
OO LLEEIITTOORR DDOO MMÊÊSS
O Diogo Santos do 5.º F foi seleccionado como leitor do mês de Março.
Fomos entrevistá-lo e ficamos a saber alguns pormenores sobre o seu interesse pela leitura.

Que livros leste ultimamente?
Os últimos livros que li foram: O Vampiro do dente de ouro, A rosa do Egipto, Moby Dick 2, Uma
Galáxia Marada e Eragon.

De todos esses, qual foi o que mais te agradou? Porquê?
O meu preferido foi Eragon porque a história é, por vezes, assustadora e cria muito interesse a
quem a lê.

Como é que escolhes os livros que lês? Tens algum autor preferido?
Não, normalmente é o título ou a capa que me chamam a atenção e me ajudam na escolha.

Sempre leste ou este gosto pela leitura é recente?
Eu, agora, leio muito mais porque no 1º ciclo não podia requisitar livros na
biblioteca da escola. 

Se tivesses de convencer um amigo a ler mais, o que lhe dirias?
Diria que ler ajuda a melhorar as notas. Eu próprio acho que estou a melhorar
devido à leitura.

Destaque

OOuuttrraass nnoottíícciiaass

PPaassssaatteemmppoo ""VVaammooss GGiiggggllaarr"" 
A Revista Giggle é uma publicação mensal em formato digital que pretende ir ao encontro dos
interesses das crianças e jovens, promovendo a leitura através de um suporte interactivo. Os
alunos poderão consultar a revista nos computadores da Biblioteca Escolar.
Para consultares a revista vai a 
http://giggle.clix.pt/

Na última quinzena de Fevereiro, os alunos do 6ºJ: Mariana
Pedrosa, Jorge Gabriel e Carlos Eduardo destacaram três autores
portugueses: Maria do Rosário Pedreira, João Aguiar e António
Mota. Após a leitura de obras destes escritores, os alunos
redigiram as respectivas biografias que foram expostas na
biblioteca.
No expositor colocamos algumas obras dos três autores que

qualquer aluno poderá vir ler à biblioteca ou requisitar para casa.
Os alunos do 7.º C escolheram Luís Sepúlveda, para o destaque

do mês de Março.
Estes alunos consideraram-no um autor apaixonante e elogiaram
a sua obra História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a
voar que retrata a amizade entre seres de raças diferentes.

  

CCoonncceerrttooss ddiiddááccttiiccooss 

Realizaram-se na biblioteca, nos
dias 17, 18 e 19 de Fevereiro, con-
certos pela Escola Profissional de
Música de Espinho.
Foi uma actividade dinamizada
pelo Grupo de Educação Musical
do 2º e 3º ciclos. Ouvir e aprender
coisas novas sobre música foi um
gosto para todos.  

 


