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Editorial

Agrupamento de Escolas 
Clara de Resende

Isabel Pereira

Depois de umas merecidas férias e da

reorganização de início de ano letivo, cá estamos

a retomar a publicação do nosso Jornal, o

DeClara.

É um enorme privilégio participar num projeto

que dá valor à democracia, liberdade de

expressão, aos Direitos Humanos e que permite

dar voz a toda a comunidade educativa, expressar

os ideais em que acreditam, pelos quais lutam,

tentando contribuir para o desenvolvimento de

cidadãos mais conscientes, responsáveis,

autónomos, interventivos e felizes.

As II Jornadas da Educação da Escola Clara de

Resende “(Clara)mente se Educa” assinalaram um

momento de reflexão, convívio e marcaram o

início do 1ºperíodo de aulas.

Convidamos toda a comunidade educativa a

colaborar no Jornal do Agrupamento e enriquecer

com a sua participação este projeto que é de

todos nós.

Um Bom Ano Letivo!

https://erte.dge.mec.pt/cic-clubes

OUTUBRO: MIBE 2022-2023 PÁG. 40    

2º CICLO                                                      PÁG. 34  

https://erte.dge.mec.pt/cic-clubes
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II Jornadas Educativas:“(CLARA)MENTE SE EDUCA”   

Sessão de Abertura

“(CLARA)MENTE SE EDUCA”

No dia 15 de setembro de 2022, o Agrupamento de Escolas Clara de Resende, proporcionou a

todos os seus Professores e Técnicos (psicólogos e assistente social) as segundas Jornadas

Educativas “(Clara)mente se educa”. Pretendeu levar à reflexão sobre a educação e as suas

complexidades e desafios para o século XXI.

Toda a preparação e logística contou com a excelente colaboração dos assistentes

operacionais para que o ginásio da escola rapidamente se transformasse no local do evento.

A atividade teve início às 9h da manhã e a sessão de abertura das Jornadas foi da

responsabilidade da professora Ana Alves, Diretora do Agrupamento de Escolas Clara de

Resende, do Dr. Fernando Paulo, Vereador do Pelouro da Educação e da Coesão Social da Câmara

Municipal do Porto e do Dr. António Leite, Secretário de Estado da Educação.
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Depois de aberta a sessão seguiu-se o I PAINEL – “Motivação: um desafio constante para

alunos e professores” dinamizado pelo Dr. Pedro Sales Luís Rosário, Professor Associado com

Agregação na Escola de Psicologia da Universidade do Minho.

O II PAINEL – “Da Biblioteca à sala de aula: percursos de aprendizagem possíveis” da

responsabilidade da Professora Raquel Ramos, Coordenadora Interconcelhia da Rede de

Bibliotecas Escolares e Autora de livros Infantojuvenis.

I PAINEL - Dr. Pedro Rosário

II PAINEL – Dra. Raquel Ramos 

II Jornadas Educativas:“(CLARA)MENTE SE EDUCA”   
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Houve ainda uma pausa para um lanche e animado convívio entre os presentes. 

De seguida pudemos assistir ao III PAINEL – “Relaciono-me, logo existo – um novo

paradigma de uma escola relacional” pelo Dr. Rui Marques, Diretor do Instituto Padre António

Vieira (IPAV) e Diretor da Academia de Líderes Ubuntu.

III PAINEL – Dr. Rui Marques 

II Jornadas Educativas:“(CLARA)MENTE SE EDUCA”   
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Ginásio da escola – local do evento

O IV PAINEL – “Ver o nevoeiro e instituir outra luz: ensaio de iluminação, inovação

pedagógica e melhoria das aprendizagens” por Ilídia de Meireles Cabral, Professora Auxiliar da

Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa Investigadora para o

Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano.

II Jornadas Educativas:“(CLARA)MENTE SE EDUCA”   

IV PAINEL  - Ilídia de Meireles Cabral   

A sessão de encerramento foi feita pela Diretora do Agrupamento, professora Ana Alves,

que finalizou, desejando um Excelente Ano Letivo 2022-2023 a toda a comunidade educativa.

IP
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Recomeça...
Se puderes
Sem angústia
E sem pressa.
E os passos que deres,
Nesse caminho duro
Do futuro
Dá-os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.

E, nunca saciado,
Vai colhendo ilusões sucessivas no 
pomar.
Sempre a sonhar e vendo
O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças...

Miguel Torga
Diário XIII.

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Boas vindas 

“Sísifo”

Bom ano letivo 2022-2023
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Biblioteca Escolar: Literacia Geográfica
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Equinócio de Outono 2022

Em 2022 o Equinócio de Outono ocorreu na madrugada do dia 23 de Setembro às

02h04. Este instante marcou o início do Outono no Hemisfério Norte.

O equinócio de outono assinala o instante em que o Sol, tal como o vemos a partir

da Terra, cruza o plano do equador celeste. É o que se verifica em setembro, no hemisfério

norte, e em março, no hemisfério sul.

O outono do hemisfério norte é o "outono boreal", enquanto o outono do

hemisfério sul chama-se "outono austral".

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Literacia Geográfica
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Biblioteca Escolar: Olimpiadas Literacia Geográfica

Consultar Regulamento Aqui

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/09/olimpiadas-da-geografia-2022-2023.html
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OUTONO 

Tarde pintada 

Por não sei que pintor. 

Nunca vi tanta cor...

Tão colorida! 

Se é de morte ou de vida, 

Não é comigo. 

Eu, simplesmente, digo 

Que há tanta fantasia 

Neste dia, 

Que o mundo me parece 

Vestido por ciganas adivinhas, 

E que gosto de o ver, e me apetece 

Ter folhas, como as vinhas.

Miguel Torga
Diário X

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Poemas escolhidos …
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Biblioteca Escolar: Poemas escolhidos…

OUTONO

No entardecer da terra,

O sopro do longo outono

Amareleceu o chão.

Um vago vento erra,

Como um sonho mau num sono,

Na lívida solidão.

Soergue as folhas, e pousa

As folhas volve e revolve

Esvai-se ainda outra vez.

Mas a folha não repousa

E o vento lívido volve

E expira na lividez.

Eu já não sou quem era;

O que eu sonhei, morri-o;

E mesmo o que hoje sou

Amanhã direi: quem dera

Volver a sê-lo! mais frio.

O vento vago voltou.

Fernando Pessoa

DeClara nº 57 Setembro 2022
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Esqueço-me das horas transviadas

o Outono mora mágoas nos outeiros

E põe um roxo vago nos ribeiros…

Hóstia de assombro a alma, e toda estradas…

Aconteceu-me esta paisagem, fadas

De sepulcros a orgíaco… Trigueiros

Os céus da tua face, e os derradeiros

Tons do poente segredam nas arcadas…

No claustro sequestrando a lucidez

Um espasmo apagado em ódio à ânsia

Põe dias de ilhas vistas do convés

No meu cansaço perdido entre os gelos

E a cor do outono é um funeral de apelos

Pela estrada da minha dissonância…

Fernando Pessoa, in “Cancioneiro”

Esqueço-me das horas transviadas

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Poemas escolhidos…
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Quando, Lídia, vier o nosso Outono

Com o Inverno que há nele, reservemos

Um pensamento, não para a futura

Primavera, que é de outrem,

Nem para o Estio, de quem somos mortos,

Senão para o que fica do que passa —

O amarelo actual que as folhas vivem

E as torna diferentes.

Odes de Ricardo Reis – Fernando Pessoa.

Quando, Lídia, vier o nosso outono

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Poemas escolhidos…
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Canção de Outono

Perdoa-me, folha seca,
não posso cuidar de ti.

Vim para amar neste mundo,
e até do amor me perdi.

De que serviu tecer flores
pelas areias do chão

se havia gente dormindo
sobre o próprio coração?

E não pude levantá-la!
Choro pelo que não fiz.
E pela minha fraqueza

é que sou triste e infeliz.
Perdoa-me, folha seca!

Meus olhos sem força estão
velando e rogando aqueles

que não se levantarão...

Tu és folha de outono
voante pelo jardim.

Deixo-te a minha saudade
- a melhor parte de mim.
E vou por este caminho,
certa de que tudo é vão.

Que tudo é menos que o vento,
menos que as folhas do chão...

Cecília Meireles

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Poemas Escolhidos…
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Segue o teu destino,

Rega as tuas plantas,

Ama as tuas rosas.

O resto é a sombra

De árvores alheias.

A realidade

Sempre é mais ou menos

Do que nós queremos.

Só nós somos sempre

Iguais a nós-próprios.

Suave é viver só.

Grande e nobre é sempre

Viver simplesmente.

Deixa a dor nas aras

Como ex-voto aos deuses.

Fernando Pessoa

Segue o teu destino

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Poemas Escolhidos…
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Biblioteca Escolar: Sugestões de Leitura…
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Biblioteca Escolar: Ideias de Leitura PNL
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Biblioteca Escolar: Ideias de Escrita PNL
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Biblioteca Escolar: Página Cultural

Se penso, é porque divago; se sonho, é porque estou desperto.

Tudo em mim se embrulha comigo, e não tem forma de saber, de ser.

Sou curioso de todos, ávido de tudo, voraz da ideia de todas.

Pesa-me (...) a noção que tudo não pode ser visto, nem tudo lido,

nem tudo pensado...

Mas não vejo com atenção, nem leio com importância, nem penso com

prosseguimento. Em tudo sou um diletante intenso e fruste.

A minha alma é fraca de mais para ter sequer a força do seu próprio entusiasmo, sou feito das

ruínas do inacabado e é uma paisagem de desistências a que definiria o meu ser.

Divago, se me concentro; tudo em mim é decorativo e incerto, como um espetáculo na bruma...

Fernando Pessoa/Bernardo Soares, Livro Do Desassossego

Claude Monet, Waterloo Bridge, Sunlight in the Fog, 1903
Continua…

DeClara nº 57 Setembro 2022
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Professora Fátima Noronha Peres 
Miranda, Grupo 300

Biblioteca Escolar: Página Cultural

Aflito coração, que o teu tormento

Aflito coração, que o teu tormento,

Que os teus desejos, tácito, devoras,

E ao doce objeto, às perfeições que adoras,

Só te vás explicar co'o pensamento;

Infeliz coração, recobra alento,

Seca as inúteis lágrimas que choras!

Tu cevas o teu mal, porque demoras

Os voos ao ditoso atrevimento.

Inflama surdos ais, que o medo esfria;

Um bem tão suspirado e tão subido,

Como se há-de ganhar sem ousadia?

Ao vencedor afoite-se o vencido;

Longe o respeito, longe a cobardia.

Morres de fraco? Morre de atrevido.

Bocage

Manuel Maria Barbosa Du Bocage (15/09/1765 - 21/12/1805)

Bocage, desenho a lápis de Lei Chi Ngok

"O livro é uma extensão da 

memória e da imaginação."

Jorge Luís Borges 

Henri Lebasque, Lendo no parque, 1910

DeClara nº 57 Setembro 2022
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A ação «Escola a ler», da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano

Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral de Educação, resulta da agregação de todas as

propostas respeitantes à ação Escola a ler, integrada no Plano Escola + 21|23.

Visa trabalhar a leitura de forma sistemática, estruturada e diversificada e constituir uma rede

colaborativa de trabalho e partilha, no âmbito desta medida.

Atividades

1. De entre as atividades propostas, o nosso Agrupamento selecionou quatro, que considerou

adequarem-se ao seu contexto, a saber:

- Leitura orientada

- Projeto Pessoal de Leitura

- Tempo para ler e pensar!

- Vou levar-te comigo!

a) Leitura orientada

Realização de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com livros que os

motivem e estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita: uma hora por dia no

primeiro ciclo do ensino básico e uma hora por semana no segundo ciclo do ensino básico.

Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+ Escola a Ler

DeClara nº 57 Setembro 2022

SOMOS “ESCOLA A LER”

AECR
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Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+ Escola a Ler

DeClara nº 57 Setembro 2022

b) Projeto Pessoal de Leitura

Desenvolvimento de projetos individuais de leitura que explicitem objetivos de leitura e

impliquem o contacto com temas comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas

diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a).

c) Tempo para ler e pensar!

Leitura e exploração de livros, jornais, revistas e/ ou outros materiais de leitura na biblioteca

escolar em articulação com docentes de diferentes áreas curriculares, com periodicidade e

tempo estipulados (desejavelmente mensal, em cada turma).

d) Vou levar-te comigo!

Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na biblioteca escolar, em

articulação com os docentes da turma e com recurso a estratégias motivadoras.

A trabalhar até 31 de julho de 2023.
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A BE apoia a Leitura Orientada em Sala de Aula
Plano 21|23 Escola+

https://pnl2027.gov.pt/np4/file/3074/LeituraOrientadaemSaladeAula.pdf

A leitura é fundamental para o sucesso dos alunos pela sua transversalidade e pela
forma como influencia as aprendizagens em todas as áreas curriculares. O sucesso neste
domínio está diretamente relacionado com a frequência de contactos com livros e com práticas
de leitura, pelo que o tempo dedicado à leitura condiciona de forma decisiva os progressos na
compreensão, cabendo à escola um papel relevante no ensino da leitura e na promoção do
gosto de ler.

No âmbito do Plano 21|23 Escola+, que visa a recuperação das aprendizagens,
procurando garantir que ninguém fica para trás, o PNL2027 disponibiliza propostas de trabalho
integradas na ação Escola a Ler: para os 1.º e 2.º ciclos, Leitura Orientada na Sala de Aula e,
para o 3.º ciclo, Contratos de Leitura.

O PNL2027 propõe que os docentes do ensino básico reforcem as atividades em
torno do livro e, nesse sentido, apresenta um conjunto de orientações organizadas em oito
áreas:

https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/orienta%C3%A7%C3%B5es

DeClara nº 57 Setembro 2022

Biblioteca Escolar: Apoia a Leitura Orientada em Sala de Aula

https://pnl2027.gov.pt/np4/file/3074/LeituraOrientadaemSaladeAula.pdf
https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/orienta%C3%A7%C3%B5es
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Biblioteca Escolar: ONU-Visão para Transformar a Educação

DeClara nº 57 Setembro 2022

ONU: Visão para Transformar a Educação

Transformar a Educação: “Nós, os jovens do mundo”

Ler AQUI

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/09/onu-visao-para-transformar-educacao.html
https://blogue.rbe.mec.pt/transformar-a-educacao-nos-os-jovens-do-2644583
http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/09/onu-visao-para-transformar-educacao.html
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Desafio de matemática

Professor Artur Neri

Biblioteca Escolar: Desafios…

DeClara nº 57 Setembro 2022

Uma borboleta poisou num problema corretamente resolvido.

Que número está a borboleta a tapar?

2005 – 205 = 1300 + 

Prolema do mês setembro



As secas do mês
Atenção: Estas anedotas são extremamente secas. Mesmo
muito secas! As mais secas que já alguma vez ouviste!
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Biblioteca Escolar: Sugestões do mês setembro 2022

- 112, qual é a sua emergência?

- A minha mulher está em trabalho de parto e

não sei o que fazer!

- É o primeiro filho dela?

- Não, eu sou o marido…

Um dia em Mercúrio dura 1408 horas.

Quase tantas como uma segunda-feira na Terra.

- Querida, hoje vamos jantar fora!

- Uau, a sério?

- Sim, põe a mesa no quintal.

DeClara nº 57 Setembro 2022

A professora vira-se para o Artur:

- Menino Artur, espero que desta vez não o

apanhe a copiar no exame.

- Eu também espero que não, professora.

Num bar:

- Alguém aqui perdeu 500€ presos num elástico?

- Eu!

- Pois bem, aqui está o elástico.

Estão dois dinossauros a comer semáforos,

vira-se um:

- Não comas esse que ainda está verde!
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Plano 21|23 Escola+ Programa Escolas Ubuntu 

O programa faz parte do Plano 21|23 Escola + e no âmbito deste plano estamos a

promover o desenvolvimento da Ação Específica 1.6.2 - Programa para competências sociais e

emocionais (como o autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de serviço)

concorrendo para o objetivo global de promoção de medidas diferenciadas dirigidas à promoção

do sucesso escolar e combate às desigualdades através da educação, procurando dar resposta

às necessidades de recuperação de aprendizagens e garantir que ninguém fica para trás.

Decorrente deste enquadramento a Escola Clara de Resende, em colaboração com a Direção

Geral da Educação e o Instituto Padre António Vieira, está a desenvolver nos anos letivos 2021-

2022 e 2022-2023 o Programa Escolas Ubuntu.

UBUNTU 🖐 Eu sou porque tu és!

https://www.dge.mec.pt/noticias/encontros-programa-escolas-ubuntu

https://www.academialideresubuntu.org/pt/escolas-ubuntu

DeClara nº 57 Setembro 2022

https://www.dge.mec.pt/noticias/encontros-programa-escolas-ubuntu
https://www.academialideresubuntu.org/pt/escolas-ubuntu
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1.º ciclo: Vamos começar de novo?????

Há que inventar

Criar

trazer alegria para um novo ano iniciar.

Tudo parece florir,

Brilhar de forma salutar.

Vamos começar de novo?????

Bem-vindos /bem-vindas

a esta nova etapa da vida.

Mais crescidos,

cheios de saudades,

a correr para um

forte e bom abraço receber.

Palavras simpáticas,

eufóricas, efusivas, bem sentidas

para com um sorriso presentear, 

quem de novo chegou

para depressa se poder 

um novo amigo ter.

Procurar novas coisas

e outras que deixaram saudade
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Continua…
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1.º ciclo: Que bom voltar à escola!

Que bom voltar à escola!

A escola traz momentos de alegria

aventuras, problemas que nos ajudam a crescer,

a pensar, refletir, tomar decisões 

e agir de forma a os podermos resolver.

Pouco a pouco vamos crescendo

e vendo as coisas de forma diferente.

Assim começou um novo ano

com borboletas mensageiras

carregadas de balões coloridos.

Foram deixadas na porta da entrada palavras de boas-vindas

que convidam à reflexão,

à aventura, à entrada livre e alegre,

neste pequeno mundo em constante mudança

- a escola -
São muitas as palavras que foram espalhadas

Cumprimentar

sempre de forma cordial 

para o dia bem começar.

Respeito, humildade, 

Vamos lá no dia a dia aplicar

Construir, aprender, 

ensinar, pensar, brincar
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1.º ciclo: VAMOS ESPERANÇAR!!!!

A Coordenadora

Fátima Vaz

Toca a ser criança e a desfrutar

Alegria, música

Bem precisamos de pular e cantarolar.

Jogar, cuidar, abraçar

Para todos juntos podermos estar

Escutar, sorrir, ouvir,

Boas coisas sem pestanejar.

Coragem, curiosidade, amizade,

tudo ajuda a um novo mundo construir,

a melhores pessoas formar 

e o futuro melhorar.

Trabalhar, ajudar, ler

para em várias vertentes podermos crescer.

Agradecer

tudo aquilo que a vida nos pode oferecer,

Saboreando o prazer de viver.

Para tudo isto

VAMOS ESPERANÇAR!!!!

Bom Ano
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1.º ciclo Biblioteca João de Deus: Sugestão de Leitura

Bom Ano Professora Bibliotecária
Anabela Cruz
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Professora Bibliotecária
Anabela Cruz

1.º ciclo Biblioteca João de Deus: Sugestão de Leitura
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2.º ciclo: HGP - Cidadania & Desenvolvimento 5.ºB

De regresso às aulas

Hoje vou falar sobre o 2ºciclo.

Eu não sabia nada como ia ser o 2ºciclo, só sabia que ia ser complicado e eu estava muito

ansiosa.

No primeiro dia, tudo era novidade, mas eu lá me habituei, e quando vi a minha madrinha

fiquei mais descansada, mas nem a reconheci porque ela estava mais alta.

Devem estar a perguntar o que é isto de padrinhos e madrinhas na escola?

Na minha escola antiga, a escola EB1 João de Deus, havia padrinhos e madrinhas e tinham a

função de proteger e receber os meninos do 1ºano. Quando cheguei ao 3ºano também fiquei

a ser madrinha de um menino.

Quando cheguei à Clara de Resende fiquei muito contente porque já conhecia a maioria dos

colegas da minha turma e também já conhecia muita gente de outras turmas.

Eu gosto de estar na Clara mesmo sendo uma escola muito grande e espero aprender muitas

coisas novas aqui.

Sara Palas, 5ºB
Professora de HGP  Laurentina Alegria
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2.º ciclo: HGP - Cidadania & Desenvolvimento 6.ºB

Cidadania – a importância e o porquê desta Disciplina

Sou uma aluna do 6º ano, assim, já tive acesso à disciplina

de Cidadania no ano passado e voltarei a ter este ano,

desta vez estando a lecionar as aulas a professora que nos

ensina História e Geografia de Portugal.

No 5º ano consegui perceber que as aulas de Cidadania

têm múltiplos objetivos em função de um todo: a

sociedade. São eles:

• Promover uma cultura de responsabilidade individual e

social

• Oferecer a todos uma base comum de conhecimentos,

atitudes e competências através de uma adequada

educação para os direitos e as responsabilidades

• Construir uma formação humanística dos alunos,

assente no respeito pelos valores democráticos básicos

e pelos Direitos Humanos.

Penso que, face a todos estes objetivos, tão importantes de alcançar nos dias de hoje, devemos

valorizar e investir cada vez mais nesta disciplina.

• Desenvolver atitudes e comportamentos baseados no diálogo e respeito pelos outros.

• Promover o pensamento crítico, a iniciativa, a capacidade interventiva e a participação

cívica.

Carolina Machado, 6ºB
Professora Laurentina Alegria
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Ensino Secundário: Física e Química 10.º C (2021-2022)

Continua…

DeClara nº 57 Setembro 2022

Ler o trabalho AQUI

Trabalho realizado pelos alunos do 10º C – FQA   21/22
Profª M Isabel Pinto   

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/07/energia-solar-10c.html
http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/07/energia-solar-10c.html
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Ensino Secundário: Física e Química 10.º C (2021-2022)

Ler o trabalho AQUI

Trabalho realizado pelos alunos do 10º C – FQA   21/22
Profª M Isabel Pinto   

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.com/2022/07/painel-fotovoltaico.html
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O Programa Eco-Escolas é um programa educativo internacional promovido pela

FEE- Fundação para a Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education) sendo

desenvolvido em Portugal (desde 1996) pela ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa.

Este programa pretende encorajar ações no âmbito da Educação Ambiental para a

Sustentabilidade e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido nas escolas, visando a

melhoria do desempenho ambiental, contribuindo para a alteração de comportamentos e do

impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações. Visa, ainda, criar hábitos de

participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam

melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.

O Projeto Eco-Escolas está a ser implementado na Escola Clara de Resende, no ano

letivo 2022/2023, pelo quarto ano consecutivo, tendo sido galardoada com a Bandeira Verde

Eco-Escolas. Este galardão é um reconhecimento do trabalho desenvolvido na Escola em prol

do meio ambiente.

Biodiversidade: preservar e regenerar e espaços exteriores é o tema do ano 2022-

23, alinhado com a Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas. Além

deste tema, devem ser também abordados os temas-base água, resíduos e energia.

Um agradecimento especial a todos os envolvidos na implementação deste

programa e que têm contribuído para o seu sucesso!

DeClara nº 57 Setembro 2022

Projetos: Programa Eco-escolas

A Coordenadora do Projeto Eco-escolas

Professora Isolina Silva
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O Jornal da Agrupamento de Escolas Clara de Resende, o DeClara, é um projeto de

promoção da leitura, de caráter mensal e pretende colocar toda a comunidade escolar a ler e

escrever, de modo formativo, informativo e recreativo. Dar a conhecer tudo o que se faz na

escola, presencial ou digitalmente, e dar voz a todos aqueles que querem partilhar algo com a

comunidade educativa… Pretende constituir-se como um instrumento de educação para a

cidadania, de promoção do espírito crítico e de integração dos diferentes saberes, com recurso

às diferentes tecnologias da informação e comunicação, a um nível transversal.

Este projeto dirige-se e envolve alunos do 1.º ao 12.º ano, professores, funcionários,

pais/encarregados de educação e Comunidade educativa em geral. É gratuito, enviado

digitalmente por email para toda a comunidade escolar e fica disponível no blogue das

Bibliotecas do Agrupamento Clara de Resende.

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.pt/

As notícias para publicação podem ser enviadas para o email: isabelpereira@clararesende.pt

Com a vossa colaboração e participação, o Jornal será "mais nosso" e sairá muito mais
enriquecido!

PARTICIPA!

Convite para participar no DeClara

https://erte.dge.mec.pt/cic-clubes

DeClara nº 57 Setembro 2022

Convite para participar no Jornal da Escola: DeClara

Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+ 

DeClara – A Escrever, a Ler e a Recuperar Aprendizagens

http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.pt/
mailto:isabelpereira@clararesende.pt
https://erte.dge.mec.pt/cic-clubes
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Outubro: o mês que se segue…

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE), uma

celebração anual das bibliotecas escolares em todo o mundo, uma oportunidade

para darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e mostrarem que não são

apenas um serviço, mas um centro nevrálgico vital nas escolas. A chamada à

ação é da IASL (International Association of School Librarianship).

Em Portugal, o Dia da Biblioteca Escolar assinala-se na quarta segunda-feira do

mês de outubro, em 2022, dia 24/10.

O mote para este ano já está lançado: LER PARA A PAZ E HARMONIA GLOBAIS.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5780166455107378831/4076777327580031822
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5780166455107378831/4076777327580031822
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5780166455107378831/4076777327580031822

