
      J U N H O  2 0 2 2 ,  E D I Ç Ã O  6

" B I B L I O T E C A S  E S C O L A R E S ,
U M  D E S A F I O  C O N S T A N T E "
Descubra os serviços,os projetos e outras atividades  

Newsletter Biblioteca Digital
Agrupamento de Escolas Mem Martins
As BE da EBSM1, da EBMM2,da EBMAM e da ESMM

Serviços       Leituras       Projetos       Parcerias

Artigos em Destaque

Cristina Faleiro - Editora da Newsletter

Mês da Família



CELEBRAR A
FAMÍLIA

Os alunos cristalizaram esta ideia
através de sais de banho
artesanais com os quais podem
mimar a sua família.

Pela Filomena Freire

DETALHES

“PÓ DE
ESTRELA”

Este kit fala sobre o espaço com a
leitura do livro “Pó de estrela” .
Depois de uma fase inicial que
exige muita atenção e
concentração, chega o momento... 

Pela Filomena Freire

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

EBSM1 e EBMM2 

https://drive.google.com/file/d/1yIv9PmoRRBrsglvj96ivTNJnGyEgnwcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngv_nuBxcyBzofTgPKjSlKGIJPOfdIO1/view?usp=sharing


REPORTAGEM

Comecei a trabalhar na fábrica de
louças de Sacavém aos doze anos
e foi aí que tirei a minha primeira
fotografia com uma máquina de
plástico  ...

Eduardo Gageiro

DETALHES

QUEM SABE
MAIS SOBRE...

Durante o mês de maio, os alunos do
5.ºA, 5.ªB e 5.ºC participaram nos
concursos sobre a obra  "A vida
mágica da sementinha " e 6.ºA e 6.ºB  
sobre a obra " A Árvore" em
articulação com as professoras, Mª de
Lourdes Leitão e Mª Teresa Simões...

PNL/ Educação Literária

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

EBMAM 

https://drive.google.com/file/d/1Xfz3G5SFl3Fqr9lPfgRbGQ8_QuwncCVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG0r4zWeYPnEPfi3-MIZJZ3DEOIGFTQG/view?usp=sharing


ENCONTRO COM
AS FAMÍLIAS

No dia 17 de maio a BE celebrou a
Semana da Família com a turma A do
quinto ano. A adesão das famílias ao
convite foi grande e todos ali reunidos
podemos usufruir de um momento
musical, de leitura de mitos e lendas,
dos dez mandamentos da paz, em 
 português e inglês e da arte da
dobradura de papel em origami...

Semana da Família

DETALHES

LEITURA A
PARES 

No dia 16 de maio a BE comemorou
a Semana da Família com a turma A
do sétimo ano. A boa adesão das
famílias ao convite permitiu leituras
partilhadas entre os alunos e as suas
famílias. Prosa, poesia e leitura coral
houve de tudo um pouco. A sessão
foi...

Semana da Familia

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

EBMAM 

https://drive.google.com/file/d/1R0uzmz6JOpdESLul3yvv1nI0HLQCDmX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGC5_g5nQXoviHfFYxTT8XtqEh0j8B8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIMpsJxTXUJ5ZVsEipWxJvr7oRzCSOer/view?usp=sharing


CONVIDADO

No passado dia 19 de maio, foi a
vez do escritor João Morgado estar
presente na biblioteca da escola,
tendo ...

pela Ana Cristina Silva

DETALHES

ESCRITORES EM
MEM MARTINS

Mantendo uma boa tradição cultural
que nos derradeiros anos se tem
vindo a afirmar, a Escola Secundária
de Mem Martins (escola sede do
respetivo agrupamento), organizou
recentemente, através da sua
biblioteca, uma palestra com Miguel
Real....

pela Ana Cristina Silva

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

ESMM

https://drive.google.com/file/d/10gsrFxBuHMhh4xH8rL-idHcqe6ihIA0O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKlbKr44odptG3UzPAngqWRfs-XXlN2y/view?usp=sharing


VIAJAR COM
BE...

Nestes dois anos em que
colaboramos com o CRE, sobretudo
dentro da área que lecionamos
História e Geografia de Portugal
temos como objetivo prioritário dar
a conhecer aos alunos diversos
recursos....

pela Marília Duarte 

DETALHES

  CATALOGAR 
 É PRECISO

Desde 2004 que integro a equipa
do CRE, onde desenvolvo tarefas de
catalogação de livros adquiridos ou
oferecidos à biblioteca da escola. É
um trabalho complexo e minucioso
que visa que a biblioteca escolar
possa dar resposta às
necessidades... 

pela  Graça Pombo

DETALHES

ROSTOS DA BE

EBMAM

https://drive.google.com/file/d/17kAJMuPRZTOJWIXw4ZF1ylMG3Qq9kYPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g6LyXKXEPxEBy0Pf-DRau2iL8fULhva/view?usp=sharing


A VIAGEM
DOS LIVRO

Na semana da leitura foram
distribuídos sacos com livros da
Biblioteca Escolar a todas as
turmas para que possam ler onde e
como quiserem...

pela Filomena Freire

DETALHES

CONCURSO
DE LEITURA

Realizou-se novamente este ano o
Concurso de Leitura da Escola Maria
Alberta Menéres, após um penoso
interregno motivado pela pandemia.
Nestes tempos em que alguns dos
nossos prazeres escolares nos têm
sido vedados por força da saúde
pública, voltou ...

pela   MªTeresa  Simões

DETALHES

LEITURA

EBSM1, EBMM2 e EBMAM

https://drive.google.com/file/d/1WmxiW2k8ajbvxIskGyVfXvzlwuHnR4RD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vF7zHY0pAY_w8UgVEll4Xxp6Mw5nU69_/view?usp=sharing


DIA MUNDIAL
DA POESIA

Venha espreitar o trabalho
conjunto dos Alunos, da Biblioteca
Escolar, do Departamento de
Português e  do Departamento de
Artes Visuais.

pela Ana Cristina Silva

DETALHES

  DESENHAR OS  
LUSÍADAS 

A turma do 10. º CPTDCG lançou-se
num projeto que concilia o seu gosto
pelo desenho e pelo trabalho mais
prático com o estudo da literatura
na disciplina de Português: ilustrar
"Os Lusíadas" . Esta atividade
decorreu durante o mês de maio e
contou com o entusiasmo de alunos
e professores.

Disciplina de Português

DETALHES

LEITURA

ESMM

https://drive.google.com/file/d/1JOz18WhDdXWInkaD39s78YC9ZaFGqcss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Cmnp020n2WUKBu4XTEtWKasS3oS01kQ/view?usp=sharing


O MISTÉRIO
DOS DEUSES

O 5.ºB realizou três menus pesquisa
para construir os cartões mistério
do jogo de tabuleiro do Olimpo. A
BE da EBMAM dinamizou estas
sessões em articulação com a
disciplina de HGP e os professores
Nuno Santos e Ângela Lisboa”. 

Disciplina HGP

DETALHES

TESTAR PARA
CONSOLIDAR 

No passado dia 19 de abril, na BE da
EBMAM, o 5.ºB participou no
Concurso Quem sabe Mais sobre
“Os deuses Greco-romanos e a
Romanização na Península Ibéria” .  
 As duas equipas demonstraram
conhecer conteúdos de HGP e
acabaram o concurso empatadas.
Parabéns às duas equipas.

Quem sabe mais sobre...

DETALHES

PROJETOS

EBMAM-"Museu aqui e agora e futuro lá mora" 

https://drive.google.com/file/d/1ZiT6hC4ad5VWrzzm2w4BZM9pO0vafwXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YkVVIE-79EsWFRpPzPj7TWkAHGyYs0F3/view?usp=sharing


FAMÍLIAS
EMPENHADAS

As famílias do 5.ºB colaboram
ativamente no projeto do Jogo do
Olimpo com a construção de
tabuleiros. A votação dos catorze
tabuleiros foi na BE da EBMAM, entre
6 de abril a 2 de maio. Em 1º lugar, ex
aequo,  ficaram as alunas Valquíria da
Silva e Nicolly Brunna, respetivamente
com os tabuleiros nº 4 e nº 14.

Alunos e familiares

DETALHES

VAMOS  JOGAR 

No dia dez de maio, a turma B do
quinto ano reuniu-se na biblioteca
escolar da E.B. Maria Alberta
Menéres para pôr em prática o jogo
de tabuleiro por eles construído ao
longo de diversas sessões. A sorte
ditada por Zeus e Atenas
proporcionou algumas reviravoltas
inesperadas no jogo, dando  lugar à
diferentes manifestações: houve
lugar a alegria, a júbilo... 

Jogo do Olimpo.

DETALHES

PROJETOS

EBMAM-"Museu aqui e agora e futuro lá mora" 

https://drive.google.com/file/d/17bdMFiCxbMWrGs3oYhMSorRhPTEDA92d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18KBW3a3-n-elNqdJSEZ94_X-KnxZgFp3/view?usp=sharing


MUSEUS
VISUAIS

Durante a Semana da Família de 16
a 20 de maio, decorreu na BE da
EBMAM, a exposição dos Totens
dos diferentes livros que integram o
projeto MAAFLM. A exposição foi
visitada pelos utilizadores diários e   
turmas que participarem nas
atividades da BE, incluindo pais e
encarregados de educação.

Alunos e familiares

DETALHES

O LIVRO DA 
 PEDRA  

No dia 17 de maio, decorreu  a visita
de estudo do 5.º B ao Museu de São
Miguel de Odrinhas.  Os alunos
repletos de entusiasmo identificaram
as pedras tumulares que serviram de
inspiração à escritora Gilda Nunes e
participaram nas oficinas criando
um painel …

Visita ao Museu.

DETALHES

PROJETOS

EBMAM-"Museu aqui e agora e futuro lá mora" 

https://drive.google.com/file/d/1LTHn2n6hg1IIJJw_jiKTJVJ9KHBSspki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucdd-2ILrk_16_hVQ1-Q_zOA0TOpPSpi/view?usp=sharing


OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

As oficinas de ilustração que
decorram ao longo do dia 23 de
maio, foram momentos singulares
na historia da BE da EBMAM. Os
alunos do 5.ºB demonstraram
grande capacidade de
concentração e muita persistência
ilustrando nas placas do totem os
deuses romanos  …

Ilustradoras vem à escola

DETALHES

O VOO DAS 
         DUAS IRMÃS  

O projeto que apresentamos aqui e
agora resulta da cooperação entre
as entidades externas, a biblioteca
escolar e os docentes Mª Lourdes
Leitão, Nuno Santos, Ângela Lisboa e
Ana Margarida Nunes. Os alunos
desenvolveram múltiplas atividades,
dando um excelente testemunho da
nossa escola.

 Painel resumo do projeto.

DETALHES

PROJETOS

EBMAM-"Museu aqui e agora e futuro lá mora" 

https://drive.google.com/file/d/1YarksQYla1_Q0Xw1INAl2SePqjkYOBsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rn-TBUM8MhCwqUbaSWD0rRMgF8oJZMjl/view?usp=sharing


HERÓIS DA FRUTA
E CAMPEÕES DO
LEITE

Existem pequenos gestos que
fazem a diferença numa turma.
A docente Eloisa Louceiro,
professora titular da turma D do
3ºano, da E.B. nº2 de Mem Martins,
implementou na sua turma os
projetos “Heróis da Fruta” e
“Campeões do Leite”.

pela Maria José Luis

DETALHES

PRAIA LIMPA 
 PARA TODOS !  

Nos passados dias 4 e 7 de abril, os
alunos das turmas 10.º CT4, CT5, CT6
e CT7, realizaram uma limpeza de
praia, coordenada por membros da
Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE). As turmas do 10.º CT4 e CT6
foram no dia 4 de abril à Praia
Grande, enquanto que os 10º CT5 e
CT7 foram, no dia 7 de abril, à Praia
das Maçãs.

 pela Cátia Fernandes

DETALHES

OUTRAS ATIVIDADES

EBMM 2 e ESMM

https://drive.google.com/file/d/19SQGU-h3cnJumYeubWXwiFLZAxUOClZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exJW0ME7JMDByBCfzCQv6d_o7MU6Pji6/view?usp=sharing


MYPOLIS NA
ESCOLA

No Projeto MyPolis os alunos
tiveram a oportunidade de jogar
online o jogo "Mansão Civitas":
explorar a democracia, que serviu
de mote para a realização do
trabalho de assembleia de turma,
em sala de aula de Cidadania.
Nestas assembleias foram...

pela Mª Fátima Bandeira

DETALHES

SEREI O QUE ME DERES 
QUE SEJA AMOR!  

Com o programa do Mês da
Prevenção dos Maus Tratos, "Apenas
o coração pode bater"  Abril 2020,
tal como nos anos anteriores, as
CPCJ’s de Sintra Ocidental e
Oriental pretendem promover, de 1 a
30 de abril, várias iniciativas com o
objetivo da promoção dos direitos
das crianças, sensibilizando ...

 pela Fátima Bandeira

DETALHES

CIDADANIA ATIVA

EBMAM E ESMM

https://drive.google.com/file/d/1vu0QAOQds2xe785rxkm52SYvD9hpJgL0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4rHigKcDv8yXADJnXxdW_0yL6DdG7uO/view?usp=sharing


No âmbito da análise e
compreensão da experiência
estética, os alunos do 11.º ano
turmas CT1 e CT3 conceberam uma
mostra de fotografias, intitulada
“Olhares”, sob a supervisão da
professora de Filosofia, Ana
Margarida Rêgo. Pretendeu-se com
...

Os alunos dos 7.º e 8.º anos foram
desafiados a construir monumentos
e símbolos de países pertencentes à
União Europeia, para uma exposição
de comemoração do Dia da Europa,
no dia 9 de maio. O desafio foi
aceite por todos e amplamente
superado! Uma exposição de todos
para todos - Unidos na
Diversidade!".

OLHARES

pela Ana Margarida Rêgo

DETALHES

CELEBRAR A 
 EUROPA!  

 pela Fátima Guerra

DETALHES

OUTRAS ATIVIDADES

ESMM 2 e EBMAM

https://drive.google.com/file/d/1Q81ZT9p21nuHXPITuoqX2ng04QYV5iGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2CSFXRmzmgSkrkAoWU6UFICWuMl289b/view?usp=sharing


No dia 26 de maio com o intuito de
assinalar “O Mês da Família”, a
biblioteca escolar conjuntamente
com a docente de Geografia, a
professora Paula Almeida,
proporcionaram à comunidade
educativa uma palestra “O
Antissemitismo e o filossemitismo
em Portugal” ministrada pelo
professor Jorge Martins. 

No seguimento do Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo,
celebrado no passado dia 2 de abril,
todas as turmas da Escola Básica
Maria Alberta Menéres foram
convidadas a participar na iniciativa
de reflexão sobre a questão "De que
forma podemos ajudar ou facilitar a
vida de alguém com Autismo?". 

MAIO, MÊS DA
FAMÍLIA.
pela Ana Cristina Silva

DETALHES

APOIAR O 
 AUTISMO!  

 pela  Educação Especial

DETALHES

OUTRAS ATIVIDADES

ESMM 2 e EBMAM

https://drive.google.com/file/d/1zilnu0upEpY1PlWme5jvj86muo4yYlkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAb9uMrxIaPf6esa65_SQBYaBoUsOd0v/view?usp=sharing

