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e-Portefólio
Utiliza a biblioteca  para criar o teu

e-Portefólio. Nele podes definir os

teus objectivos pessoais e reflectir

sobre ti e sobre a tua vida escolar.

Consulta o endereço electrónico:

http://moodle-cfp.esec.dr-j-g-ferreira-alves.rcts.pt/

Se necessitares solicita a ajuda do
professor

Actividades

Leituras na Biblioteca
Gostas de ouvir histórias? 
És aluno do 5.º ano? 
Se respondeste sim a ambas as perguntas estás com sorte,

pois vais ter a possibilidade de ir à Biblioteca da nossa escola
participar na actividade “A Hora do Conto”; aí irás ouvir ler e
explorar o conto “O veado florido” do escritor António Torrado.
Esta actividade terá lugar durante as aulas de Língua
Portuguesa ou de Estudo Acompanhado. Está atento e procura
saber junto do teu professor de Língua Portuguesa como irá
decorrer essa actividade.

Durante o primeiro período realizar-se-á uma outra actividade
relacionada com a leitura. Trata-se da “Arca do Tesouro”. É uma
actividade relacionada com as aulas de Formação Cívica. Assim
poderás ler, na sala de aula com o teu professor, contos sobre a
amizade, a tolerância, a justiça ou sobre outro tema ou vir à
biblioteca, com a tua turma, ouvir ler um desses contos e
explorá-lo; se quiseres também poderás ir à Biblioteca, por tua
iniciativa e ler qualquer um desses textos que se encontram na
“Arca do Tesouro”.

Esperamos que te divirtas e que faças boas leituras.

Destaque
Outubro, Mês Internacional da Biblioteca Escolar
No dia 27 de Outubro comemora-se o DIA DA BIBLIOTECA
ESCOLAR. 

As bibliotecas escolares têm vindo a ganhar uma importância
cada vez maior no processo educativo, pois são importantes na
aquisição de hábitos de leitura,  gosto pelos livros e pela cultura.
A variedade de recursos de informação que a biblioteca dispõe,
permite aos que a frequentam a aquisição de autonomia e de
competências na área da pesquisa e do tratamento da
informação.

Aceder à informação é importante, mas o essencial é
desenvolver nos alunos competências que lhes permitam
transformar a enorme quantidade de informação, a que têm
acesso, em conhecimento.

A biblioteca da nossa escola celebra o mês das bibliotecas
escolares, convidando toda a comunidade educativa a visitar
este espaço e a ler um livro durante o mês de Outubro.


