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A leitora do mês de Janeiro é Elisa Couto,  aluna nº 12, do 6º K.
Parabéns! Por isso, fizemos-lhe uma entrevista.

Qual foi o último livro que leste?
Estou a ler o livro Uma Aventura no Deserto.
Por que motivo o escolheste? 
Uma colega minha chamada Joana leu-o e disse-me que o livro era interessante 
Além disso, também já tinha lido outro livro da mesma colecção 
Uma  Aventura em Cabo Verde e gostei de o ler. 
Se tivesses de o aconselhar a um colega, o que lhe dirias?
Eu diria que acho o livro interessante e imaginativo. Gostei de o ler e a Joana

também gostou.
Achas que ler te ajuda a seres melhor aluna? 
Sim, porque me ajuda a ler melhor. À medida que vou lendo mais livros vou lendo com mais
facilidade. 

Fernando Pessoa
Os alunos do 9º C escolheram Fernando Pessoa, para o destaque do mês

de Fevereiro.
Da obra do poeta, seleccionaram uma das suas cartas de amor que

enviou a Ofélia. Estas cartas estão publicadas no livro Cartas de amor de
Fernando Pessoa.
Se quiseres conhecer melhor a obra deste poeta, consulta a sua obra na

biblioteca da escola. 

Destaque

CCoonnccuurrssoo oorrttooggrrááffiiccoo

Vai realizar-se entre os dias 16 e 20 de Fevereiro um concurso ortográfico. Participarão todos os
alunos dos 5.º e 6.º anos e terá lugar nas aulas de Língua Portuguesa. Este concurso consiste na
realização de um ditado, o qual será feito numa folha de teste, tendo os alunos melhor classifica-
dos, três do 5.º ano e três do 6.º ano, direito a um prémio.

 

Destaque mês de Janeiro
O destaque do mês de Janeiro foi feito pela Bruna Costa do 8º A. A Bruna

escolheu as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
Estas duas autoras têm dezenas de obras publicadas, escolhemos alguns

dos livros que os alunos gostam mais e demos-lhe destaque no expositor
da entrada.

Uma aventura entre as duas margens do Rio
Mataram o Rei!

Histórias e Lendas da Europa
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A Diana Neves do 5º A
escolheu para destacar na
biblioteca no mês de
Fevereiro o Conto de
Hans Christian Andresen,
A Rainha da Neve. Esta
história conta-nos como
Kai, quando brincava, foi
levado pela rainha da
Neve para o seu palácio
gelado. A sua amiga
Gerda iniciou uma longa e
perigosa viagem para o
procurar. No caminho vai
encontrar pessoas e ani-
mais muto interessantes.
Hans Christian Andersen
viveu no século XIX  na
Dinamarca. Quando era
criança gostava de ouvir
contos populares e con-
tos de fadas. Quando
cresceu, escreveu muitas
das histórias que tinha
ouvido e tornou-se um
dos escritores para cri-
anças mais conhecidos de

sempre.


