ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI
A

CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA RUY CINATTI
ANO LETIVO 2019.2020

Início do
ano letivo
Mês das Bibliotecas
Dia da
BE

Outubro
28 de
outubro

1º Período

Dia da
Alimentação

Efeméride

16 de outubro

Data

Setembro

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA
Atividade

- Feira do livro novo e usado
- Convite à Inscrição de Pais Voluntários da Leitura

Destinatários
Comunidade
educativa

Pré-escolar e 1º
ciclo

- Fundo
documental

- Sessão de acolhimento aos novos alunos.

Comunidade
educativa

- Fotocópias

3º ciclo e
secundário

- Fotocópias

- Aula na Biblioteca Escolar: conhecer as normas
bibliográficas
- Leitura de obra(s) relacionadas com a BE/Leitura
- Exposição sobre a história da BE ao longo dos anos
de vida da Escola Portuguesa
- Concurso “Quem é quem?”
Os alunos são desafiados a identificar fotos de
escritores portugueses e da Lusofonia.

- Atividades a programar

Pré-escolar e 1.º
ciclo

Livros

Comunidade
Educativa

Fotos

Comunidade
escolar

- Fotos
- Fichas
- Caixa de
respostas

Comunidade
escolar

- Fundo
documental

Comunidade
escolar
- Exposição de obras alusivas à quadra natalícia.

Natal

- Livros
- Cartazes
- Fichas de
inscrição

* Dia Mundial da Alimentação
- Animação da leitura de obras alusivas à
efeméride:
- O Dia em que a Barriga Rebentou
- Sopa Verde
- Come a Sopa, Joana

- Enfeites natalícios

Dezembro

Recursos

- Material de
desperdício
- Material de
expressão
plástica
- Biblioteca

- Troca de postais de Natal

Comunidade
Educativa

- Postais de
Natal

- Animação de leitura a partir de obras alusivas à
quadra natalícia

Alunos dos 3.º e
4.º anos

- Livros

- “Uma Prenda para Vós”
As turmas participantes oferecem a outra turma
uma leitura, dramatização, poema musicado…
- Feira do Livro

Comunidade
educativa

- Material de
desgaste
- Átrio da
Escola
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Data

Efeméride

Atividade

Destinatários

Recursos

Dia dos
Namorados
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ANO LETIVO 2019.2020

14 de
fevereiro

A

Troca de cartas de amor/amizade
- Alunos escrevem cartas/postais e entregam-nas na
Biblioteca. Estas serão entregues aos destinatários
por um dos funcionários da Biblioteca.

Comunidade
educativa

- Caixa
- Envelopes

Carnaval

17-21 de
fevereiro

- Animação de leitura alusiva ao Carnaval

- Animação de leituras sobre a leitura
/biblioteca/escritores

Semana da Leitura

Março

2º Período

- Animação de leituras levadas a cabo pelos pais
Voluntários da Leitura
- Concurso “Conta-me um conto” / “Once upon a
Time”
Alunos contam uma história, gravam-na em vídeo e
apresentam-na à comunidade educativa
- E/Ou Exposição “O livro da minha vida”

Dia
Mundial
da Poesia
Dia
Mundial
do Livro
25 de abril

21 de
março
23 de
abril
25 de abril

3º Período

Comunidade
educativa

- Fotos
- Material de
desgaste

Pré-escolar e
1.º ciclo

- Livros
- Material de
desgaste

- Material de
vídeo
Alunos dos 2.º e
3.º ciclos e
ensino
secundário

- E/Ou Contos Andarilhos (intercâmbio de leituras)
-

Efeméride

- Livros
- Material de
desgaste

- A História do Carnaval
- Concurso de Máscaras

Data

Pré-escolar e 1.º
ciclo

Projeção de filmes sobre a importância da leitura:
“A Menina que Roubava Livros” (10 anos)
“Contador de Histórias” (14 anos)
“O mundo dos Pequeninos” (animação japonesa)
“Clube dos Poetas Mortos” (12 anos)
“Central Brasil” (12 anos)

- Concurso de Leitura

Atividade
- Animação de leitura alusiva a este dia.

Comunidade
educativa
Em parceria
com o Clube de
Cinema

- Filmes
- Computador
e projetor

1º, 2 e 3º ciclos
e secundário

- Átrio da BE
- Material
audiovisual

Destinatários

Pré-escolar e do
1.º ciclo

- Animação de obras alusivas à quadra: História de
uma flor e/ou A Flor de Abril e/ou 25 de abril: o abril
que nos fez

Alunos dos 1.º e
2.º ciclos

- Mural “Pintar e escrever a liberdade”
- Distribuição de cravos à comunidade educativa

Comunidade
Educativa

Recursos
- Obra da
autora
- Biblioteca
- Obra
- Papel crepe

- Papel de
cenário
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Data

Efeméride

1 de
junho

Dia da
Criança

3.º
Período

A
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Atividade

Destinatários

- Momento musical “Toda a Criança tem Direitos”,
em articulação com a disciplina de Música

Recursos
- Fundo
documental
- Vídeo

Pré-escolar, 1.º
e 2º ciclos

Atividades de carácter regular
Periodicidade

Ao longo do ano

Mensal

Atividade

Destinatários

Top Leitores
- Divulgação do Leitor +

Comunidade
Educativa

- Material de
desgaste

Pais voluntários da leitura
- Leituras levadas a cabo pelos pais/encarregados
de educação

Pré-escolar e
1.º ciclo

- Fundo documental

Mensal

Leituras com sabor – animação da leitura com base
no projeto Newton Gostava de Ler

Mensal

A Poesia das Profissões
- Concurso mensal que consiste no preenchimento
de um poema lacunar, com objetivo de promover o
enriquecimento vocabular e a consciência
fonológica.

Mensal

Recursos

Desafios de Português
- Levar a comunidade a refletir sobre a língua,
propondo-lhe, mensalmente, problemas linguísticos.
No final do mês, é exposta a lista dos alunos que
solucionaram corretamente o problema linguístico.
Aumentar o fundo documental e digital
- Fomentar atividades que permitam angariar
fundos para a aquisição de livros
- Aumentar a diversidade e variedade de títulos
- Disponibilizar aos alunos/professores obras em
formato digital
Desenvolver o site da Biblioteca
- Criar documentos digitais que contribuam para a
formação da competência leitora e o
desenvolvimento de técnicas de trabalho e estudo:
como fazer referências bibliográficas?; Como
organizar um trabalho de pesquisa? Como fazer um
Powerpoint?

1.º e 2.º ciclos

1.º e 2.º ciclos

Comunidade
escolar

Todos os ciclos

- Recursos do
Projeto

- Material de
desgaste
- Prémios

- Material de
desgaste

- Fundo documental
- Computadores

Díli, 17 de julho de 2019
A equipa da Biblioteca Escolar
Adérito Lopes
Maria Carla Vaz

3

