Ler

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PRADO

Ler, para quê?

BIBLIOTECAS ESCOLARES/
CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS

Para saber, conhecer;
Para me instruir, descobrir;

BOLETIM INFORMATIVO
Setembro 2006

Para pesquisar, interpretar…
Ou será:
Para sonhar, pensar;

Contactos

Para colorir, construir;
Para imaginar, desenhar;
Para sentir, exprimir…
Ou simplesmente:
Para me emocionar…
É para tudo isto
E um pouco mais…

Eb 2,3 de Prado (sede do Agrupamento):

Endereço: Rua Dr. Lima Cruz
4730-460 Vila de Prado
Telefone: 253 921725
Fax:
253 921749
E-mail: biblioteca@eb23-prado.rcts.pt
Site:
www.eb23-prado.rcts.pt

Lê e descobre-te na leitura!

LER . SABER . FAZER .
Bernardete Oliveira

“ O livro sabe histórias que mais ninguém sabe e
que, por isso, é uma espécie de tesouro que não
pode ser esbanjado ou perdido.”

José Jorge Letria

No contexto do novo ano escolar,
a Equipa Coordenadora das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de
Escolas de Prado, sugere que o
relacionamento pedagógico, afectivo e social entre os vários elementos da comunidade escolar seja
cada vez mais eficaz.

•

•

•

Deste modo, relembra alguns
conselhos práticos aos pais, encarregados de educação e educadores
em geral no sentido de proporcionarem condições favoráveis à prática
da leitura:

•

•

•

Alimente a necessidade de
ouvir histórias;

•

Conte histórias ao seu filho;

•

Peça-lhe que seja ele a contar-lhe uma história, a ler-lhe
um poema ou um texto em
voz alta;

Visite frequentemente as Bibliotecas escolares ou públicas e
estimule o seu filho a requisitar
livros para todo o agregado
familiar;

Coordenadora da B.E./C.R.E. -

Aceite propostas de boas leituras;

Auxiliar de Acção Educativa:

Habitue o seu filho a entrar consigo nas Livrarias e a conviver
com os livros;
Sempre que se desloque a um
Hipermercado, acompanhe o seu
filho à Secção dos Livros;

EB 2,3 de Prado :
Professora Maria Helena Rodrigues

Maria Teresa Feio
♦♦♦
Coordenadora das B.E./C.R.E. - EB1:
Professora Eduarda Ribeiro

Faça-lhe sentir que o livro é um
amigo e não é só um volume de
papel.

Participe nesta “campanha”, ajudando os
jovens a desenvolver competências para a
aprendizagem ao longo da vida e a estimular a imaginação, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis.

Horário das B.E./C.R.E. :

Eb 2,3 de Prado :
Todos os dias úteis das 8.30h às 17h

Eb1 do Agrupamento:

•

Estimule na criança que ainda não sabe ler o desejo de
aprender a ler;

Todos os dias úteis
das 9h às 12h e das 13.30h às 17.30h

