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Mais um ano que chega ao fim, e, como habitualmente, aconteceu o nosso recital de poesia "aler+ no Natal" que este 

ano teve a colaboração do Clube de Teatro. Uma plateia com muitos pais, professores e diretora da escola, que a 

todos agradeceu a colaboração. As nossas "estrelas" iluminaram a noite com os seus talentos e empenho quer na 

declamação de poesia, quer no canto quer ainda como atores muito concentrados no seu papel de protagonistas na 

peça teatral "As Rainhas Magas" de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

É reconfortante ver os pais a participar com os seus filhos ou a assistir a um evento de leitura, que é extremamente 

apreciado por todos. Haja vontade e energia para continuarmos a cumprir um dos nossos propósitos - fazer da leitura 

um momento especial!!  

 

 
 
Chove uma grossa chuva inesperada, 
Que a tarde não pediu mas agradece. 
Chove na rua, já de si molhada 
Duma vida que é chuva e não parece. 
 
Chove, grossa e constante, 
Uma paz que há-de ser 
Uma gota invisível e distante 
Na janela a escorrer… 
 

 
 

Miguel Torga 

 
  

 



PARTILHA. COLABORAÇÃO. ARTICULAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. RELACIONAMENTOS 
 

 
O QUE ADQUIRIMOS  

 
Um agradecimento especial à nossa colega Alexandra Sobral que enriqueceu o nosso fundo documental com 
a doação de algumas dezenas de títulos muito interessantes para os nossos alunos. 
 
 

Obrigada, Alexandra! 

 

 LIVROS com a verba do PROJETO aLER+ 
 

Classe 0 Classe 1 
- Alex e o ratinho de corda, Leo Lionni (2) 
- A lagartinha muito comilona, Eric Carle 
- Nham - Nham!, Mick Manning 
- Mais um, Marc Taeger e Olalla González 
- Os ovos misteriosos, Luísa Ducla Soares e Manuela Bacelar (2) 
- Oh, Não! Adotei um elefante, David Walliams 
- O monstro das cores, Anna Llenas 

- Emocionário, Rafael Valcarcel e Cristina Nunez 

Classe 3 Classe 5 
-É assim a Ditadura, Equipo Plantel 
- Como pode ser a democracia, Equipo Plantel 

- O avô e os netos falam de Geologia, A. M. Galopim de 
Carvalho (6) 

- Era uma vez... com Ciência, A. M. Galopim de Carvalho (6) 
Classe 8 

 
Classe 9 

 
- Ismael e Chopin, Miguel de Sousa Tavares (12) 
- O mercador de coisa nenhuma, António Torrado (12) 
- O nabo gigante, António Mota (12) 
- Ali Babá e os quarenta ladrões, António Pescada adapt. (14) 
- Casos do beco das sardinheiras, Mário de Carvalho (15) 
- Contos gregos, António Sérgio (14) 
- O rapaz sem orelhas de burro, João Manuel Ribeiro 
- Contos tradicionais do povo português, Teófilo de Braga (2) 
- O dia do terramoto, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (3) 
- A história de Catherine, Patrick Modiano 
- Por treze razões, Jay Asher 
- Acasos felizes, Jill Mansell 
- Quando a amizade me seguiu até casa, Paul Griffin 
- Pax: uma história comovente de uma amizade entre um 
rapaz e um raposinho, Sara Pennypacker 
- Monstros fantásticos e onde encontrá-los, J. K. Rowling 
- O bando das cavernas - códigos secretos, Nuno Caravela 
- Astérix e a Transitálica, Jean - Yves Ferri 
- O diário de um banana 12: Põe-te a milhas!, Jeff Kinney 
- Prometo perder, Pedro Chagas Freitas 
- A menina dos livros, Sam Winston e Oliver Jeffers 
- Pipi entra a bordo, Astrid Lindgren 

 
 

- O diário de Anne Frank: diário gráfico, Anne Frank, Ari 
Folman e David Polonsky 

 

 

 



 

 FILMES 
 

    
Música no coração de 
Robert Wise  
 
Género: Musical 

Bansky Pinta a 
Parede de Bansky  
 
Género: 
Documentário 

Diamante de sangue 
de Edward Zwick  
 
Género: Acção e 
Aventura 

O monstro das caixas 
de Graham Annable 
 
Género: Comédia e 
animação 

 
 

UM LIVRO. UM FILME 
 

 

 

 
 
 
 
O Monstro das Caixas  
 
Filme de Graham Annable 
Livro de Alan Snow  
 
Género: Animação/ Comédia 

Só o órfão Artur e os seus novos amigos - o Avelino Dentadinha, um antigo Conselheiro da Rainha, a Margarida que é 
Inventora, um tímido cabeça-de-couve e alguns monstros das caixas muito agitados - poderão salvar a cidade! Mas 
serão eles realmente capazes de o fazer? Porque será que o maldoso Larápio se instalou no Salão do Queijo? Quem 
roubou o mais recente invento da Margarida? E quem diria que os ratos tinham tanto jeito para tirar nódoas? 

 

AS NOSSAS ATIVIDADES 
 
 

- Encontro com o escritor Ricardo Frade - alunos do 
9.º ano; 
- Sessão para pais "Partilhar conhecimentos e 
leituras."; 
- Formação de utilizadores - 5.º ano; 
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação em 
parceria com Ciências Naturais;  
- Tutorias de leitura; 

- Viajar nas histórias - alunos do 1.º ano e pré-
escolar; 

- Apoio na realização das Olimpíadas da Leitura; 
- Colaboração na organização do Concurso 

Nacional de Leitura; 
- Projeto de desenvolvimento das literacias da 

informação e da leitura - 5.º e 6.º ano; 
- Recital de Poesia "aLer+ no Natal" com a 

colaboração do Clube de Teatro. 
 



 

 

O QUE SUGERIMOS 
 
 

 LER+ por SUGESTÃO da BIBLIOTECA 
 
 

 
A História de Catherine de Patrick Modiano 

Livro recomendado para o 7.º ano de escolaridade. 
Tal como o seu pai, a pequena Catherine usa óculos. E tal como a mãe, que 

vive em Nova Iorque, gostaria de vir a ser uma grande bailarina. E porque tem 
de tirar os óculos para dançar, Catherine descobre a vantagem de poder viver 

em dois mundos diferentes: o mundo real, assim como ela o vê quando tem os 
óculos postos, e um mundo pleno de doçura, vago e suave, quando os tira. Um 

mundo onde dança como num sonho… A História de Catherine é uma 
narrativa cheia de graça e de nostalgia de uma infância. Entre pai e filha a 

cumplicidade, muito simplesmente, ganha vida. 
 

 

 
PAX de Sara Pennypacker 

Livro recomendado para o 5.º ano de escolaridade. 
Uma história fantástica que enche o coração. 

O Peter e o Pax são tão inseparáveis como só os melhores amigos podem 
ser. Desde que o Peter resgatou o pequeno raposinho, os dois tornaram-se 

parte um do outro, vivendo grandes aventuras e partilhando momentos 
inesquecíveis. 

Mas o inimaginável acontece: o pai do Peter parte para a frente de 
combate, o rapaz tem de ir viver com o avô e, contra a vontade do Peter, o 

Pax é "libertado" na floresta. Entretanto, o Pax, firmemente à espera do 
Peter, embarca em emocionantes aventuras e descobertas acerca dele 

próprio na companhia de novos amigos, como a Bristle e o Runt. 
Uma narrativa maravilhosa e mágica sobre as verdades essenciais que nos 

definem. Num segundo parte-nos o coração e, no segundo seguinte, é 
capaz de o reconstruir de forma admirável! 



 
Contos de S. Petersburgo de Nicolai Gogol 

Os Contos de S. Petersburgo são uma preciosidade única na literatura mundial. 
Neles se incluem alguns dos trabalhos mais importantes do autor: O Diário de 

um Louco, O Nariz, ou O Capote. A sua obra fez de Gogol o maior escritor 
russo da primeira metade do século XIX, o introdutor do realismo na literatura 

russa, o precursor genial de todos os grandes escritores que se lhe seguiram. 
Tal como veio a dizer Dostoiévsky, toda a literatura russa viria a colher em 

Gogol os maiores ensinamentos. Com profundidade filosófica, crítica ética e 
social, a sua obra tornou-se intemporal e conquistou para Gogol um lugar de 

destaque entre os melhores escritores de todos os tempos. 

 
Quando a amizade me seguiu até casa de Paul Griffin 

Ben é órfão, tem doze anos e nunca foi bom a fazer amigos. Depois de ter 
conhecido sucessivas famílias de acolhimento, está consciente de que as 
pessoas se podem afastar de um dia para o outro. Ben gosta de passar o 
seu tempo a ler livros de ficção científica. Porém, tudo muda na sua vida 
quando resgata um rafeiro que encontrou nas traseiras da biblioteca de 
Coney Island. Flip, o cãozito, leva-o a travar amizade com uma rapariga 

chamada Halley - sim, o mesmo nome do cometa.  
Halley também devora livros e convence Ben a escrever um romance com 

ela. À medida que a escrita do livro avança, Ben vê-se confrontado com 
uma série de peripécias e com o significado da amizade e da família.  

Uma história adorável que emociona e encanta qualquer leitor. 
 

 

 

CONCURSOS 
 
 

"UM LEITOR COM SUPER VISÃO" 
 

1º PRÉMIO  
Gonçalo Paiva - 6º A 

 
2º PRÉMIO 

Bárbara Soares - 8º D 
Bruna Teixeira - 8º D 

Gonçalo Coelho - 5º C 
Rafael Fernandes - 8º C 

 
3º PRÉMIO 

Inês Maciel - 5º C 
Paulo Correia - 5º C 

 

"CLUBE DO LIVRO" 
 

1º PRÉMIO  
Lara Filipa - 5º A 

 
 
 

2º PRÉMIO 
Filipe Duarte- 5º B 
Afonso Costa - 6º C 
Diogo Costa - 7º D 

TOP LEITORES da Biblioteca Escolar de Merelim S. Paio 
 

Beatriz da Cunha Alves 
Dinis da Cruz Vieira 

Íris Peixoto Fernandes 
Lara Sofia Peixoto Fernandes 

Gonçalo Daniel Cunha 
Guilherme Dias Esteves 
Leonor Soares Ferreira 
Mariana Dias da Silva 
Rafael André Peixoto 

 

 

 



 

A BE e os seus UTENTES 
 
 

Alunos, docentes e funcionários COM + EMPRÉSTIMOS DOMICILIÁRIOS 

BIBLIOECA de MERELIM S. PAIO 
 
Turma PRÉ-ESCOLAR - 172 
 
Turma C1 - 147 
Turma C2 - 160 
Turma C3 - 100 
Turma C4 - 121 
 
 
2º CICLO 
 
Filipe Gomes Duarte - 5.º B 
Marisa Raquel Rocha Quintas - 5.º C 
Inês da Costa Maciel - 5.º C 
Rodrigo Diogo Lopes Loureiro - 5.º B 

3º CICLO 
 

Liliana Meneses Ribeiro - 9.º B 
Florbela Marques Alves - 8.º E 

Timur Samandarov - 7.º B 
Margarida da Mota Rodrigues - 7.º D 

Mariana de Oliveira Loureiro - 7.º D 
Ana Catarina Gomes Ferreira - 9.ºA 

António Eduardo Dias Fernandes - 8.ºE 
Carolina Maria Peixoto da Silva - 9.º A 

 
 

DOCENTES e FUNCIONÁRIOS 
 

Maria Ernestina C. Neiva Pinheiro 
Maria José Correia 

Dina Maria Alves da Cruz 
Jorge Iglésias 

Ana Maria Gomes Mendes 
Mª da Luz Marques Peixoto 

Os livros + REQUISITADOS Os DVD + REQUISITADOS 

 

 
Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner 

 
 

 
Missão impossível, Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada 
 
 
 

 

 

 
Mínimos Fiquei Com os Cromos,  

 
 

 
A Noiva Cadáver, Tim Burton 

 
 
 



  
Nero Corleone, Elke Heidenreich 

 
 

 
Ali Babá e os quarenta ladrões, António Pescada 

(adapt.) 

 

 
Cavalo de Guerra, Steven Spielberg 

 
 

 
Os Croods, Kirk DeMicco 

Chris Sanders 
 

 

ESTATÍSTICAS 
 

 
 

 
 



 


