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ANO LETIVO 2020 – 2021
BIBLIOTECA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MEM MARTINS
ATIVIDADES PREVISTAS
Palestra José Fanha
Palestra Alexandre Silva – A Peste Negra
Palestra Barbara Less Mesquita
Palestra Peter Fogtdal
Media e a Constituição - Painel de debate
Palestra com Engº Augusto Carreira – A ciência vem à escola
Ciclo de cinema documental História e Direitos Humanos
Media e a Constituição - exposição
Os Media e a Constituição - Debate com jornalistas do Diário de Notícias

Palestra Alexandre Silva – Sophia de Mello Breyner e Andresen
Passeio Lisboa Nazi

24 março (4ª feira)
25 março (5ª feira)
28 abril (4ª feira)
11 maio (3ª feira)
10 maio (2ª feira)
Abril (data a definir)
Abril Maio (data a definir)
de 7 de abril a 9 junho
13 maio
Maio (data a definir)
3 de julho (sábado)

PARTILHAS RBE – REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Curtas da Estante: “O Crime do Padre Amaro” + “O Primo Basílio” | Eça de Queiroz
https://bit.ly/3d9ecE9
No Ovo | Emma Lidia Squillari
https://bit.ly/2ZmCq5v
A Manta do José - Um conto feliz de tradição judaica
https://bit.ly/3tVXyO9
Animais Ameaçados | Martin Jenkins e Tom Frost
https://bit.ly/3b4F7OD
Blog "Queridos pais" - Eduardo de Sá (psicólogo clínico, psiquiatra, escritor ...)
Artigos interessantes e que podem lançar a discussão e ... a reflexão.
https://www.eduardosa.com/blog/queridos-pais/

9.º Encontro de Literatura Infantojuvenil
23.10.20

A Rede de Bibliotecas de Estarreja, em articulação com a coordenação
interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, promove o 9.º Encontro de
Literatura Infantojuvenil, subordinado ao tema “Literatura infantojuvenil, inclusão
e cidadania”.
O encontro vai decorrer nos dias 30 e 31 de outubro numa modalidade híbrida.
Pretende proporcionar uma reflexão em torno das potencialidades da literatura na
promoção da inclusão e da aceitação das diferenças culturais e étnicas e no
exercício de uma cidadania democrática.
Inscrição obrigatória.
Ler mais: 9º Encontro de Literatura Infantojuvenil

FÓRUM REGIONAL: Bibliotecas e planos de
leitura em contextos de crise, mais
necessários do que nunca
09.06.20

Nos dias 10 e 11 de junho, a Cerlalc promoverá um espaço virtual de natureza
regional, que procura identificar, convocar, pôr em diálogo e tornar visível:

a maneira como os sistemas de bibliotecas e os planos de leitura da América
Latina agem para assumir a crise causada pelo Covid-19;
• as medidas adotadas pelos países a esse respeito;
• as ações de transformação para responder às necessidades culturais,
educacionais e emocionais das comunidades;
• a maneira como o futuro é projetado.
O fórum reunirá os líderes e os coordenadores dos planos nacionais de leitura e os
sistemas ou redes de bibliotecas públicas nacionais dos 21 países ibero-americanos.
•

O evento é voltado para todos os atores da área das bibliotecas e leitura, incluindo
bibliotecários, mediadores de leitura, coordenadores de redes locais de bibliotecas
públicas e escolares, escritores, editores, entre outros.
Além disso, terá como convidadas as organizações interessadas no assunto, como a
UNESCO e os seus diferentes departamentos de educação e cultura na região: IFLA e
Fesabid, entre outros.
A RBE e o PNL marcarão presença no evento.
Faça o download da programa completo aqui: AGENDA
Assista via:
Facebook: www.facebook.com/cerlalc;
• Youtube: www.youtube.com/usuario/cerlalc
*Não requere inscrição prévia.
•

Referência: FORO REGIONAL: Las bibliotecas y los planes de lectura en contextos de crisis, más necesarios que
nunca - Cerlalc. (2020). Retrieved 9 June 2020, from https://cerlalc.org/foro-regional-las-bibliotecas-y-losplanes-de-lectura-en-contextos-de-crisis-mas-necesarios-que-nunca/

Apresentação, em direto, do audiolivro "Quem dá Asas às Palavras"
1 de Junho - Dia Mundial da Criança pelas 16.30h
30.05.20

Há cerca de 10 anos, o autor Daniel Completo e a escritora Luísa Ducla Soares começaram um
trabalho em parceria para a criação de audiolivros. Já fizeram 11 audiolivros, levando assim
os seus poemas às bibliotecas, auditórios e escolas, ao longo do país, contribuindo para juntar
alegria, festa e aprendizagem.

Devido à situação pandémica que se vive, os autores propõem-se agora fazer a
apresentação online, em tempo real, do seu audiolivro "Quem dá Asas às Palavras" para a
Rede de Bibliotecas Escolares, no dia 1 de Junho - Dia Mundial da Criança, pelas
16.30h. Este livro da autoria de Luísa Ducla Soares e Daniel Completo é ilustrado, na versão
impressa, por João Vaz de Carvalho.

Trata-se de uma resposta às necessidades das populações e muito especialmente
dos alunos que precisam de continuar o seu processo de aprendizagem e
crescimento.
A apresentação será realizada através do Youtube, neste link.
Esta iniciativa assinala os 50 anos de vida literária da escritora Luísa Ducla
Soares.

Dia do autor português | 22 de maio
com Pedro Seromenho
19.05.20

Na próxima sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, dia do Autor Português, Pedro
Seromenho dinamizará três sessões online:
Às 9h00m (de Portugal Continental) - Europa, Macau e Timor-Leste.
• Às 11h30m - PALOP
• Às19h00m - Américas (EUA, Brasil e Canadá).
A Coordenação do Ensino de Português nos EUA, em articulação com Pedro
Seromenho, escritor, contador e ilustrador infanto juvenil, apoia a sessão online
para os EUA, que decorrerá pelas 14h00m (Costa Leste) e pelas 11h00m (Costa
Oeste) e incentiva professores, alunos, comunidades educativas, bibliotecários e
potenciais interessados a participarem nesta sessão, que será dinamizada no
Facebook.
•

A RBE associa-se e apoia esta iniciativa de Pedro Seromenho.

Dia Internacional dos Museus 2020 | 18 de maio
Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão

18.05.20
Todos os anos desde 1977, o ICOM organiza o Dia Internacional dos Museus, um
momento único para a comunidade internacional de museus.

https://unsplash.com/photos/p00MgXaa6as /The Travelling Companions, 1862. Artist: Augustus Leopold Egg/

O objectivo do Dia Internacional dos Museus (DIM) é chamar a atenção sobre o facto
de que “os museus são um importante meio de intercâmbio cultural,
enriquecimento de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo,
cooperação e paz entre os povos”. Organizado em 18 de maio de cada ano, os
eventos e atividades planeados para comemorar o Dia Internacional dos Museus
podem durar um dia, um fim de semana ou uma semana inteira. O DIM foi
comemorado pela primeira vez há 40 anos. Em todo o mundo, cada vez mais
museus participam nesta celebração. No ano passado, mais de 37.000 museus
participaram neste evento em cerca de 158 países e territórios.
Referência: Portugal, I. (2019). Dia Internacional dos Museus 2020 – Museus para a Igualdade: Diversidade e
Inclusão. ICOM Portugal. Retrieved 18 May 2020, from http://icom-portugal.org/2019/12/19/diainternacional-dos-museus-2020-museus-para-a-igualdade-diversidade-e-inclusao/

A origem dos museus e a sua expansão pelo mundo. O Louvre como marco do museu
dos dias de hoje.
E a pergunta: para que serve um museu?
UNIVESP | Universidade Virtual do Estado de São Paulo

Conteúdo relacionado:
•
•
•
•

Museus de Portugal | rtp arquivos
Rede Portuguesa de Museus | direção-geral do património cultural
O passado da palavra museu | rtp ensina
Dia Internacional dos Museus | pnl 2027

•
•
•
•

Dia Internacional dos Museus em Portugal celebra-se com reaberturas e inaugurações |
espalha factos
Programa para o Dia Internacional dos Museus da Direção-Geral do Património
Cultural | jornal de mafra
Museu do Ar assinala Dia Internacional dos Museus com ‘live streaming’ | jornal
económico
Faça um tour virtual pelo Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo

Formação Narrar, Improvisar e Ler em Voz alta
encaminho informação sobre a formação em epígrafe para partilha com os colegas.
A formação é da responsabilidade do Nextart - Centro de Formação Artística - e decorrerá inteiramente
online.
A primeira sessão será na sexta-feira, dia 19 de Fevereiro, às 19:30.
A formadora é a escritora Maria Francisca Macedo.
Eis o programa:
https://nextart.pt/escrita/narrar-improvisar-ler/

A atividade “Fernando Pessoa riscava os livros” pretende dar a conhecer a marginália e como a mesma
influenciou a escrita de Pessoa, num exercício dinâmico que incentiva o pensamento critico sobre
diversas temáticas.
Podem
ser
agendadas
atividades
online
a
partir
de
26
de
janeiro.
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp

ESPETÁCULOS ESTÓRIAS COM ASAS
ANO LETIVO 2020-2021
Vimos por este meio apresentar duas propostas artísticas no âmbito da celebração da Poesia: QUANTO
TEMPO SOMOS? (M/8 - 3º e 4º anos; 2º Ciclo e 7º ano) e FERNANDO PESSOA(S) (M/14 - 9º ano e
Ensino Secundário).

Celebrar a Poesia com o espectáculo-leitura encenada QUANTO TEMPO SOMOS?
Em Quanto tempo somos? pretendemos reflectir sobre a palavra, a memória, a existência, o tempo... E o
que é o tempo? Será ele real ou mera ilusão? O tempo que passa a correr e o tempo que teima em não
passar! Neste espetáculo descobrimos que as abelhas não fazem anos. Nenhuma viveu um ano para o
poder fazer... Ao contrário das tartarugas, que fazem muitos anos, mas devagarinho... Descobrimos que
os anos que fazemos também nos fazem a nós. É de anos que somos feitos, de breve e misterioso tempo.
Mas... de que é feito o tempo que nos faz? Quanto tempo há? Quanto tempo somos?
A partir de O Brincador, de Álvaro Magalhães.
Público-Alvo: M/8 - 1º Ciclo - 3º e 4º anos; 2º Ciclo; 7º ano
Celebrar a Poesia com o espetáculo-leitura encenada FERNANDO PESSOA(S)
presencial ou online)

(Apresentação

Em Fernando Pessoa(s) partimos da Mensagem para refletir sobre o nosso passado-presente,
delineando caminhos para um futuro, tantas vezes incerto e nebuloso. Com este espetáculo pretendemos
descobrir a mensagem da Mensagem, num permanente diálogo com os nossos dias.
Através da obra pessoana, do diálogo entre heterónimos, de cartas de amor, refletimos sobre a
inquietação, o inconformismo, o sonho e a realidade, a busca e a mudança, temas tão próprios da
condição humana e tão presentes na obra de Pessoa.
A seleção de textos, a música, a dramaturgia e encenação foram concebidas de forma a promover uma
aproximação à obra de Pessoa. O espaço cénico e o ambiente sonoro são construídos a partir da
reutilização de objetos de uso quotidiano, que adquirem, desta forma, novas funções. As novas
tecnologias são colocadas ao serviço da criação artística, valorizando as suas potencialidades criativas.
A partir de Mensagem e outros textos de Fernando Pessoa.
Público-Alvo: M/14 - 9º ano e Ensino Secundário
Espetáculo disponível para apresentação presencial ou online.
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ESPETÁCULO

ESTÓRIAS
DIMENSÕES

CLASSIFICAÇÃO
ETÁRIA
A

3 M/6

VIAGEM DE NATAL

QUANTO
SOMOS?

M/6

TEMPO M/8

FERNANDO PESSOA(S)
M/14

ERA UMA VEZ UM PAÍS
A PRETO E BRANCO: M/6
ESTÓRIAS DE ABRIL
MEMÓRIAS DE ABRIL

M/12

PÚBLICO-ALVO DATAS
COMEMORATIVAS
1ºCICLO
CICLO

E

2º SÃO MARTINHO

1º CICLO e 2º NATAL
CICLO
1º CICLO – 3º E
4º ANOS; 2º MÊS DA POESIA
CICLO;
3º
CICLO – 7º ANO
3º CICLO – 9º
ANO E ENSINO MÊS DA POESIA
SECUNDÁRIO

1º CICLO E 2º 25 DE ABRIL
CICLO
3º
CICLO
E
ENSINO
25 DE ABRIL
SECUNDÁRIO

orçamento agradecemos indicação do(s) espetáculo(s), número de alunos e local de apresentação.

Enviamos em anexo o dossiê, com informação detalhada sobre o trabalho que desenvolvemos
em Estórias com Asas e os espectáculos/oficinas de criação artística disponíveis.
Assumimos o compromisso de, em conjunto com a equipa do espaço de acolhimento, assegurar o
cumprimento das normas de segurança sanitária definidas pela DGS, antes, durante e após a
apresentação dos espectáculos.
Aguardamos a vossa resposta e estamos ao dispor para qualquer informação adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Lita Pedreira
963151151
Estórias com Asas
CONTACTOS:
Telefones - 963 151 151; 961 964 323
E-mail - estorias.com.asas@gmail.com; estorias.com.asas2@gmail.com
Facebook - facebook.com/estoriascomasas Instagram - estorias.com.asas

A nova temporada do maat, com abertura na primavera de 2021, lança uma transformação estrutural das
suas exposições e programas públicos, bem como da utilização do próprio edifício.
Com agendas de investigação a longo prazo e propostas de curadoria de uma lista internacional de
profissionais de diversas geografias, o museu pretende trazer para o centro do palco temas prementes
relativos ao nosso futuro coletivo, investigando as complexidades dos princípios sociais, ambientais e
geopolíticos que definem a nossa era atual.
As exposições habitarão o espaço do museu de forma diferente a cada novo projeto, com plantas
dinâmicas de apropriações espaciais concebidas para desencadear novas experiências narrativas e
ressonâncias conceptuais entre diferentes espetáculos e comissões especiais.
O programa de longo prazo maat Explorations inclui exposições, programas públicos e laboratórios e
dedica-se a abordar os enredos da ciência ambiental, do conhecimento tecnológico e dos estudos
humanos com as visões e a investigação extraída dos campos do design e das artes visuais em geral,
numa extensão interdisciplinar.
Convidamo-lo a saber mais sobre as próximas exposições nas nossas plataformas digitais e nos nossos
canais de redes sociais
www.maat.pt
www.ext.maat.pt
@maatmuseum
→ Circuito Central Elétrica - Uma visita à exposição permanente da Central Tejo, ao longo da qual se
conta a história desta antiga fábrica da eletricidade, construída no início do século XX, bem como a
evolução da eletricidade até às energias renováveis.
Palavras Chave-: Energia; Fábrica; Tecnologia; Património Industrial
→ “AQUARIA – Ou a ilusão de um mar fechado” com curadoria de Angela Rui. esta exposição reflete
sobre possibilidades e novas questões que o repensar da nossa relação com o mundo marinho poderia
enfrentar. A ideia moderna de viver fora da Natureza tornou-se hoje um paradigma a desconstruir. O
percurso desenrola-se através de 11 instalações - apresentando igualmente muitas formas de examinar
a interligação com a vida aquática, apresentando obras de artistas, designers, cineastas, compositores e
investigadores:
Palavras Chave-: Natureza encenada; Oceano; Aquário

→ “X não é um País Pequeno – Desvendar a Era Pós-Global” é uma exposição com curadoria de Aric
Chen com Martina Muzi esta exposição inclui 9 projetos recentemente criados por profissionais
internacionais que trabalham em design, arquitetura e arte. Explora a nossa atual condição pós-global,
observando em diferentes escalas - territórios, cidades, infraestruturas, plataformas, corpos, objetos - os
processos de desglobalização e realinhamento geopolítico que, em muitos casos, foram acelerados e
distorcidos em ciclos de fluxo e revisão em rápida evolução durante a atual pandemia.
Palavras-Chave: Geopolítica, Fronteiras; Desglobalização
→ “Earth Bits – Sentir o Planeta” é uma exposição data-driven desenvolvida pelo estúdio de design
dotdotdot. Uma viagem sem precedentes impulsionada por dados apresentados através de wallpapers
gráficos e digitais, vídeos animados e uma estação interativa que desempacotam e comparam, emissões
relevantes de CO2 e GEE e os seus efeitos aniquiladores na vida do planeta. O visitante poderá interagir
diretamente com os controladores para visualizar e assim compreender as implicações diretas das suas
escolhas enquanto indivíduo e como membro de uma comunidade planetária
Palavras Chave: Ambiente; Reciclagem; Data-Driven
Se não pretender receber mais informações nossas sobre a programação do museu dedicada às escolas,
agradecemos que responda a este mail com a seguinte frase : Não quero receber mais informação vossa.
Cordialmente,
Equipa Serviço Visitante | Visitor Service
MAAT | Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia | Museum of Art, Architecture and Technology
Fundação EDP | Av. Brasília, Central Tejo | 1300-598 Lisboa | www.maat.pt
maat’s new digital space | maat ext. (extended) | ext.maat.pt
visitar.maat@edp.pt

OUTRAS PARTILHAS E EVENTOS A RETER

Infraestruturas de Ciência Aberta na Europa
Existe uma infraestrutura de Ciência Aberta, fiável, profissional e colaborativa, na Europa? Este estudo
responde a esta questão. Infelizmente, das 353 respostas ao inquérito que o sustenta, apenas uma
proveio de uma instituição portuguesa.
https://blogue.rbe.mec.pt/infraestruturas-de-ciencia-aberta-na-2410434

Proposta da Livraria Hipopomatos na Lua - O livro dos segredos!
https://www.facebook.com/nazare9hipopomatos.lua/videos/10225272726114740
https://www.instagram.com/p/CKy1vdPjfwO/

Programa Ciência no Património Cultural
Posted: 23 Feb 2021 03:55 PM PST
publicado no Diário da República O conteúdo Programa Ciência no Património Cultural aparece
primeiro em pporto.pt.

Aida Marques nomeada Presidente da Fundação Côa Parque
Posted: 23 Feb 2021 03:37 PM PST
A Ministra da Cultura... O conteúdo Aida Marques nomeada Presidente da Fundação Côa Parque
aparece primeiro em pporto.pt.

DiVaM: candidaturas com o tema “Património, Comunidade e Inclusão”
Posted: 23 Feb 2021 03:25 PM PST
candidaturas a decorrer O conteúdo DiVaM: candidaturas com o tema “Património, Comunidade e
Inclusão” aparece primeiro em pporto.pt.

Museu do Chiado desafia mais de 100 artistas a criar vídeos sobre
processo criativo
Posted: 23 Feb 2021 02:07 PM PST

O Museu Nacional do Chiado convidou 130 artistas visuais a revelar os seus métodos para mostrar ao
público nas redes sociais. Dos 130 que receberam o repto lançado pelo MNAC – e há ainda mais...

Antigas locomotivas do Porto de Leixões vão ser recuperadas
Posted: 23 Feb 2021 02:02 PM PST
As antigas locomotivas... O conteúdo Antigas locomotivas do Porto de Leixões vão ser recuperadas
aparece primeiro em pporto.pt.

Webinar “Turismo Industrial em Portugal
Posted: 23 Feb 2021 01:57 PM PST
participe! O conteúdo Webinar “Turismo Industrial em Portugal aparece primeiro em pporto.pt.

DRCAlgarve: Candidaturas aos Apoios à Ação Cultural 2021
Posted: 23 Feb 2021 01:29 PM PST
candidaturas a decorrer O conteúdo DRCAlgarve: Candidaturas aos Apoios à Ação Cultural 2021
aparece primeiro em pporto.pt.

Governo Grego promove visita a museu subaquático
Posted: 23 Feb 2021 01:18 PM PST
Grécia O conteúdo Governo Grego promove visita a museu subaquático aparece primeiro em pporto.pt.

Direção Regional de Cultura do Norte investe 3 milhões de euros no
restauro de monumentos
Posted: 23 Feb 2021 01:13 PM PST
A Direção Regioanal... O conteúdo Direção Regional de Cultura do Norte investe 3 milhões de euros no
restauro de monumentos aparece primeiro em pporto.pt.

Concurso público
Posted: 23 Feb 2021 06:34 AM PST
a decorrer O conteúdo Concurso público aparece primeiro em pporto.pt.

Rede europeia diz que museus estão prontos para reabrir
Posted: 22 Feb 2021 03:55 PM PST
Os museus da Europa... O conteúdo Rede europeia diz que museus estão prontos para reabrir aparece
primeiro em pporto.pt.

