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MÊS DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES
Descubra os serviços, os projetos e outras atividades
" Voltar às aulas é ter a oportunidade de
escrever o futuro com as
cores do conhecimento e da esperança"
Cristina Faleiro - Editora da Newsletter

SERVIÇOS DE MENU
BE do AEMM

ESCREVER O
FUTURO
Mensagem das BE
Um novo ano letivo começa e com
ele a esperança de poder,
finalmente, retomar em plenitude
os nossos serviços satisfazendo as
necessidades, as aspirações e ...
DETALHE

UMA TRADIÇÃO
Cardápio de serviços das BE do AEMM

O programa BE\CRE "à la carte"
apresenta atividades e projetos
pedagógicos que a equipa de
Bibliotecas do Agrupamento de
Escolas de Mem Martins pretende
desenvolver ao longo do ano com
os...
DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
BE da EB SM1 e da EB MM2

REORGANIZAR O
ESPAÇO BE
Por Sandra Gomes, P.B.

Em setembro e outubro estivemos a
reorganizar as BE das Escolas
Básicas de Jardim de Infância e 1.º
Ciclo para podermos receber a
Comunidade Educativa da melhor
forma possível.
Além das tarefas associadas à ...
DETALHE

VEM CONHECER!
Por Sandra Gomes, P.B.

Em outubro estivemos a promover o
Menu de Formação de Utilizador a
todos as crianças de pré-escolar e
alunos do 1.º ano de escolaridade.
Dar a conhecer o...

DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
BE da EB MAM e da ES MM

PI, GUARDIÃ DO
CONHECIMENTO
Formação de utilizadores

A formação de utilizador realizada
na BE da EB MAM, de 22 a 28 de
setembro, às quatro turmas do 5.º
ano, é uma das primeiras
prioridades dos nossos serviços,
uma vez que é através dela que os
alunos interiorizam ...
DETALHE

À DESCOBERTA
DA BE
Formação de Utilizadores e Mentorias.

Ao longo do mês de outubro, estão
a ser ministradas às turmas de 9.º e
10. º anos de escolaridade as
sessões “formação de utilizadores”
e “projeto de mentorias”, menus
três e nove, respetivamente.
Na formação de utilizadores, os
alunos são ...
DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
Mentoria e Newton gostava de ler

NOVAS
OPORTUNIDADES
Mentoria -Grupos interativos

As sessões de mentoria – grupos
interativos decorreram entre 19 a
29 de setembro, na BE da EB MAM,
destinaram-se aos 8.º A, B, C, E e F.
Na terceira hora da direção de
turma os alunos refletiram e
debateram as mais valias ...
DETALHE

UMA CHUVADA
MESMO A CALHAR!
Newton gostava de ler

As primeiras chuvas de outono
chegaram e a manta morta da escola
básica Maria Alberta Menéres ficou
repleta de pequenas criaturas, que
discretamente vão fazendo o trabalho
de fertilização dos solos. O 5.ºA
esteve na BE, no dia 6 de outubro,
acompanhados da docente Mª de
Fátima Fernandes ...

DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
Cápsula do Tempo 1º e 2º ciclos

CÁPSULA DO
TEMPO
Por Sandra Gomes

Iniciar um ano escolar, em especial
o 1.º, que é aquele em que se vão
escrever as primeiras palavras, se
vão ler as primeiras frases e, talvez,
fazer-se amigos para a vida, é um
momento único. Enche os pais de
ansiedade e as crianças de sonhos.
Este foi ...
DETALHE

DAQUI A VINTE
ANOS!
Por, Mª Lourdes Leitão

Passada a fase das apresentações, a
professora de português Maria de
Lourdes Leitão, desafiou os alunos do
5ºD a viajarem no tempo e
imaginarem como será a sua vida
daqui a vinte anos.

DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
MIBE " Se eu tivesse um lápis mágico" e Conhecer Malala

MUDAR O MUNDO
Comemoração MIBE

No âmbito da comemoração do
MIBE, com o tema” Ler para paz e
harmonia globais” propomos o
debate “ Se eu tivesse um lápis
mágico…” com base na figura de
Malala
Yousafzai,
jovem
paquistanesa que foi alvo de um
atentado...
DETALHE

CARTAS A MALALA!
Projeto MIBE e Tempo de Pensar

No dia 27 de outubro, as turmas do
7.ºA e 7.º B, acompanhadas da
professora de português Mª Manuel
Polme, participaram na atividade
“ Conhecer Malala”, através da
leitura da obra “Malala, a menina que
queria ir à escola” depois do debate
de ideias os alunos irão...

DETALHE

SERVIÇOS DE MENU
Rostos da BE

O ADN DOS LIVROS
Pela equipa de catalogação

ADN”, ”Livros”, estranho? Se calhar
não!
Quando falamos no uso do livro,
como material didático ou lúdico,
referimo-nos a algo que se
configura como uma ferramenta
fulcral. A vida escolar do estudante
vai muito além de conseguir boas
notas, saber realizar ...
DETALHE

PELO SONHO É O CAMINHO
Por Sandra Gomes

Em setembro abracei de alma e
coração um novo desafio profissional.
Comecei a trabalhar como Professora
Bibliotecária, algo há muito desejado
mas que só agora se tornou realidade.
Como tudo na vida, é necessário um
tempo
de
adaptação
e
de
aprendizagem, não só ...

DETALHE

LEITURAS
Coleções sala de aula e Sugestões para o MIBE

LEITURA ORIENTADA
Projeto Escola a Ler

A leitura é fundamental para o
sucesso dos alunos pela sua
transversalidade e pela forma
como influencia as aprendizagens
em todas as áreas curriculares. O
sucesso neste domínio está
diretamente relacionado com a
frequência de contactos com
livros e com práticas ...
DETALHE

LER PARA A PAZ E
HARMONIA GLOBAIS
Mês Internacional das BE

As BE do AEMM selecionaram para si
um conjunto de livros e textos. As
obras selecionadas permitem duas
abordagens, uma através das
emoções / ligações afetivas ou outra
dos contextos sociopolíticos de
guerra / paz.
As BE em parceria com disciplinas
curriculares ...

DETALHE

PROJETOS
Candidatura bePlAN23 e Escola a ler

CANDIDATURA
BEPLAN23
Projeto 3B

As BE do AEMM candidataram-se
ao bePLAN23 com o projeto 3B
(Bem-querer, dizer e merecer)
integrado no serviço de menu 7Escola Promotora de Bem-estar, já
a decorrer desde 2020. A nossa
missão é criar uma cultura
organizacional, com a melhoria
do ambiente, da comunicação,
manutenção ...
DETALHE

VEM DESCOBRIR
Projeto Escola a Ler

O projeto das BE do AEMM, a
decorrer desde janeiro de 2022, é da
responsabilidade
da
Rede
de
Bibliotecas Escolares, do Plano
Nacional de Leitura 2027 e da
Direção-Geral de Educação, resulta
da agregação de todas as propostas
respeitantes à ação Escola a ler,
integrada no Plano Escola + 21|23. As
três atividades selecionadas ...

DETALHE

PARCERIAS
Prioridades RBE e Encontro Regional PBs

PRIORIDADES
Website RBE
O trabalho das bibliotecas escolares é
enquadrado pelo Modelo de Avaliação da
Biblioteca Escolar, onde se apresenta um
conjunto de orientações que conduzem a
ação das bibliotecas em direção à
excelência.
A este Modelo, juntou-se em 2021 o Quadro
Estratégico
2021-2027
Bibliotecas
Escolares: Presentes para o futuro que...

DETALHE

ENCONTROS
REGIONAIS
Website RBE

No início de mais um ano letivo, que se
espera tranquilo no que respeita aos
contactos presenciais, é tempo de
recuperar hábitos do passado e de ter
os espaços físicos das bibliotecas de
novo inteiramente disponíveis para as
nossas comunidades educativas. Mas
é também tempo de inovar e
desenvolver...

DETALHE

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SPO
Atividades e Serviços

CÍRCULOS DE KANDINSKY
Pela equipa de educação especial
O presente trabalho foi desenvolvido
pelos alunos da Unidade de Ensino
Estruturado da Escola Básica Maria
Alberta Meneres, juntamente com o
apoio dos docentes de educação
especial. Com esta atividade foi possível
proporcionar
aprendizagens
significativas no âmbito da Matemática
e das Artes, tendo sido ...

DETALHE

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
E ORIENTAÇÃO
Pela equipa do SPO

Os psicólogos procuram compreender
e melhorar o funcionamento das
pessoas, dos seus pensamentos,
sentimentos
e
comportamentos.
Podem trabalhar em diferentes
contextos, como hospitais, clínicas,
instituições
sociais,
escolas
e
universidades, prisões, empresas, lares
ou centros de reabilitação.
Um psicólogo pode ...

DETALHE

OUTRAS ATIVIDADES
Banco da Amizade e Rochas Sedimentares

O BANCO DA AMIZADE
Por Mª de Lourdes Leitão, diretora de
turma do 6ºB
Olá! Somos os alunos da turma B, do 6º
ano e gostaríamos de vos apresentar o
nosso novo projeto “O Banco da
Amizade”.
Esta ideia surgiu para ajudar quem
não tem amigos, se sente só ou é novo
na escola.
Pesquisámos na internet e lemos a
história da menina inglesa, que por ser
diferente sofria de bullying na escola.
Surgiu então a ideia desse banco, que
foi construído com a ajuda ...

DETALHE

RECOLHA DE ROCHAS
Por Isa Alves

Na EB MAM a professora de ciências
naturais com a turma do 7.ºBf fez a
recolha, observação e registo de
resultados de rochas sedimentares no
recinto escolar determinando a
dureza de alguns minerais. o estudo
da efervescência com ácidos. Todas
as observações foram registadas
pelos alunos para memória futura.

DETALHE

OUTRAS ATIVIDADES
Matemática na EB MAM

DE VOLTA À ESCOLA!
Por Cristina Ramos

O PROBLEMA DO MÊS está de volta à
escola!
O departamento de Matemática, neste
ano letivo, volta a proporcionar aos
alunos a oportunidade de resolverem
problemas, de acordo com as suas
competências, e de ganhar prémios!
Na EBMAM e na ESMM todos os meses
os professores do 2.º e 3.º ciclos...

DETALHE

SER CAMPEÃO
Por Cristina Ramos

Mais uma vez a EBMAM e a ESMM
promovem a 1.ª eliminatória das
Olimpíadas
Portuguesas
da
Matemática. Este ano a prova realizase no dia 9 de novembro de 2022,
pelas 15h 30m.
Esta atividade, incluída no PAA do
Agrupamento, pretende promover o
gosto pela Matemática e ...

DETALHE

OUTRAS ATIVIDADES
Maiêutica e histórias aos quadradinhos

MAIÊUTICA
Pelos professores Manuela Amoedo e
Pedro Santa Rosa

Realizou-se entre os dias 17 e 21 de
outubro, na Escola Secundária de Mem
Martins, a semana dedicada aos Beatles.
Atividade integrada no âmbito do
projeto MAIÊUTICA; ser cidadão em
múltiplos modos de ser. Com este
projeto
pretende-se
estimular
a
curiosidade dos alunos para o
conhecimento, desenvolver a autonomia
e a reflexão crítica com atividades ...

DETALHE

O TERRÍVEL TERRAMOTO
Por Inês Lopes

Os alunos do sexto ano da Escola
Maria Alberta Menéres, entre os
dias 10 e 14 de outubro, construíram
uma banda desenhada numa aula
de História e Geografia de
Portugal. Este trabalho foi proposto
pela professora Inês Lopes.

DETALHE

PADDE
Descomplicar às terças e email institucional

MINIMALISMO DIGITAL
BE em parceria com o PADDE

As BE do AEMM oferecem um serviço de
apoio digital a todos os docentes e não
docentes. Em articulação com o PADDE
criamos a possibilidade de refletir e
repensar a sua estratégia enquanto SER
DIGITAL. Tem dúvidas, quer melhorar a
sua prática pedagógica, quer criar um
portefólio digital simples e eficiente?
Venha falar connosco…

DETALHE

TODOS LIGADOS ATRAVÉS DO
OFFICE 365
Por Carlos Andrade, equipa
PADDE/PTDE – domínios técnicos e
pedagógico

A equipa do PADDE/PTDE tem
continuado a desenvolver esforços
no sentido de gerir e manter o
universo de contas de Office 365,
vulgo e-mail institucional, para
todos os professores, assistentes
técnicos, assistentes operacionais e
alunos do Agrupamento. À medida
que algum novo ....
DETALHE

