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“(...)Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

de 2009

mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.”
Carlos Drummond de Andrade
(Carlos Drummond de Andrade)

Tema anual do Projecto Educativo: A Escola e o Ambiente

LIVRO DO

Actividades

Apresentações com Música

Leitura de Contos
de Natal

Leitoras do Mês:

Já se encontram na BECRE os
livros do PNL sugeridos para Leitura
Orientada.

Ana Rita Faia, 3ºC
Beatriz Brito, 3ºC
Vencedores O Livro do Mês:

Mónica Mendes, 5º B

N o v i da de s
s

Autor em Destaque

José Saramago
José Saramago nasceu na aldeia ribatejana de Azinhaga, concelho de Golegã, no dia 16
de Novembro de 1922, embora o registo oficial mencione o dia 18. Seus pais emigraram para
Lisboa quando ele ainda não perfizera três anos de idade. Romancista, poeta e dramaturgo,
autodidacta, José Saramago apenas concluiu estudos secundários, dadas as dificuldades
económicas familiares. Desenvolveu um percurso profissional do jornalismo à política, com
experiências em serralharia, produção e edição literária, assim como em tradução. Em 1976,
foi o desemprego que o levou a dedicar-se à literatura. Publica em 1947 "Terra do Pecado",
mas não o inclui na sua extensa obra. Da poesia ao romance, passando pelo conto, crónica,
viagem e teatro, é um dos autores portugueses contemporâneos mais conhecido e distinguido
internacionalmente. Conta já com diversos prémios, sendo o mais importante, o Prémio Nobel
da Literatura, em 1998.
http://www.citi.pt/cultura/literatura/romance/saramago/

Título: O livro dos grandes opostos filosóficos
Autor: Oscar Brenifier
LIVRO DO MÊS
Cota: 1-BRE
Existe na BE? Sim
Comentário: Um livro que nos ensina a pensar.

Boog & Elliot vão à caça
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

COTA: DVD 157

Comentário: Vem ver os animais a devolver à
natureza o seu equilíbrio.

OS 5 R’S: 1- REPENSAR: É fundamental não comprar coisas supérfluas de forma

AMBIENTE
em
ACÇÃO

a salvaguardar ao máximo os recursos naturais, 2- REDUZIR: Não comprar
produtos contendo várias embalagens - Não comprar ou utilizar nenhum tipo de
produto descartável. Ao fazer compras levar sempre sacos, de tecido de
preferência - Não comprar apenas porque está na “moda” ou por ser mais “giro”
(CD’s, telemóveis, roupa, etc.) - Reduzir ao máximo a utilização de plásticos. 3REUTILIZAR: Reutilizar sempre os sacos de plástico. - Comprar livros, roupas,
móveis, carros ou outros produtos em 2ª mão. 4- REPARAR: Utilizar o mais
possível os aparelhos electrónicos, reparando-os quando estes se avariarem –
Procurar reparar o calçado, vestuário e mobiliário que tenha ou adaptá-los a novos
estilos – Procurar fazer uma boa manutenção dos equipamentos. 5- RECICLAR:
Reciclar todo o papel, papelão, vidro, embalagens, Tetra Pak, plásticos, lâmpadas,
esferovite, metais, pilhas, madeira, tecidos, equipamentos electrónicos
(telemóveis, computadores, etc.), tinteiros e outros materiais que tiver em casa ou
fora dela, limpando e separando-os primeiro.

Isaura Carvalho

