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Pequenos atores, grande talento

No âmbito da celebração do Mês Internacional das Biblio-
tecas Escolares (MIBE), que se assinalou em outubro, a 
biblioteca escolar desafiou os alunos do agrupamento a 

gravar um conto de fadas ou um conto tradicional do mundo em 
podcast ou num ficheiro áudio. 
A turma PN4 respondeu a este repto e nas disciplinas de por-
tuguês e inglês, foram trabalhados e explorados os contos “A 
Bela Adormecida” e “Sleeping Beauty” dos irmãos Grimm. Sob a 
orientação da professora titular, a professora Isabel Formigo, e 
do seu professor de inglês, Rui Gaspar, recriaram a história numa 
pequena peça de teatro falada nas duas línguas.  Dando continui-
dade a este trabalho e, tendo em conta os recursos disponibili-
zados pelo Laboratório de Aprendizagens (Sala do Futuro) do 
Agrupamento de Escolas de Moura, a turma e os professores 
responsáveis decidiram transformar essa dramatização em filme.
No dia 6 de maio, a turma apresentou, no Cine Teatro Caridade, o 
resultado deste projeto: um filme que a todos encantou.

Anabela Patrício (professora bibliotecária da EBM)

A Biblioteca Escolar da Escola Básica de Moura envontra-se 
a desenvolver o projeto “Tarde com História” com um grupo 
de alunos de uma turma de 1º ano.

Em articulação com a professora titular da turma envolvi-
da,  a equipa da biblioteca programou sessões semanais/
quinzenais de leitura com dois grupos de crianças (orga-

nizados pela titular de turma e respetiva professora de apoio). 
Estas sessões têm como objetivos reforçar a ação da biblioteca 
no apoio ao funcionamento da escola e às atividades de ensino/
aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento das Litera-
cias, proporcionando aos alunos competências com atividades e 
instrumentos que estimulem a sua autonomia, entre outros.
Com as atividades desenvolvidas pretende-se que os alunos 
adquiram progressivamente hábitos de leitura, que construam 
sentidos a partir da audição da leitura de livros e outros textos 
multimodais (áudio, vídeo, multimédia), que expressem oral-
mente ideias recorrendo a vocabulário adequado e sequências 
discursivas apropriadas e que reconheçam que a escrita, as 
imagens e outros media transmitem informação. 

Luísa Loureiro (equipa da BE da EBM)

Projeto “Tarde com História”


