3º e 4º Anos. 
Preparação da vinda da escritora Isabel 
Jambujal. 
Na sequência da aticidade os alunos foram 
convidados a fazer um plano de poupança. 
O hábito da poupança:
É importante mostrar às crianças as 
vantagens da poupança. Pode ser útil 
estabelecer-lhes um objetivo que as motive, 
comprar um brinquedo, ou um livro, por 
exemplo. Desse modo, por um lado, verão 
crescer as suas poupanças e por outro, terão 
presente o objetivo pelo qual o estão a 
guardar.

Caderno de Educação Financeira 
1º Ciclo

 
Este caderno tem como objetivo 

apoiar os alunos e os 
professores do 1º ciclo do 

ensino básico na implementação 
de conteúdos definidos no 
Referencial de Educação 

Financeira (REF) para este ciclo 
de ensino.

Através de um conjunto de 
situações vividas pelo Tomás e 
pela Clara com a sua família, 
são abordados de uma forma 

lúdico-didática os 
temas/subtemas - Necessidades 

e Desejos, Despesas e 
Rendimentos, Poupança, Risco e 

Incerteza e Meios de 
Pagamento - do REF.

 

Fotorreportagem

Hora do Conto

Educação 
Financeira 
 O Dia Mundial da 

Poupança celebra-se 
anualmente a 31 de 

outubro.
 

Participação total: 155 alunos

https://www.metlife.pt/blog/familia/educacao-financeira/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef1_web_300.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef1_web_300.pdf


As turmas do 5.º participaram numa visita 
orientada à Biblioteca Escolar para 
conhecerem os recursos disponíveis 
perceberem as normas de funcionamento 
deste espaço.
A sessão iniciou com a explicação sobre o 
funcionamento da biblioteca, dos diferentes 
espaços, normas de requisição e devolução de 
livros, identificação das estantes e prateleiras 
de acordo com as classes e sub-classes da 
CDU (Classificação Decimal Universal).
A Biblioteca Escolar é um espaço fundamental 
dentro da Escola. O uso adequado dos seus 
serviços deve ser fomentado, despertando 
interesse pela leitura e pelo conhecimento 
através da utilização dos diferentes recursos 
que disponibiliza.

Leitura do Livro "A Mala"
 

Quando, um dia, um estranho 
aparece, exausto e só com uma 

mala, todos ficam curiosos. Porque 
é que ele está aqui? De onde é que 

veio? E o que estará dentro da 
mala? Uma história repleta de 

ternura e esperança sobre a forma 
como tratamos quem precisa de 

nós.
"A mala" não é necessariamente 
específico sobre migração, pois 

pode representar qualquer situação 
em que um recém-chegado cause 
algum tipo de desconforto, por 

menor que seja. Embora a história 
possa ser claramente interpretada 
como a história da chegada de um 
migrante, situações semelhantes 
podem surgir na vida quotidiana, 

seja um aluno inesperado na escola 
ou uma família nova na nossa rua." 

- The Suitcase is a book about 
being more trusting and open – as 
well as migration, artigo escrito 

pelo autor Chris Naylor-Ballesteros.
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Vamos conhecer a BE

Ler Para a Paz e 
Harmonia Globais  

Participação total:  alunos

https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/june/the-suitcase-is-a-book-about-being-more-trusting-and-open--as-well-as-migration/
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/june/the-suitcase-is-a-book-about-being-more-trusting-and-open--as-well-as-migration/
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/june/the-suitcase-is-a-book-about-being-more-trusting-and-open--as-well-as-migration/
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/june/the-suitcase-is-a-book-about-being-more-trusting-and-open--as-well-as-migration/


Com vista a discutir matérias que se prendem 
com o que se espera das bibliotecas escolares 
e dos professores bibliotecários ao longo 
deste ano letivo, a Coordenadora Nacional da 
Rede de Biblioteca Escolares, Dra. Manuela 
Pargana Silva, retomou uma prática de há 
alguns anos – reunir presencialmente com os 
professores bibliotecários. 
Os professores bibliotecários e CIBE do 
Alentejo, estiveram com a Dr,ª Manuela Silva, 
no Auditório da DGEstE-DSRA Alentejo.
Foi um bonito encontro de partilha numa 
altura em os espaços físicos das bibliotecas 
estão, de novo, inteiramente disponíveis para 
as nossas comunidades educativas. 

Para serem bem sucedidos na sua 
vida pessoal, escolar e profissional, 

os jovens têm hoje, não só de 
dominar os saberes convencionais, 

como um conjunto de novas 
competências de literacia, cada vez 

mais complexas e variadas.
As bibliotecas escolares são um 

espaço educativo integrador destas 
múltiplas literacias, cada vez mais 
decisivo para as aprendizagens e a 

capacitação das crianças e dos 
jovens que as utilizam, formal ou 

informalmente.
O referencial "Aprender com a 

Biblioteca escolar" é um documento 
que auxilia as bibliotecas a 

promoverem de forma cada vez 
mais sistemática, explícita e eficaz 

as diferentes literacias. A sua 
adoção e integração nas estratégias 

de ensino e aprendizagem das 
escolas constituirão ainda uma 

oportunidade de demonstrar o papel 
que as bibliotecas desempenham na 

melhoria e enriquecimento das 
aprendizagens.
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Reunião Regional RBE

Aprender com a 
Biblioteca Escolar



Apresentação
 

A Biblioteca Escolar, sugere livros e dá algumas 
sugestões de atividades, materiais e recursos 
para a sua exploração. 
A BE faz a seleção de recursos relacionados 
com a obra, e disponibiliza, aos professores, 
esses conteúdos digitais educacionais, para 
explorarem com os seus alunos.
Face à quantidade massiva de informação 
publicada diariamente na Internet, torna-se 
fundamental saber encontrar conteúdos 
relevantes. É neste contexto que a Curadoria 
Digital é incontornável - isto é, o processo de 
selecionar, analisar, filtrar, organizar e partilhar 
informação relevante.
In: https://bibliotubers.com/curadoria-digital-2579

O dia 5 de outubro comemora a 
Implantação da República, quando 

Portugal deixou de ser uma 
monarquia e passou a ser uma 

república.

Para saber+

Sugestões da BE 

Dias 
Comemorativos 

Biblio Tubers

Conhecido em inglês como World 
Smile Day, foi criado em 1999, sendo 
comemorado desde então todos os 

anos na primeira sexta-feira do 
mês de outubro.

O Dia Mundial de Combate ao 
Bullying assinala-se a 20 de 

outubro.
A data é um alerta internacional 
para o problema do bullying com 

que muitos jovens vivem.
 

Público alvo: 323 alunos

https://www.powtoon.com/online-presentation/eUoBniyIasL/?mode=movie
https://bibliotubers.com/curadoria-digital-2579


Reconhecendo que a educação é um bem comum 
e que está na origem de todos os direitos 
humanos e do desenvolvimento sustentável (17 
ODS) e que o desígnio da Agenda 2030 é “não 
deixar ninguém para trás”, no 75.º aniversário 
das Nações Unidas, o Secretário-Geral António 
Guterres convocou uma Cimeira da Educação 
Transformadora (Transforming Education 
Summit – TES). 
Coincidindo com o encerramento da Cimeira, a 
Rede de Bibliotecas Escolares lançou a iniciativa 
Transformara Educação: Dá voz às tuas ideias!, 
da qual se esperam futuros encontros e 
decisões para tornar a educação equitativa, de 
qualidade e relevante, para enfrentar os 
desafios do século XXI.

Cada professor lançou às crianças e 
jovens o desafio para reimaginar a 
escola/ educação, lançando as 
perguntas:
Como será a nossa escola em 2030 ou 
mais além?
Como é que na escola do futuro iremos 
todos poder conviver, trabalhar e 
divertirmo-nos?
Participação: 298 alunos (1º e 2º Ciclo).
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Transformar a Educação: Dá voz às 
tuas ideias! 

Reimaginar a escola  

Acima e Além 

A hora de transformar 
a educação

Partindo de um vídeo, gerou-se na 
turma, a discussão para transformar a 
educação. Os relatores registaram as 
principais conclusões e propostas de 
todos.
Participação: 98 alunos (7º Ano)

Acima e além
A atividade proporcionou a 
apresentação de ideias e soluções para 
transformar a educação, a partir da 
discussão de um vídeo e das 
experiências da vida diária dos alunos.
Participação: 79 alunos (8º Ano).

Apelo à ação!
Partindo de um vídeo, gerou-se na 
turma, a discussão para transformar a 
educação. Os relatores registaram as 
principais conclusões e propostas de 
todos.
Participação: 75 alunos (9º Ano).

Participação total: 550 alunos



Hora do Conto;
Transformara  a Educação: Dá voz às 
tuas ideias;
Sessão de cinema;
Participação num programa de Rádio;
Festa convívio de professores.  

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca 
Escolar (MIBE), uma celebração anual das 
bibliotecas escolares em todo o mundo, uma 
oportunidade para darem a conhecer o 
trabalho que desenvolvem e mostrarem que 
não são apenas um serviço, mas um centro 
nevrálgico vital nas escolas.
Em Portugal, o Dia da Biblioteca Escolar 
assinala-se na quarta segunda-feira do mês 
de outubro, em 2022, dia 24 de outubro.
O mote para este ano foi: Ler para a paz e 
harmonia globais.
Atividades:

Na dinamização de atividades foram 
utilizados os seguintes livros: 
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Dia da Biblioteca 
Escolar

Livros

O Estranho é uma pequena história 
repleta de grandes temas, e que 
celebra de forma esperançosa o 
triunfo da aceitação e da empatia 
sobre a ignorância e o preconceito.

Paz é viajar para sítios diferentes. 
Paz é manter alguém quentinho. Paz 
é ter um lar. Um livro onde se pode 
descobrir diferentes formas de paz.

.Somos diferentes, mas sentimos o 
mesmo. Nesta história Mina e Mena, 
ensinam a ser responsável, a 
proteger o meio ambiente, a 
acreditar em nós próprios. 



A ação «Escola a ler», da responsabilidade da 
Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano 
Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral 
de Educação, resulta da agregação de todas 
as propostas respeitantes à ação Escola a ler, 
integrada no Plano Escola + 21|23.
Visa trabalhar a leitura de forma sistemática, 
estruturada e diversificada e constituir uma 
rede colaborativa de trabalho e partilha, no 
âmbito desta medida.
Durante o mês outubro demos início a várias 
ações no âmbito da "Escola a Ler". Assim, às 
seguintes atividades: 10 minutos de leitura, 
Leituras visionárias, Uma história por dia, vou 
levar-te comigo e equipas de leitura.

Realização de atividades que
proporcionem o contacto dos alunos
com livros/revistas que os motivem e
estimulem a prática regular e
continuada da leitura e da escrita. 
Leitura mensal da revista Visão
júnior e execução de atividades sobre
a mesma.
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Escola a Ler

Uma história 
por dia 

Leitores 
Visionários 

Realização de atividades que
proporcionem o contacto dos alunos
com livros que os motivem e
estimulem a prática regular e
continuada da leitura e da escrita. 

10 minutos a ler

Realização de atividades que
proporcionem o contacto dos alunos
com livros que os motivem e
estimulem a prática regular e
continuada da leitura e da escrita,
no âmbito da ação Escola a Ler.

https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/


Este projeto visa dar continuidade à oficina 
desenvolvida no ano anterior, em coadjuvação 
com a Biblioteca Escola. Pretende contextualizar 
os processos de aprendizagem e estratégias 
definidas para os alunos que, necessitam de um 
percurso académico mais prático, baseado em 
situações reais do seu dia a dia e da comunidade 
a que pertencem, sem com isso perderem a 
ligação com a sua turma de origem.
Com esta oficina pretende-se reforçar as 
competências curriculares desenvolvidas em sala 
de aula, com recurso a dinâmicas que combatem 
o exercício de um papel passivo por parte do 
aluno, adaptadas às suas caraterísticas, como 
forma de lhe proporcionar o desenvolvimento de 
uma relação saudável com os outros e com os 
espaços, alicerçada num ambiente escolar 
harmonioso

 ensinar e aprender; 
apoiar as comunidades
educativas; 
conhecer e avaliar.

Com vista à recuperação das
aprendizagens e procurando
garantir que ninguém fica para trás,
foi aprovado o Plano 21|23 Escola+, o
qual apresenta um conjunto de
medidas que se alicerçam nas
políticas educativas com eficácia
demonstrada ao nível do reforço da
autonomia das escolas e das
estratégias educativas diferenciadas
dirigidas à promoção do sucesso
escolar e, sobretudo, ao combate às
desigualdades através da educação.
Este Plano integrado para a
recuperação das aprendizagens dos
alunos dos ensinos básico e
secundário incide em três eixos
estruturantes de atuação: 

Não se pretendendo avanços
artificiais, centrados em metas
estatísticas, o foco da ação deste
Plano centra-se numa efetiva
melhoria das aprendizagens,
orientadas para o desenvolvimento
das áreas de competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e nas
Aprendizagens Essenciais das
diferentes disciplinas.
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Adedanhas 
Criativas II

Público alvo: 17 alunos


