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III Aniversário da III Aniversário da III Aniversário da III Aniversário da BEBEBEBE    
    
A Biblioteca Escolar celebrouA Biblioteca Escolar celebrouA Biblioteca Escolar celebrouA Biblioteca Escolar celebrou    o seu 3º anivo seu 3º anivo seu 3º anivo seu 3º aniversário no dia 10 de Fevereiro.ersário no dia 10 de Fevereiro.ersário no dia 10 de Fevereiro.ersário no dia 10 de Fevereiro.    Logo pela Logo pela Logo pela Logo pela 
manhã, em clima de festa, amanhã, em clima de festa, amanhã, em clima de festa, amanhã, em clima de festa, alunos e professores encheramlunos e professores encheramlunos e professores encheramlunos e professores encheram    a nossa BE pa nossa BE pa nossa BE pa nossa BE para cantar os ara cantar os ara cantar os ara cantar os 
parabéns. parabéns. parabéns. parabéns.     
    

                                                                
    
OOOOs alunos do 7º A s alunos do 7º A s alunos do 7º A s alunos do 7º A deram início à deram início à deram início à deram início à festa com a representaçãofesta com a representaçãofesta com a representaçãofesta com a representação    de “Vanina e Guidobaldo” de “Vanina e Guidobaldo” de “Vanina e Guidobaldo” de “Vanina e Guidobaldo” 
do conto “O do conto “O do conto “O do conto “O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, abordada Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, abordada Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, abordada Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, abordada 
nas aulas de Língua Portuguesa. nas aulas de Língua Portuguesa. nas aulas de Língua Portuguesa. nas aulas de Língua Portuguesa. Vanina foge de casa com Guidobaldo, perante as Vanina foge de casa com Guidobaldo, perante as Vanina foge de casa com Guidobaldo, perante as Vanina foge de casa com Guidobaldo, perante as 
proibiçproibiçproibiçproibições e intransigências de seu tutor Jões e intransigências de seu tutor Jões e intransigências de seu tutor Jões e intransigências de seu tutor Jacob Orsoacob Orsoacob Orsoacob Orso    que a pretendia casar com Arrigoque a pretendia casar com Arrigoque a pretendia casar com Arrigoque a pretendia casar com Arrigo....    
As cenas foram adaptadasAs cenas foram adaptadasAs cenas foram adaptadasAs cenas foram adaptadas    pela pela pela pela professora professora professora professora Paula MarcoPaula MarcoPaula MarcoPaula Marco, , , , encenados encenados encenados encenados pela professora Inês pela professora Inês pela professora Inês pela professora Inês 
Cardoso e a parte musical pela professora Margarida Alves.Cardoso e a parte musical pela professora Margarida Alves.Cardoso e a parte musical pela professora Margarida Alves.Cardoso e a parte musical pela professora Margarida Alves.        
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A festa na BE contiA festa na BE contiA festa na BE contiA festa na BE continuou pela manhã com os alunos do 5º D, os quaisnuou pela manhã com os alunos do 5º D, os quaisnuou pela manhã com os alunos do 5º D, os quaisnuou pela manhã com os alunos do 5º D, os quais, , , , acompanhados acompanhados acompanhados acompanhados 
pelas professorapelas professorapelas professorapelas professoras Rosário Bilelo e Lurdes Vis Rosário Bilelo e Lurdes Vis Rosário Bilelo e Lurdes Vis Rosário Bilelo e Lurdes Vidal, dal, dal, dal, participaram participaram participaram participaram efusivamente efusivamente efusivamente efusivamente nnnnum um um um 
concurso de concurso de concurso de concurso de adivinhas e adivinhas e adivinhas e adivinhas e construíram construíram construíram construíram uma “Huma “Huma “Huma “História Sem Pés Nem Cabeça”istória Sem Pés Nem Cabeça”istória Sem Pés Nem Cabeça”istória Sem Pés Nem Cabeça”, a partir de , a partir de , a partir de , a partir de 
um parágrafo de um parágrafo de um parágrafo de um parágrafo de um conto de Antóum conto de Antóum conto de Antóum conto de António Torrado “A nio Torrado “A nio Torrado “A nio Torrado “A PPPParede arede arede arede CCCCom om om om OOOOuvidosuvidosuvidosuvidos”. ”. ”. ”.         
    

                                        
    

                    
    
À tarde, a BE recebeu À tarde, a BE recebeu À tarde, a BE recebeu À tarde, a BE recebeu a vivacidade da vivacidade da vivacidade da vivacidade dos meninos do Jardim de Infância da Chave para a os meninos do Jardim de Infância da Chave para a os meninos do Jardim de Infância da Chave para a os meninos do Jardim de Infância da Chave para a 
hora do contohora do contohora do contohora do conto, dinamizada pela professora Paula Marco., dinamizada pela professora Paula Marco., dinamizada pela professora Paula Marco., dinamizada pela professora Paula Marco.    
    

                                    
    
Em dia de festa foram premiados os melhorEm dia de festa foram premiados os melhorEm dia de festa foram premiados os melhorEm dia de festa foram premiados os melhores leitores da BE pelo número de livros es leitores da BE pelo número de livros es leitores da BE pelo número de livros es leitores da BE pelo número de livros 
requisitados desde o início do ano lectivo. requisitados desde o início do ano lectivo. requisitados desde o início do ano lectivo. requisitados desde o início do ano lectivo. Ao longo do diaAo longo do diaAo longo do diaAo longo do dia    foram distribuídas pequenas foram distribuídas pequenas foram distribuídas pequenas foram distribuídas pequenas 
lembranças e marcadores de livros para assinlembranças e marcadores de livros para assinlembranças e marcadores de livros para assinlembranças e marcadores de livros para assinalar este dia festivoalar este dia festivoalar este dia festivoalar este dia festivo....    
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