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É pegar e ler!
Batalha dos Livros

Só um livro é capaz de
fazer a eternidade de
um povo.

MARÇO é um mês
profícuo em comemorações: Dia Mundial
da Poesia,
Poesia Dia da
Árvore , Dia Mundial
do Teatro,
Teatro e, claro
está, a Semana da
Leitura.
Leitura.
Esta iniciativa destina-se a celebrar e incentivar o prazer de ler.
Realizaram-se múltiplas actividades para
promoção e fruição do
texto, em vários espaços: salas de aula,
bibliotecas escolares,
bibliotecas públicas e
outros locais. A nossa
Biblioteca aderiu, mais
uma vez, a esta iniciativa com algumas actividades: Leitura puxa
Leitura,
Leitura Feira do Livro
Usado, Recital de Poesia com Afonso Dias,

entre outras.

Salientamos
neste
número a actividade
Leitura puxa Leitura,
Leitura
que procurou envolver
alunos, professores e
funcionários à volta da
leitura. ´
A nossa Escola foi contemplada com uma
verba para os alunos
do 9ª CEF, no âmbito
do Plano Nacional de
Leitura. Presentemente, este alunos continuam as suas leituras
em contexto de sala

de aula.

Finalmente,
como
prometido, aqui fica o
novo logótipo da nossa Biblioteca , feito
pela aluna Joana Filipe do 12º H.

Leitura puxa Leitura

Eça de Queirós
Leitura,
Leitura que teve lugar no
dia 1 de Março,
Março das 11.30
às 11.45,
11.45 pretendeu sensibilizar a comunidade educativa para a importância da
leitura, na medida em que
esta é transversal a todas
as disciplinas, sendo fundaNo âmbito da Semana da mental para desenvolver
Leitura,
Leitura que decorreu de 1 a
5 de Março, a Biblioteca
Escolar desafiou a comunidade escolar para fazer
uma paragem dedicada à
leitura, durante 15 minutos.
A actividade Leitura puxa
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competências e o prazer de
ler.
Muitas foram as pessoas
que se empenharam nesta
Festa da Leitura, como se
pode ver nas fotos.
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Leonor Xavier na Biblioteca
No dia 13 de Janeiro, a
nossa escola contou com
a presença da escritora
Leonor Xavier numa sessão pautada por um clima
de boa disposição e de
grande empatia. Os alunos colocaram várias
questões a que a nossa
convidada respondeu
sempre com muita simplicidade, mas também com
muito humor. Esta foi uma
iniciativa da Biblioteca
Escolar e contou com o
apoio das Edições Asa.

Sugestão de leitura

A vida não se perdeu
Biografia de Raul Solnado
pela escritora

BiblioTop +
Os 2 livros e 2 DVD’s mais requisitados
na nossa Biblioteca nos últimos três
anos.

Palavreando com Costa Pinheiro
Entre
u m a
c h á v ena de
chá e
u m a
fatia de bolo-rei, assim
decorreu mais uma sessão de Palavreando,
Palavreando no
dia 11 de Dezembro. O
nosso “palavreador”, o
pintor Costa Pinheiro,
Pinheiro

O Mar
Dizem que olhamos o mar

Uma vida contada
através das treze
casas a que Leonor Xavier chamou
suas. O tema é
tanto mais interessante quanto a
autora viveu nessas casas experiências marcantes, não só para
ela, mas para toda
uma
g e r aç ão .
Oriunda de uma
família da média-alta burguesia, casada cedo com um jurista brilhante, com
três filhos pequenos, passa do ambiente protegido de uma família tradicional numa casa da Lapa, para São Paulo,
no Brasil, quando, em 1975, ela e o
marido decidem começar uma nova
vida fora de Portugal.

partilhou, com professores e alunos, algumas das
suas vivências e falou da
sua relação com a arte.

Leituras frescas...

Poesia e Cidadania com Afonso Dias

E vemos o azul da vida
Dizem que olhamos o mar
E vemos a vida percorrida.
Mas nós não olhamos o mar,
Ele é que nos olha a nós,
Presente em tudo o que passa
Embala-nos com a sua voz.
Vezes sem conta eu olho o mar
E sinto uma estranha leveza,
Parece que ele me faz aprofundar
Na minha própria riqueza.
Sandra Salgadinho (pseud.) -aluna

No dia 2 de Março, terçafeira, (10:15 e 12:00), esteve presente, na nossa Escola, Afonso Dias para dar voz
à poesia. Esta iniciativa,

organizada pela Biblioteca, no âmbito
da Semana da Leitura, insere-se no
Projecto A Poesia está na Escola... e
em toda a parte – Poesia e Cidadania
da DreAlg.
Nos 100 anos da República Portuguesa pretende-se que este projecto se
concentre nos valores da Cidadania.
Sem perder de vista os interesses
específicos dos programas, neste ano
lectivo, o foco desta actividade é a
grande arte da vida colectiva num planeta a proteger e a preservar.

da ESFFL.
Biblioteca Escolar da Escola Secundária
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Centenário da República
Como é do conhecimento
geral , a nossa
Escola vai associar-se
às
comemorações
dos 100 Anos
da Implantação
da República,
República
através da organização de diversos eventos: palestras, exposições,
visitas de estudo, biografias, questionários….
Semanalmente, é colocada no Portal da Escola
uma questão relativa a
este período da nossa
história. Esta iniciativa
permite aos visitantes do
portal testarem, de modo
simples, os seus conhecimentos nesta área.
Os alunos do 12º H, orien-

tados pela prof. Margarida
Relógio, conceberam
vários cartazes para as
comemorações do Centenário. Estes irão sendo
divulgados na Escola e no
Portal ao longo do ano
lectivo.
No dia 30 de Abril de
2010, terá lugar na nossa
Escola, pelas 21h, o Sarau
da República.
República Este evento
irá realizar-se na Sala do
Aluno e pretende fazer
uma reconstituição histórica deste período, pelo que
todos os participantes
(professores, alunos, funcionários…) poderão (não
não
é obrigatório)
obrigatório vir vestidos
de acordo com a época.
Para facilitar a tarefa da
escolha do traje, encontrase na Biblioteca um figuri-

no com modelos da década em questão.
Neste Sarau será servido
um beberete e os presentes poderão assistir a
alguns momentos culturais compostos por música, récitas, dramatizações, entre outros.
As inscrições deverão ser
feitas até ao dia 12 de
Abril.
Em Abril terá lugar uma
palestra proferida pelo
Professor Dr. Rosa Mendes da UALG, denominada
“A
A República no Algarve”.
Algarve
O programa das actividades poderá ser acedido
através da página da BE
ou através do portal oficial
do
Centenário
www.centenariorepublica.
pt.

Semana e. Skills

Inserida na Semana Cultural , realizou-se na segunda feira, dia 22 de Março,
no Auditório da nossa
Escola, uma palestra intitulada "Porque gostamos
nós de vampiros?" proferida pela Prof. Síliva Quinteiro da Universidade do
Algarve– ESGHT. Esta
iniciativa destinou-se,
preferencialmente, aos
alunos do 11º ano e foi
organizada pela prof.
Cidália Guerreiro, tendo
contado com a colaboração da Biblioteca Os alu-

nos que estiveram presentes revelaram-se interessados e participativos.
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No dia 22 de Janeiro, decorreu
na nossa Escola a apresentação pública do projecto, da
Biblioteca Municipal, de promoção da leitura Entre (a) voz
e as palavras.
palavras A sessão foi
dinamizada por Sónia Pereira,
da Biblioteca Municipal. Este
projecto, com a duração de
dois anos, tem como objectivo
a criação de um Clube de Leitura em voz alta sénior (Ler,
Reler e Tresler), com sessões
de partilha da fruição literária,
das opiniões suscitadas pelos
textos e autores seleccionados
por todos.

Autor do Mês

Na Semana e.Skills
Portugal,, de 10 a 13 de
Portugal
Março decorreu, na
nossa Escola, uma sessão sobre Segurança na
Internet dinamizada
pelo aluno Emanuel Claudina, sob a orientação do prof. Décio Viegas. A sessão destinou-se aos alunos do 10º K.
No dia 11 teve lugar uma sessão sobre "Bibliografia de documentos
electrónicos” dinamizada pela Professora Bibliotecária, Teresa Costa.

Porque gostamos de vampiros?

Entre a voz e as palavras

Rosa Lobato de
Faria,
Faria recentemente
falecida, é a nossa
autora destacada
este mês. Mulher
multifacetada, Rosa Lobato de Faria

foi actriz, romancista, poetisa e
letrista de canções para o Festival
RTP das Canções. O seu último
livro Treze gotas ao deitar, escrito a seis mãos, contanos uma história bem divertida de uma mulher com

várias personalidades com um lado negro e mistérios
mil por desvendar.

Feiras do Livro
A Biblioteca continua a incentivar a leitura através da organização da Feira do Livro , em Dezembro (em parceria com o
Grupo de Inglês) e da Feira do Livro Usado, em Março.
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É pegar e LER!

Passaporte de Leitura

Literacia da Informação

A Biblioteca tem ao dispor
dos professores
duas
sessões sobre Literacia da
Informação:”Como
fazer
Informação
uma bibliografia” e
“Pesquisar e usar a
informação da Internet”.
Cada sessão tem a
d u r aç ã o
de
1 5- 2 0
minutos. Os professores
interessados deverão
contactar a professora
bibliotecária, Teresa
Costa, a fim de proceder à
marcação de cada sessão.

Provérbio

De livro fechado
não sai letrado

Sempre que encontrarem um
livro com este símbolo, significa
que acabaram de descobrir um
livro em viagem. Peguem no
livro, levem-no convosco, leiamno e depois libertem-no num
deste sítios: Bar dos Alunos,
Sala dos Professores ou Biblioteca. Assinalem a data em que
encontraram o livro e o levaram.

• Palavreando com Fernando Cabrita
No dia 1 de Março, foi
lançado o passatempo
“Página procura livro”,
em que foi apresentada uma página arrancada do seu “mundo” e
encontrada solitária no
chão da nossa Biblioteca. O vencedor deste
passatempo foi novamente Filipe Carralves
recebeu um livro da
Editora Asa.

A página em causa
pertencia ao Livro
Diário de Anne Frank.

• Batalha dos Livros (final)
• Sarau da República
• Quermesse da Biblioteca

Érica Tavares, Inês Lopes,
Miguel Domingos e Teresa
Silva.

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 8700-853 Olhão

Tel: 289 700 450

5º escalão — Sem Limites
do 11º ano :

Estamos na Web
www.biblioteca.esffl.pt

Biblioteca Escolar da Escola Secundária

• Palestra com o prof. Dr. Rosa Mendes:: “A República no Algarve”

Batalha dos Livros

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes
Lopes

www.poesiaesffl.blogspot.com

Brevemente:

“Página procura Livro”
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Blogue da Biblioteca

Gostas de ler? Então levanta o
teu Passaporte de Leitura na
Biblioteca. Este passaporte
guarda o registo de todos os
livros que já leste. Caso o livro
seja da
nossa Biblioteca,
podes pedir à funcionária para carimbar o passaporte. Com o Passaporte de Leitura lembrar-te-ás
sempre dos livros que já leste e poderás comparar com aqueles que os teus amigos leram.

A primeira fase da Batalha
dos Livros, prevista para o
dia 3 de Março, não se
chegou a realizar na nossa Escola, uma vez que só
concorreram duas equipas de cada escalão.
Estas ficaram automaticamente qualificadas para a
fase final :
4º Escalão — Chico Lopes
do 10º ano:

Cátia Santos, Cátia Silva,
Gonçalo Nunes e Rossana
Silva
A fase Final irá decorrer a
21 de Abril,
Abril (inserida nas
comemorações do Dia
Mundial do Livro), na
Biblioteca Municipal.

da por alunos do 3º ao
12º anos de escolaridade.
Encoraja a leitura de bons
livros e a competição saudável entre pares.
Este concurso é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas de Olhão e conta
com o apoio da Câmara
Municipal de Olhão.

As equipas vencedoras de
cada escalão irão receber
um prémio e um diploma.
O concurso Batalha dos
Livros é um concurso de
leitura que incentiva a
leitura autónoma realizaDr. Francisco Fernandes Lopes - Olhão

