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Invasões Francesas
A biblioteca vai comemorar o BICENTENÁRIO DA 2ª INVASÃO
FRANCESA juntamente com o Departamento de Ciências
Humanas e Sociais. Na semana de 23 a 27 de Março vais poder
visitar uma exposição com trabalhos dos alunos do 6º ano
sobre este acontecimento histórico. 

As Invasões Francesas sucederam no início do século XIX, em
Portugal e integram-se num contexto mais amplo das Guerras
Napoleónicas que aconteceram por toda a Europa. 
A data que estamos a comemorar refere-se à segunda invasão

francesa. Em 1809 o marechal Soult, comandante das tropas
francesas, invadiu Portugal. A entrada fez-se pelo Norte do país,
a 8 de Fevereiro.  Após batalhas vitoriosas em Braga e
Guimarães, o Porto viria a ser invadido pelas tropas francesas,
no dia 29 de Março. Para a história ficou a mortandade na ponte
das Barcas, onde morreram largas centenas de pessoas que
procuravam refúgio em Gaia.
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Fernando Pessoa (1888-1935)

nasceu  e morreu em Lisboa e a sua

obra é hoje mundialmente

conhecida. A pensar nos mais

novos, este livro apresenta a vida

deste poeta genial, utilizando uma

linguagem simples e apontando

apenas os marcos fundamentais dos

seus 47 anos de vida.

O meu primeiro Fernando Pessoa

dá a conhecer esta figura cimeira da

literatura portuguesa e mundial, de

uma forma acessível a todos, com

poemas de

Fernando Pessoa,

texto de Manuela

Júdice e

ilustrações de

Pedro Proença.

Semana da Leitura
Entre os dias 2 e 6 de Março teve lugar a comemoração do Dia
Mundial da Poesia. Esta actividade foi organizada pelos profes-
sores de Língua Portuguesa, em colaboração com a Biblioteca
da nossa Escola. Durante esse período de tempo, os alunos de
todas as turmas do 5.º e 6.º anos deslocaram-se à Biblioteca, a
fim de ouvirem alguns colegas ler poesias. Estiveram presentes,
em cada sessão, duas turmas em simultâneo e foram lidas seis
poesias. Pretendeu-se com esta actividade estimular o gosto
dos alunos pela poesia.
Os alunos do 3º ciclo leram poemas que escolheram, em

sessões realizadas na biblioteca para as famílias.
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