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Vem aí o Natal, e na tua Biblioteca vais encontrar muitas sugestões de leitura para bons momentos
passar! Compra um livro para ler ou oferecer! FELIZ NATAL!

Tema anual do Projecto Educativo: A Escola e o Ambiente

LIVRO DO

Actividades
BibEli@spaper
Os nossos colegas de
Vale de Figueira
também já conhecem
a BECRE

Campanha de recolha de
livros , no Almada Forum,

para a
BECRE.

NATAL
O primeiro Natal começou a
ser celebrado nas vésperas do
nascimento de Jesus, quando,
LER+ No Natal
segundo a Bíblia, os anjos
anunciaram a Sua chegada.

Ler+ no Natal
Sugestões para preparar
o Natal envolvendo
promoção da leitura
orientada na sala de aula
e realização de actividades centradas em obras
sobre o Natal, durante o
mês de Dezembro.

A figura do Pai Natal tem uma origem bastante antiga.
Nos países nórdicos era habitual, durante a quadra
natalícia, alguém vestir-se com peles e representar o
"Inverno". Essa figura visitava as casas e ofereciam-lhe
bebidas e comidas, pois acreditavam que se o tratassem
bem a sorte iria abençoar a casa.
Mais tarde, o Pai Natal, velhote, boémio, alegre e
robusto, foi associado à figura de São Nicolau. Este
bispo turco teve um percurso característico, tendo
ajudado os pobres e as crianças, oferecendo-lhes
presentes e dinheiro. A sua generosidade deu origem à
lenda segundo a qual ele visitaria a casa das crianças no
dia 6 de Dezembro para lhes deixar presentes.
http://natal.sapo.pt

www.planonacionaldeleitura.gov.pt

Leitura de Contos de
Vencedores O LivroNatal
do Mês: Leitoras do Mês:
Mariana Aires, 6ºG

Ana Beatriz Reis, 3ºC
Cátia Mendes, 3ºC

N o v i da de s
s

Autor em Destaque

José Rodrigues Miguéis
José Rodrigues Miguéis, grande escritor português, nasceu em Lisboa a 9 de Dezembro de
1901 e morreu em Nova Iorque a 27 de Outubro de 1980. Com uma vida bastante activa e
movimentada, colaborou desde muito cedo em jornais e revistas.
Assim, foi um dos jovens que lançaram a revista “Seara Nova” em 1922. Com 23 anos,
formou-se em Direito na Universidade de Direito de Lisboa, advogando, portanto, desde 1924,
sendo mais tarde professor do ensino secundário. Contudo, não praticou intensivamente,
nenhuma destas duas actividades.
Em suma, José Rodrigues Miguéis apresentou, durante toda a sua vida, uma multiplicidade
de formas na sua expressão, escrevendo contos, novelas, romances, e peças de teatro.
Apesar de quase toda a sua produção ter sido escrita longe da pátria (o que explica a sua
preferência por temas do exílio e da emigração), mantém o humorismo magoado, a simpatia
humana e o lirismo tipicamente portugueses.
Bibliografia: O Pão Não Cai do Céu ; A Escola do Paraíso ;Uma Aventura Inquietante ;Léah
e Outras Histórias ; Páscoa Feliz ; O Milagre Segundo Salomé ; Nikalai ! Nikalai ! ; Gente de
Terceira Classe ; Onde a Noite se Acaba ; O Espelho Poliédrico ;O Passageiro do Expresso ;
Um Homem Sorri à Morte (com Meia Cara) ;É Proibido Apontar - Reflexões de Um Burguês ;
As Harmonias do "Canelão" - Reflexões de Um Burguês ;Idealista no Mundo Real ;Aforismos
e Desaforismos de Aparício . http://www.instituto-camoes.pt/

Título: Onde estás tu, Pai Natal?
Autor: Norbert Landa
LIVRO DO MÊS
Cota: 82-3
Existe na BE? Sim
Comentário: Como é o Pai Natal? Vamos todos
descobrir ?
A Ovelha Choné – Futebaa!
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

COTA: DVD 153

Comentário: Vem ver esta aventura, pois “a vida é
uma festa com a Ovelha Choné”.

AMBIENTE
em
ACÇÃO

POUPAR ÁGUA: Tomar duches de poucos minutos e não banhos de
imersão - Fechar sempre as torneiras quando não precisar de água Captar e armazenar a água que usa para a reutilizar, por exemplo, para
a sanita, regar ou lavar o que for necessário - Minimizar a descarga do
seu autoclismo para evitar enormes desperdícios de água - Utilizar
sistemas de rega que sejam mais eficientes (gota-a-gota, etc).
Sabe mais em: http://www. infonature.org
Isaura Carvalho

