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Português: a pátria de 200 milhões 

Não recordo já quem contou a anedo-
ta. Mas lembro-a mesmo correndo o 

risco de ser acusado de plágio! 

Ao filho que perguntava se o 
“Emeaiti” ficava no Havai o pai ver-

berou os desconhecimentos geográ-
ficos e elucidou, peremptório: “Não! 
Fica nas Caraíbas”. Estremeceram as 
entranhas maternas e logo surgiu a 

iluminação: “Nas Caraíbas fica o 
Haiti”. Por ali restaram os esclareci-

mentos sobre o orbe terráqueo. 
Quanto à localização do “Emeaiti” só 

tardiamente perceberam ter sido 
induzidos em erro… por discursos 
políticos, feitos por uma classe que 

sempre imperou, a dos políticos 
muito faladores. Aliás, peço descul-
pa, de políticos poliglotas. Que deve 

ser coisa bem diferente… 

Anedota não é aquele anúncio de um 
muito jovialmente 

“albionizado” (espero que as aspas 
não fiquem no tinteiro…) José Mouri-
nho, a publicitar, em Portugal, “casas 
para alugar” quando, em português 

de lei, devia convencer os ouvintes a 
“arrendarem casas”. Também anedo-

ta não será outro anúncio baseado 
“no advérbio a partir de”. Como a 

expressão é bem pronunciada, quem 
assim fala saberá escrevê-la correc-
tamente. Se sabe (e não posso dizer 

o contrário) por que se presta ao 
peregrino papel de dizer disparates 
que (certamente) nem a nova TLE-

BES permite? 

“Scripta manent” é a máxima latina a 
que o tempo só confirmou… a per-

manência. Lendo ou escutando, 
haveremos de estar atentos, sendo 
críticos, com lucidez, sem nos dei-

xarmos enrodilhar em minudências. 

“O leitor é um cisne mais tenebroso 
do que o autor”. Não tenho a certeza 
de entender plenamente estas pala-
vras de José Luís Borges. Podere-

mos descortinar nelas o apelo a que, 
também como leitores, não propor-

cionemos (nem deixemos de propor-
cionar) a oportunidade para [P.10] 
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DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Equipa da Biblioteca Escolar: 
Professores: Clara Póvoa, José Paixão, Paulo Melo e Rui Costa. 
Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 
Professores Colaboradores: Almira Mateus, Esmeralda Rodrigues, José Coelho, José Ramalho,  Lorival Parente e Kathleen Santiago. 
Colaboração neste número: 
Professores: Abílio Simões, Isabel Bernardo e Mário Oliveira. 
Alunos: Alexandre Mendes, Andreia Fonseca, David Jorge, Iolanda Assunção, Juan Domingues, Maciel Bruno e Mª. João Barcelos. 

Estamos na Web! 

www.esec-cantanhede.rcts.pt 

Bem-vindos a mais um ano deste 
Boletim da Biblioteca da Escola 
Secundária de Cantanhede! 

Neste primeiro número, dois temas 
são referência obrigatória: o 10º ani-
versário da RBE (Rede de Bibliotecas 
Escolares) que se celebra este ano 
lectivo e a 35ª Conferência da IASL 
(International Association of School  
Librarianship) que teve lugar em Lis-
boa, na Fundação Calouste Gulben-
kian, em Julho passado, sob o título: 
Ler, Saber, Fazer: As Múltiplas Faces 

da Literacia. 

A RBE nasceu em 1996/97, após a 
publicação do Relatório - Síntese de 
1996, Lançar a Rede de Bibliotecas 
Escolares,  que define as bases e os 
princípios gerais para a constituição e 
funcionamento das Bibliotecas Escola-
res, tendo crescido ao longo destes 10 
anos através de dois tipos de candida-
tura: a nacional (através da qual entrá-
mos em 1998 com o projecto que 
então apresentámos) e a candidatura 

concelhia, na qual é um concelho que 
apresenta um projecto conjunto que 
envolve todas as escolas, através da 
respectiva Câmara Municipal. 

No concelho de Cantanhede já todas 
as escolas públicas do 2º e 3º ciclos 
estão integradas na RBE, além de nós 
(Escola Secundária). Assim a EB 2,3 
de Cantanhede (sede de agrupamento) 
entrou em 1999, a de Febres (sede do 
agrupamento Finisterra) entrou em 
2002 e a EB 2,3/S João Garcia Bacelar, 
localizada na Tocha, (sede do agrupa-
mento Gândara-Mar) em 2003. 

Neste momento, a RBE abrange já 
cerca de 1800 escolas, mantendo um 
contacto contínuo com as mesmas 
através do site www.rbe.min-edu.pt e 
dos acompanhantes regionais que 
visitam, reúnem, promovem formação 
das equipas, orientam projectos, 
sendo um forte elo de ligação entre os 
serviços de Lisboa e as realidades 
regionais e locais (no nosso caso 
temos o acompanhamento  e       [P.14] 

Linguagens da Arte, Uma Abordagem... 

novidades 

Das Coisas Nascem Coisas 

Inovação e Gestão 

Pontapés na Gramática 

A Conspiração de Papel 

9999 

10101010 

11111111 

12121212 

02  

2222 

bib l io teca esco lar  |  novembro&dezembro de 2006 

8888 

& EM

10   

Dia Internacional 

dos Direitos Humanos 

NOVIDADES.EDITORIAL.NOVIDADES.EDITORIAL.NOVIDADES.EDITORIAL.NOVIDADES.EDITORIAL.    
EQUIPA DA BIBLIOTECAEQUIPA DA BIBLIOTECAEQUIPA DA BIBLIOTECAEQUIPA DA BIBLIOTECA    
ESCOLAR. DINAMIZAÇÃOESCOLAR. DINAMIZAÇÃOESCOLAR. DINAMIZAÇÃOESCOLAR. DINAMIZAÇÃO 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
SUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA ---- PARA VER & PARA VER & PARA VER & PARA VER &    
OUVIROUVIROUVIROUVIR 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 
ACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLA 

PORTUGUÊS: A PÁTRIA DE PORTUGUÊS: A PÁTRIA DE PORTUGUÊS: A PÁTRIA DE PORTUGUÊS: A PÁTRIA DE 
200 MILHÕES200 MILHÕES200 MILHÕES200 MILHÕES 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
SUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
SUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
SUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
SUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURASUGESTÕES DE LEITURA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA ---- PARA VER & PARA VER & PARA VER & PARA VER &    
OUVIROUVIROUVIROUVIR 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVI----    
DADES DA ESCOLADADES DA ESCOLADADES DA ESCOLADADES DA ESCOLA 

13131313 

14141414 

15151515 

16161616 
NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
ESP@ÇO INTERNETESP@ÇO INTERNETESP@ÇO INTERNETESP@ÇO INTERNET 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE     
ACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE     
ACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLAACTIVIDADES DA ESCOLA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVIDIVULGAÇÃO DE ACTIVI----
DADES DA BIBLIOTECADADES DA BIBLIOTECADADES DA BIBLIOTECADADES DA BIBLIOTECA 

NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.NOVIDADES.    
DIVULGAÇÃO DE TEXTOS DIVULGAÇÃO DE TEXTOS DIVULGAÇÃO DE TEXTOS DIVULGAÇÃO DE TEXTOS 
SOBRE BIBLIOTECASSOBRE BIBLIOTECASSOBRE BIBLIOTECASSOBRE BIBLIOTECAS 

01   

Dia Internacional  

de Luta Contra a Sida 

16   

Dia Mundial  
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«História das Teorias da Argumentação» 

“Hoje em dia, fala-se muito de «argumentação» e de «argumento», quer nas 
discussões quotidianas quer nos debates públicos, quer a propósito de desacor-
dos interpessoais quer na publicidade, nos confrontos políticos e nos debates de 
sociedade. Mas será que existe um conhecimento relativamente organizado 
sobre argumentação? Um saber sobre os procedimentos argumentativos? 

Esta obra visa precisamente oferecer uma síntese completa do saber sobre a 
argumentação, apresentando as diferenças entre as principais teorias que foram 
surgindo ao longo do tempo, da Antiguidade Greco-Romana até ao período 
contemporâneo na Europa e na América do Norte, bem como as novas e reno-
vadas teorias surgidas com a «explosão » da comunicação e os inerentes desa-
fios éticos.” 

«O Hussardo» 

“Andaluzia, 1808. Numa terra assolada pelo horror da guerra, Frederic Gluntz, 
jovem oficial do regimento de cavalaria de Napoleão, prepara-se para a sua primeira 
incursão num campo de batalha. Na iminência do combate contra um exército aguer-
rido armado até aos dentes e disposto a morrer pela sua terra, os ensinamentos 
recebidos por Gluntz na escola militar parecem distantes. Rapidamente, uma realida-
de carregada de terror e sangue acabará por se impor, conduzindo o jovem hussardo 
a uma reflexão sobre a morte e o sentido da vida. Para trás ficam os seus ideais 
românticos de glória e heroísmo, derrotados face à crueldade da guerra. 

 A eterna luta entre idealismo e realismo, em que este último se impõe graças a 
uma das mais elementares razões humanas – a sobrevivência -, é aqui retratada em 
toda a sua crueza e impiedade, mas também com todo o talento e mestria a que 
Arturo Pérez-Reverte já nos habituou.” 

«O Mistério do Bilhete de Identidade  
e Outras Histórias» 

“O que significa aquele misterioso algarismo que se segue ao número do 
bilhete de identidade? Qual é a relação do jogo Minesweepr com o problema 
mais importante da matemática? Por que é que a investigação sobre números 
primos pode provocar o colapso dos sistemas financeiros, tal como há alguns 
anos humilhou o gigante da electrónica Intel? O que é a teleportação quântica? 
Por que é falso e completamente absurdo o mito segundo o qual os seres huma-
nos «usam apenas 10%do seu cérebro»? 

Ciência é curiosidade organizada. Estas Crónicas pretendem responder a 
problemas concretos que se relacionam com as fronteiras da cultura científica 
actual, mostrando como esta pode ser simultaneamente fascinante e divertida.” 

«Bilhete de Identidade» 

“Num país sem tradição memorialística, no qual as poucas obras que 
existem representam a justificação de acções pretéritas, Maria Filomena 
Mónica procura apresentar a sua vida sem glorificações nem lamúrias. 
Não presume fornecer a Verdade, mas apenas a sua verdade: outros 
terão olhado as pessoas, os acontecimentos e as peripécias de que 
aqui nos fala de forma diferente. Num país conservador, católico e hipó-
crita, o tom cru deste livro poderá chocar. Mas a intenção da autora não 
foi essa, mas sim a de tentar perceber, e dar a perceber, uma vida, uma 
família e um país, entre 1902, data do nascimento da sua avó, e 1976, o 
ano em que após uma estadia no estrangeiro, regressou a Portugal.” 

Philippe Breton e Gilles Gauthier / Bizâncio,  16 / BRE 

Arturo Pérez-Reverte / Asa,  cota: 821-VAR / PER 

Jorge Buescu / Gradiva, cota: 50 / BUE 

Maria Filomena Mónica / Aletheia,  cota: 82-94 / MON 
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e os Média»e os Média»e os Média»e os Média»    

e as cinzas»e as cinzas»e as cinzas»e as cinzas»     
Teresa Lago / Gradiva, cota: 52 / DES 

«O fascínio que o céu exerce sobre o 
Homem é tão antigo como a própria 
Humanidade. Os nossos antepassados, 
sendo curiosos, procuraram desde cedo 
encontrar respostas para as perguntas 
que colocavam acerca do céu.  

  A Astronomia apaixona as pessoas. 
Saber-se parte integrante de um universo 
de tal dimensão, partilhar a composição 
química do cosmos, ser feito de elemen-
tos sintetizados no universo primitivo, ou 
no interior de uma estrela e posteriormen-
te ejectados para o espaço a velocidades 
impensáveis, emociona-nos. Tal como é 
emocionante compreender a importância 
deste planeta frágil, perdido num vastíssi-
mo e inóspito meio (interestelar e interga-

láctico) quase vazio. 

Mas, ao mesmo tempo, deslumbra-      
-nos por sermos capazes de ir montando, 
peça a peça, um puzzle de tal complexi-
dade e vermos que ele faz sentido. Um 
puzzle cuja dimensão e imagem global 
desconhecemos, mas que vamos ante-
vendo passo a passo.  

 Neste livro um conjunto de cientistas 
do Centro de Astrofísica da Universidade 
do Porto fala-nos daquilo que os entusias-
ma - o Universo e o prazer da descoberta 
na Astronomia, dos planetas do Sistema 
Solar à vida das estrelas e das galáxias 
aos «confins» do Universo – numa lingua-
gem acessível, cativante e informativa.» 

 

Dan Gillmor / Presença, cota: 070 / GIL 

«Dan Gillmor é um dos mais respeita-
dos jornalistas e pensadores sobre os 
novos meios de comunicação. Neste 
livro verdadeiramente visionário, o foco 
da sua atenção incide nas novas possi-
bilidades da Era da Comunicação 
Global. Actualmente, os grandes media 
como jornais, canais televisivos, rádio, 
geralmente propriedade de monopólios 
começam a ver os seus poderes amea-
çados devido às consequências da 
crescente facilidade com que se acede 
à Internet e às ferramentas que disponi-
biliza a custos reduzidos. A nova revo-
lução tecnológica permite que os utiliza-
dores passem a ser eles  próprios 
produtores de notícias e outros conteú-
dos, dando origem a uma espécie de 
jornalismo cívico. Gillmor analisa este 
fenómeno com grande clareza e conhe-
cimento de causa, e mostra como é que 
as salas de conversa (chats), os fóruns, 
e-mails e listas de e-mails, e, acima de 
tudo, os weblogues, levaram a que o 
cidadão anónimo possa comunicar em 
tempo real e em interacção com muitos 
outros produtores, situados em espaços 
geográficos diferenciados. Esbatem-se 
assim antigas fronteiras, para se cami-
nhar num sentido em que a informação 
será dialogante, sem regras impostas e 
como uma imensa sala de conversa. 
Gillmor aprofunda esta dinâmica em 
múltiplas direcções e questiona o seu 
impacto sobre as formas de organiza-
ção da vida social, à medida que forem 
surgindo tecnologias cada vez mais 
aperfeiçoadas. Um livro que se consi-
dera como o mais fascinante, polémico 
e incontornável sobre este tema de 
exaltante actualidade.» 

«Descobrir«Descobrir«Descobrir«Descobrir 

O UNIVERSO»O UNIVERSO»O UNIVERSO»O UNIVERSO» 



Patrícia Cornwell / Presença,  cota: 821- I/A / COR 

SUGESTÕES DE LEITURA 
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Íris Murdoch / Refúgio d’Água, cota: 821-I/A / MUR 

O MAR»O MAR»O MAR»O MAR» 

«Com uma carreira solidamente 
implantada dentro do género a que 
pertence – com vários bestsellers a 
figurarem no seu currículo, bem como 
alguns dos principais prémios de ficção 
policial – Patrícia Cornwell surpreende- 
-nos uma vez mais com a sua escrita 
genuinamente inovadora que convinha 
à reflexão sem nunca descurar o prazer 
excitante de um policial de qualidade. 
Em O Último reduto, alguém planeou 
uma terrível cilada à médica-legista Kay 
Scarpetta e ela arriscou-se seriamente 
a ir parar ao banco dos réus. Na espe-
rança de encontrar alguma paz, Scar-
petta muda-se para a Florida dedican-
do-se agora a consultoria privada. 
Embrenhada na investigação da estra-
nha morte de uma mulher que deixou a 
polícia com mais dúvidas do que certe-
zas, Scarpetta conta com a ajuda da 
sua sobrinha Lucy e do capitão Marino 
para chegar à verdade, mas aos pou-
cos este caso assume contornos mais 
sinistros podendo estar relacionado 
com o desaparecimento de outras 
tantas mulheres. Contudo, o passado 
insiste em cruzar-se com o presente 
quando Scarpetta recebe notícias de 
Jean-Baptiste Chandone, um louco 
dado aos prazeres do assassínio em 
série, que foi condenado à pena de 
morte, e que exige falar com Scarpetta 
alegando possuir valiosíssimas informa-
ções que a polícia desejaria obter. Mas 
uma descoberta assombrosa fará com 
que Scarpetta se sinta traída e profun-
damente revoltada com aqueles que 
mais estima… Um thriller brilhante 
escrito pela mão de uma das maiores 
especialistas deste género literário.» 

DA MORTE» 

 «Charles Arrowby, um semideus do 
teatro – encenador, dramaturgo e actor -, 
retira-se um dia do seu brilhante mundo 
londrino para “renunciar à magia e tornar-se 
um eremita”. Passa a viver numa casa 
isolada na costa diante de um mar turbulen-
to e plúmbeo, transparente e opaco, mágico 
e maternal. Ali espera, pelo menos, conse-
guir evitar “as mulheres” – mas eis que, 
inesperadamente, encontra uma por quem 
esteve apaixonado há muitos anos. Chegam 
também o seu primo budista, James, e 
outros visitantes. A solidão de Charles 
acaba habitada pelo drama das suas fanta-
sias e obsessões, envoltas no ciúme, inveja, 
vaidade e compaixão.” 

Íris Murdoch nasceu em Dublin, em 1919, 

de pais anglo-irlandeses. Frequentou a 
Badminton School, em Bristol, e estudou 
Literatura Clássica na Universidade de 
Oxford. Fez uma pós-graduação em Filoso-
fia em Cambridge sob a orientação de 
Wittgenstein e, a partir de 1948, ensinou 
esta disciplina em Oxford, cidade onde viveu 
a maior parte da sua vida. Em 1956 casou-  
-se com John Bayley. Escreveu ensaios 
filosóficos, peças teatrais, poesia e vinte seis 
romances, onde é clara a influência de 
questões de filosofia moral. Em 1974 o 
Whitbread Prize foi atribuído ao seu roman-
ce A Máquina do Amor Sagrado e Profano e, 
em 1978, o Booker Prize a O Mar, O Mar. 
Morreu a 8 de Fevereiro de 1999 e é hoje 
considerada a mais original escritora Britâni-
ca da sua geração.» 

«O Mar«O Mar«O Mar«O Mar,,,,,,,, 
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«Gianni Rodari (Omegna, 
Lombardia, 1920-Roma, 
1980) é o mais conhecido 
escritor italiano de literatura 
infantil-juvenil deste século. 
Foi cronista do L’Unità desde 
1947, e em 1950 funda e 
dirige o Pioniere, o primeiro 
semanário italiano para 
crianças e jovens de inspira-
ção democrática. De 1968 a 
1977 dirige também Il Gior-
nale dei Genitori. 

Desde a sua primeira obra, 
publicada em 1950, todos os 
seus livros para crianças e 
para jovens (vários dos quais 
estão publicados em Portu-
gal) supõem uma viragem 
renovadora - o que o  tornou 
merecedor do Prémio Hans 
Christ ian Andersen (o 
«Nobel» da literatura infantil- 
-juvenil) de 1970. 

Como pedagogo, realizou 
um trabalho incansável, sem-
pre ao serviço da renovação 
educativa. A Gramática da 
Fantasia é o principal 
expoente das suas ideias 
neste campo, tendo-se trans-
formado num texto de refe-
rência obrigatório. 

É pois este clássico da 
literatura pedagógica que 
agora se põe à disposição 
dos leitores portugueses, na 
tradução excelente de José 
Colaço Barreiros.» 

«Gramática «Gramática «Gramática «Gramática     

«Você já ouviu tudo. Já 
tentou tudo. Desde a punição 
e o elogio às explicações indi-
viduais e mesmo à culpabiliza-
ção. Sabe que, no fundo, o 
seu filho tem boa vontade e é 
inteligente. Então, porque 
persiste em não trabalhar na 
escola de acordo com o seu 
potencial? 

O psicólogo Michael D. Whi-
tley afirma que a maioria das 

crianças sabe que é importan-
te ter sucesso na escola e 
pode até saber como estudar, 
mas faltam-lhe capacidades 
motivacionais básicas, funda-
mentais para uma vida bem-   
-sucedida. A abordagem única 
do Dr. Whitley motiva as crian-
ças a aceitarem a responsabi-
lidade pelas suas acções e 

inspira-as a quererem fazer 
melhor» 

da Fantasia»da Fantasia»da Fantasia»da Fantasia»    

«Mentes Brilhantes«Mentes Brilhantes«Mentes Brilhantes«Mentes Brilhantes,,,,,,,, 

Notas Fracas»Notas Fracas»Notas Fracas»Notas Fracas» 

Gianni Rodari / Caminho, cota: 808 / ROD 

Michael D. Whitley / Estrela Polar, cota: 159.9 / WHI 
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novidades 

Breve História do Tempo 

Tristano Morre 

Universo dos Brinquedos Populares 

Azul Bebé 
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«E=mc«E=mc«E=mc«E=mc2222    

A Biografia da Equação mais Famosa do Mundo» 

«Gerações sucessivas cres-
ceram sabendo que a equação 
E=mc2 mudou o perfil do nosso 
mundo, mas sem nunca perce-
berem o que realmente signifi-
ca e por que motivo foi tão 
importante. Este livro é a 
«biografia» de uma das maio-
res descobertas científicas da 
história. 

Bodanis dedica os primeiros 
capítulos a cada uma das 
letras e símbolos da equação, 
introduzindo o conhecimento 
científico e os cientistas que 
lançaram os fundamentos da 
descoberta de Einstein - desde 
a revelação de Ole Roemer de 
que a velocidade da luz podia 
ser medida, até ao trabalho 
pioneiro de Michael Faraday 
sobre os campos de energia. 

Descodificada a equação, 
Bodanis explica-a matematica-
mente e dá-lhe vida, científica 
e historicamente, tornando 
clara a espantosa sequência 
de descobertas e consequên-
cias que a equação tornou 
possível. Esta equação tornar- 
-se-ia um farol para os físicos 
ao longo do século XX, guian-
do Ernest Rutherford, que des-
cobriu a estrutura do átomo, 
Enrico Fermi, que explorou o 
seu núcleo, e Lise Meitner, que 
compreendeu, finalmente 
como o núcleo poderia ser 
decomposto nas suas partes 
constituintes. A equação veio 
para ficar e para participar na 
nossa vida quotidiana, estando 
na base de tudo, da bomba 
atómica ao tubo de raios cató-
dicos da televisão e à datação 
por carbono das gravuras pré- 
-históricas. 

No início Einstein não estava 
seguro da sua descoberta. «O 
argumento é divertido e sedu-
tor», escreveu a um amigo, 
«mas, tanto quanto sei, o 
Senhor pode estar a rir-se e a 
desviar-me do caminho certo». 
De facto, Einstein fez nada 
menos do que abrir a porta 
para a estrutura interna do 
universo. Nas mãos experi-
mentadas de David Bodanis, 
essa proeza é uma história 
invulgarmente apaixonante.» 

 

Juan 12.º 2A 

David Bodanis / Gradiva, cota: 53 / BOD 



O Jardineiro do Rei 

novidades 

Gestão de Informação para ... 

Sex Signals... 

A Comunicação 

A Erva Milagrosa 
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BAD BOYS II 
(de Michael Bay - 2004) 

  

«Prepare-se para a diver-

são total e para as cenas de 

perseguição mais alucinan-

tes de sempre! A acção e a 

comédia nunca param quan-

do as super-estrelas Martin 

Lawrence e Will Smith se 

juntam, formando uma dupla 

de polícias fora de controlo. 

Balas voam, carros chocam 

e gargalhadas explodem à 

medida que eles perseguem 

um barão da droga desde as 

ruas de Miami até aos bair-

ros de Cuba. Mas o verdadei-

ro fogo de artifício começa 

quando Lawrence descobre 

que o playboy Smith mantém 

um romance secreto com a 

sua sensual irmã (Gabrielle 

Union). Uma comédia do 

realizador Michael Bay (Pearl 

Harbor; Armageddon) e do 

produtor Jerry Bruckheimer 

(Piratas das Caraíbas - A 

maldição do Pérola Negra; 

Cercados).» 

 

DVD n.º 274 / 275. 

MJ 



Uma Tulipa para Anne Frank 

novidades 

O Motorista de Autocarro Que Queria... 

Goa ou O Guardião da Aurora 

Os Micróbios e o Homem 

Microbiologia em Acção 
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Iolanda 12.º AV 

O desconcerto do mundo foi (e é) tema 
recorrente nos poetas portugueses e não-     
-portugueses. Todos ficaram fascinados e 
simultaneamente intrigados com esta coisa 
tão humana que já experimentámos mais do 
que uma vez: as coisas não são como nós 
queremos, como nós ansiamos, como nós 
idealizamos, mas (muitas vezes) são exacta-
mente o contrário disso. E isso sabe-nos a 
injustiça e cresce em nós uma sensação 
inquietante de impotência para poder alterar 
esse estado. Se se ler o poema camoniano 
“Ao desconcerto do Mundo”, percebe-se 
toda a essência da circunstância conhecida 
e reconhecida. 

Estávamos nestas deambulações mentais, 
quando recordámos um álbum que surgiu já 
no longínquo ano de 2004 (sim, porque o 
tempo também é cada vez mais relativo nos 
dias que correm), um álbum muito interes-
sante, com linhas melódicas e harmónicas 
extraordinariamente apelativas, e com o 
título O MUNDO AO CONTRÁRIO. 

Escrevemos agora sobre ele e quase só 
conseguimos  confessar  que  é  assaz difícil  

ZONA LIMITE 
 

Quando alguém pensa que é deus 
E tem poder para fazer o que faz 
Cria mentiras já com intenção 
Fazer a guerra em nome da paz 
Então vivemos na zona limite 
Perto do nada, ali, lá atrás 
Perdidos entre um dever e um 
haver 
Esquecidos nas ruínas da paz 
 
Enquanto houver pais orgulhosos 
A ver filhos marchar para lá 
Sem perguntarem em nome de 
quem 
Se perdem vidas entre um vai e um 
vem 
Então vivemos na zona limite 
Perto do nada, ali, lá atrás 
Perdidos entre um dever e um 
haver 
Esquecidos nas ruínas da paz 
 
Não há mais nada a sentir 
Não há mais nada a seguir 
Parados no meio da rua 
Perdidos sem encontrar um sinal 
 
Quando a coca-cola for feita de 
arroz 
Talvez se saiba quanto custou 
Tanta mentira e tanta ganância 
Que de alguns se apoderou 
Então vivemos na zona limite 
Perto do nada, ali, lá atrás 
Perdidos entre um dever e um 
haver 
Esquecidos nas ruínas da paz 
 
Não há mais nada a sentir 
Não há mais nada a seguir 
Parados no meio da rua 
Perdidos sem encontrar um sinal 
 
 
Texto: Zé Pedro 
Música, Interpretação:  
Xutos e Pontapés 

reflectir sobre algo que nos provoca emoção: 
emoção estética, emoção política, emoção 
musical, emoção ética, emoção social, 
emoção humana… Afinal, nele são cantados 
os desconcertos da paixão, do desejo, do 
amor, da vida, da sociedade, do Mundo, do 
HOMEM! 

Não conseguimos resistir à tentação de 
destacar o tema “Zona Limite”. Assim como 
assim, é aquele que indicia problemas do 
devir. O Zé Pedro teve sensibilidade e 
habilidade para escarrapachar num libelo 
acusatório os (pretensos) donos sórdidos 
deste Mundo em que caminhamos, sem lhes 
poder dar chutos nem pontapés democráti-
cos. Esses são os tais que nos vão deixar 
perdidos entre um dever e um haver / esque-
cidos nas ruínas da paz. E isso preocupa-     
-nos!... 

Pensamos que O MUNDO AO CONTRÁRIO 
merece uma audileitura atenta (é o CD 438) 
e uma reflexão consequente. Afinal, não se 
pode fugir desta realidade: os Xutos são 
uma instituição, os Xutos são… os Xutos. E 
está tudo dito!  � P.M.   

 

 

OIRÁRTNOC OA ODNUM O  



David 12.º AV 

Português: a pátria de 200 
milhões 

[P.01] o canto do cisne da nos-
sa língua? 

Foi recentemente inaugurado 
em São Paulo o Museu da Lín-
gua Portuguesa. Um jornal 
americano escreveu  em  título 
que língua… esquecida acaba-
va de ser colocada no lugar que 
merecia! Depois de lembrar que 
é mais falada do que o francês, 
o alemão, o italiano ou o japo-
nês, o mesmo jornal esclarecia 
que se tratava do português, a 
que recorrem mais de duzentos 
milhões de pessoas. 

Todos, afinal, construtores 
desse museu vivo com que 
lemos, falamos, escrevemos, 
um museu de diversas pátrias 
com um solo comum. Que, 
talvez, nem sempre saibamos 
cuidar. Mas de que não pode-
mos fazer peça de museu. Seria 
o seu fim. 

“A criação de palavras 
(concluindo com uma citação 
de “Tesouros das raízes lati-
nas”) é a expressão do olhar 
que lançamos sobre o mundo e 
os seus objectos”.  � A.S. 

O Cálice de Ferro 

novidades 

Microbiologia 

O Tecido do Cosmos 

Os Jogos e os Homens 

Comunicando 
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À semelhança do que tem acontecido 
em anos anteriores, também neste ano 
foram publicados e amplamente divulga-
dos pelos meios de comunicação social 
os resultados dos exames nacionais, 
particularmente sob a forma de ordena-
ção das escolas (e das disciplinas em 
que houve número significativo de alunos 
submetidos a exame). 

Chamam-lhe “ranking’s” - ou “ranquin-
gues”, coisa que tanto me custa a escre-
ver como a ler em jornais sisudos da 
nossa praça. Seja como for, eles aí 
estão, para todos os gostos, de acordo 
com uma profusão de critérios que chega 
a confundir-nos, sobretudo quando não 
são clara e inequivocamente explicitados. 
Uns lucraram com a tiragem, outros 
mataram a curiosidade, após três meses 
de expectativa ou de sobressalto profis-  
sional. 

Públicas, privadas e cooperativas 
ficaram, portanto, rotuladas (muito boas, 
boas, assim-assim, nem tanto, coisa e 
tal), como se, desta forma, ficassem 
resolvidos os problemas, esclarecidas as 
dúvidas e iluminados os horizontes... 

Nada mais controverso. Quem, como 
eu, leccionou em várias escolas, sabe 
que a verdade não passa por aí e é bem 
mais complexa. É que é , no mínimo, 
injusto e imoral definir uma única meta 
para todos, especialmente porque, de um 
lado, há os que têm montes e vales de 
desvantagem (familiar, social, económica 
e cultural) a percorrer, antes de chega-
rem à linha de partida; do outro, encon-
tram-se os que jogam em casa... 

E a nossa escola? 

Contrariamente a algumas vozes da  

concorrência (vou acreditando cada vez 
mais, ou menos, nas leis do mercado!), 
temos razões para nos sentirmos 
“desinsoniados”: em cerca de seiscentas 
instalações lacustres, ocupamos, de 
acordo com o Quarto Poder, posições 
que nos situam dentro do primeiro terço 
ou, mesmo, dentro do primeiro quarto 
territorial. Nada mau! Diria, até: bem 
bom! Ora toma! 

Há ilações a extrair? Pois há, discipli-
na a disciplina, exame a exame, fase a 
fase, aluno a aluno, sabendo de antemão 
que uma prova que cai do céu não é 
como uma andorinha que aparece na 
Primavera, com tanta regularidade. Mas 
também acreditando que só com inspira-
ção e muita transpiração se pode garantir 
a melhor rampa de lançamento para a 
vida - e para o nível superior. Quem o 
nega? 

É no dia-a-dia que tudo se joga, num 
desafio constante à nossa criatividade e 
à nossa competência, imaginando e 
desassossegando consciências, inven-
tando e concretizando - trabalhando, em 
suma. 

Desenganem-se os pais, se pensam 
que é com facilitismos de última hora que 
a coisa vai lá; desenganem-se os alunos, 
se alimentam a ilusão de que basta ir às 
aulas; desenganem-se os professores, 
se acreditam que o milagre é impossível! 

Por mim, que, a bem dizer, apenas 
tenho a cabeça para pensar e os braços 
para executar, há muito aprendi a lição 
de que a festa faz-se no fim da vindima- 
ou no dia de S. Martinho, quando o 
Verão chega com atraso... e a poda está 
de novo à porta. Mãos à obra! � M.O. 

RAN’S E OUTRAS VOZES 

Maria João 12.º AV 
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Alexandre 12.º AV 

 
 

Os Cadernos de Platão 

novidades 

A Coisa Mais Preciosa Que Temos 

Emoção... 

Decompondo o Arco-Íris 

Rousseau e Outros Cinco Inimigos... 
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE  
METODOLOGIAS DE TRABALHO E DE PROJECTO 
Decorreu, nos dias 27 de Setembro e 

4 de Outubro do presente ano lectivo, 
na Escola Secundária de Cantanhede, 
uma acção de formação sobre Metodo-
logias de Trabalho de Projecto. Com-
posta por vários módulos temáticos, 
esta acção, dinamizada pelos professo-
res Ana Costa e Silva, António Ferreira, 
Clara Póvoa, Isabel Bernardo e Nazaré 
Freitas, teve como objectivos funda-
mentais proporcionar formação especí-
fica em metodologias de ensino e 
aprendizagem que promovam a litera-
cia da informação e o trabalho colabo-
rativo e autónomo dos alunos e ainda 
partilhar experiências no âmbito da 
aplicação da metodologia de trabalho 
de projecto em contexto educativo. 
Apresenta-se aqui um relato sucinto 
dos tópicos mais relevantes. 

É hoje incontornável que vivemos 
numa sociedade na qual flui uma quan-
tidade incomensurável de informação. 
Como todos podemos facilmente 
observar, aos meios tradicionais de 
produção e difusão de informação, 
vieram acrescentar-se os meios elec-
trónicos, entre os quais a Internet que 
globalizou a produção e difusão de 
informação nos mais variados forma-
tos. Este facto suscita inúmeros proble-
mas às sociedades actuais, e em 
particular às escolas, entre os quais o 
dotar os actuais e futuros cidadãos de 
competências em literacia de informa-
ção que permitam ao sujeito a adopção  

do comportamento adequado para 
obter, seja por que canal ou meio, 
informação adequada às necessidades, 
com espírito crítico e com consciência 
de como fazer um uso ético da mesma 
em sociedade.  

A literacia da informação é um pro-
cesso de aprendizagem pelo qual se 
identifica uma necessidade ou se 
define um problema, se procura recur-
sos eficazes, se reúne e consome 
informação, se analisa e interpreta a 
informação, se sintetiza e comunica 
com eficácia a informação e se avalia o 
processo. As competências da informa-
ção constituem, assim, ferramentas de 
aprendizagem ao longo da vida, indu-
zindo o desenvolvimento cognitivo do 
aluno. Partindo do pressuposto que a 
aquisição destas competências é 
indispensável, a questão fundamental 
que se coloca à escola é a de saber 
como se podem dotar os alunos de 
competências em literacia da informa-
ção? Existirão metodologias de traba-
lho e aprendizagem aplicáveis em 
contexto escolar, capazes de permitir 
aos alunos o desenvolvimento dessas 
competências? 

Pela sua natureza, e quando coeren-
temente inserida e articulada com o 
processo de ensino-aprendizagem, 
esta metodologia permite ao aluno 
exercitar e aplicar inúmeras competên-
cias, nomeadamente de formulação de 
problemas e hipóteses de traba-  [P.11] 

[P.11] lho e investigação, de procura e 
selecção crítica de informação face às 
necessidades identificadas, em diver-
sos formatos e suportes, de análise, 
selecção e depois de reorganização da 
informação num produto final que é o 
resultado efectivo do trabalho do aluno. 
Dando uma particular importância ao 
processo de aprendizagem e à capaci-
dade de o aluno, autonomamente 
(embora com a supervisão do profes-   
sor), gerir o seu tempo, as fontes de 
informação, a definição das linhas de 
pesquisa e da formulação do produto 
final, a metodologia de trabalho de 
projecto desenrola-se por um período 
alargado no tempo, deve versar sobre 
assuntos motivantes para os alunos e 
relevantes do ponto de vista da(s) 
disciplina(s) envolvidas. Por outro lado, 
o grau de autonomia / orientação dado 
ao trabalho dos alunos deve estar 
adequado ao seu domínio prévio das 
competências em causa e todo o pro-
cesso de aprendizagem deve ser 
devidamente calendarizado e acompa-
nhado por processos de avaliação 
formativa e sumativa. 

No ano lectivo transacto, esta meto-
dologia (que faz parte dos conteúdos 
específicos da disciplina de TIC) foi 
aplicada a todas as turmas do 10º ano, 
numa articulação interdisciplinar entre 
TIC e Filosofia. No próximo Boletim 
serão publicados dois ensaios indivi-
duais de alunos que resultaram deste 
processo de trabalho. Outros trabalhos 
em formato electrónico serão breve-
mente alojados na página Web da 
Escola. � I.B. 

Maria João 12.º AV 
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A Segunda Era dos Média 

novidades 

Microbiologia 

Dicionário de Ciências da Comunicação 

Sociopsicologia das Empresas ... 

Dicionário de Filosofia 
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PRECISAMOS DE ARRANJAR COLABORADORES 
PARA PREENCHER ESTA COLUNA COM UMA  

BANDA GRÁFICA. SERÁ QUE HAVERÁ POR AÍ 
ALGUÉM INTERESSADO NO ASSUNTO ? 

É CLARO QUE DEVE HAVER !... 

É MUITO FÁCIL ! PRIMEIRO TÊM QUE 
ARRANJAR UM ARGUMENTO / HISTÓRIA. 

DEPOIS UMAS FOTOS “COOL” E TRATÁ-LAS 
GRAFICAMENTE. A SEGUIR ORGANIZAM-SE 
NUMA CAIXA COM AS DIMENSÕES DESTA ! 

É PRECISO UM COMPUTADOR,            
ALGUM TEMPO, ALGUMA IMAGINAÇÃO ... 

… ALGUNS EFEITOS GRÁFICOS E VONTADE 

DE FAZER UMAS COISAS “MALUCAS” !... 

 JP  

HEY PEOPLE !!! 

E THAT’S IT !!! 

AUTO RETRATO  

Chamam-me Vanessa, e eu 
respondo… mas no meu bilhete 
de identidade assino o nome de 
Andreia F.. Vanessa foi o nome 
que minha mãe desejou para 

uma filha sua. A primeira tenta-
tiva foi falhada, mas à segunda 
acertou, ou não… Nem sempre 

sou aquilo que esperam que 
seja! Até eu me desiludo comi-
go mesma… Por vezes não me 

conheço, não sei do que sou 
capaz (positiva e negativamen-

te). Sou adolescente… 

Todos os dias ao levantar acre-
dito que o dia irá ser diferente! 
Não haverá guerra, não haverá 
fome, não haverá pobres, não 
haverá injustiças, não haverá 

corruptos, não haverá mentiras, 
não haverá problemas… não 
haveria mundo se isto fosse 

possível! Mas a verdade é que 
o meu abrir dos olhos pela 

manhã faz-me ver que o mundo 
continua na mesma. Adorava 

mudar o mundo, mas não con-
sigo, pois nem os que me 
rodeiam consigo mudar… 

Para ter um sorriso do colega 
que vimos todos os dias, com 
quem estamos juntos horas 

dentro de quatro paredes, com 
quem partilhamos um pouco de 

nós (a maneira de vestir, a 
maneira de sentar, o aspecto, a 

forma como se escreve…), é 
preciso mover céus e terra. 

Graças a isto tornei-me mais 
insegura, mais fechada, mais 
medrosa, mais só, mais triste, 

mais depressiva, uma desilusão 
para os meus pais… não era 
isto que esperavam de mim! 

Nem eu!... 

Na verdade, nem sempre fui 
assim… Já fui a filha que qual-

quer família queria ter! Era 
sociável, dava-me com todas 
as pessoas, era calma, certa 

daquilo que queria, sossegada, 
obediente, inteligente, bonita. 
Mas tinha dois anos. A minha 
vida estava a começar… Eu 
ainda não sabia o que era a 
vida! (E se calhar ninguém 

sabe!) 

Por enquanto vivo (se é que se 
chama viver!) os anos que me 
restam, os dias que me faltam, 
os segundos que me sobram… 

� A.F.  



Saber Escrever Saber Falar 

novidades 

A Lógica da Pesquisa Científica 

Boris Vian Por Boris Vian 

Novo Guia das Rosas 

O Homem Que Só Gostava de Números 

13  
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

“Sede bem-vindos à terra dos 
sonhos” – foi com estas palavras 
que Aurélio Malva, presidente da 
Assembleia, terminou a sua sauda-
ção a todos alunos da Escola 
Secundária de Cantanhede. 

No passado dia 14 de Setembro, 
realizou-se no Polivalente da Esco-
la Secundária de Cantanhede a 
abertura solene do ano lectivo, 
sessão essa com a mesa constituí-
da por Carlos Costa e Silva, presi-
dente da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, Litério 
Monteiro, presidente do Conselho 
Executivo, e Aurélio Malva, presi-
dente da Assembleia. 

Na sua intervenção, Carlos Costa 
e Silva saudou alunos e pais, con-
gratulando-se com o facto de a 
escola passar a dispor de ocupa-
ção plena do tempo discente. 

Aurélio Malva incentivou os alunos 
a deixar que o sonho lhes coman-
de a vida. Para isso, dedicou-lhes 
o texto “Pedra filosofal”, de António 
Gedeão, cantando o tema “a capel-
la”, recebendo da assistência uma 
sentida ovação. 

Por último, Litério Monteiro exortou 
os alunos ao trabalho, à conquista 
dos ditos sonhos com esforço e 
abnegação. 

Deu, para tanto, a todos os presen-
tes o exemplo dos alunos que 
seriam em seguida distinguidos por 
comportamento meritório e reco-
nhecimento de mérito escolar. 

Para que conste e para que, real-
mente, sirvam de exemplo a todos 
os outros, eis a lista dos alunos da 
Escola Secundária de Cantanhede 
que receberam diploma de [P.14]   Maciel Bruno 12.º 2A 

SESSÃO SOLENE DE  
ABERTURA DO ANO LECTIVO DE 

2006 / 2007 
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[P.02] apoio do Dr. José Saro, que 
se tem revelado extremamente 
importante). 

O conceito de Biblioteca hoje é 
muito diferente: de espaço onde se 
guardam livros, passou a espaço de 
aprendizagem autónoma, onde se 
desenvolvem competências de 
diferentes tipos, onde se ocupam de 
forma educativa e lúdica os tempos 
livres, onde se desenvolve o gosto 
pela(s) leitura(s) (entenda-se em 
diferentes suportes), e onde, segun-
do o Relatório-Síntese de 1996, 
Lançar a Rede de Bibliotecas Esco-

lares “se aprofunda a cultura cívica, 
científica, tecnológica e artística”. 
Assim, a Biblioteca deve ser vista 
como “um centro de recursos multi-
média de livre acesso”, inserido na 
vida pedagógica da escola e “aberto 
à comunidade local”, reforçando a 
sua identidade através de registos 
de memória da mesma. 

A literacia e as suas múltiplas 
faces foi o tema da 35.ª conferência 
da IASL, que se realizou em Lisboa 
e na qual tive a honra de participar, 
com o apoio da RBE e da nossa 
Escola. Foram quatro dias de traba-
lho e contacto intenso com mais de 
460 participantes (250 deles portu-
gueses), na maioria profissionais 
que trabalham em bibliotecas esco-
lares ou professores, investigado-
res, formadores e responsáveis por 
programas de desenvolvimento em 
diferentes países. 

Alguns dos maiores especialis-
tas internacionais neste âmbito 
foram oradores: Ross Todd e Carol 
Kulthau (dos EUA), Javier Echevar-
ria (de Espanha),  Jean-Louis Dur-
paire (de França), os quais transmi-
tiram a sua visão sobre qual a 
função da Biblioteca Escolar hoje a 
nível da promoção e desenvolvi-
mento das diferentes literacias e 
sobre a relação existe entre a fre-
quência de Bibliotecas Escolares  e 
o sucesso educativo dos alunos. 

Além da conferências houve 
exposições de posters de dezenas 
de BE de todo o mundo, work-         
-shops, visitas guiadas à Biblioteca 
Nacional e a bibliotecas da zona de 
Lisboa, tendo havido ainda cerimó-
nias de entrega de prémios anuais 
a professores bibliotecários que se 
destacaram pela sua acção. 

A próxima Conferência terá 
lugar em Taipei, na Tailândia, em 
Julho de 2007, sob o tema: 
“Cyberspace, D-world, E-learning: 
Giving Libraries and Schools the 
Cutting Edge”. 

Termino com duas das frases de 
Ross Todd:  

Quando a leitura está em risco, é 

a Escola, a Biblioteca e o Conheci-

mento que estão em risco.  

O objectivo final da literacia e da 

Biblioteca Escolar é ajudar a trans-

formar a informação em conheci-

mento. � C.P.  

Kafka à Beira-Mar 

novidades 

Estranha Sedução 

O Fiel Jardineiro 

Elementos Básicos de Filosofia 

Sábado 
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[P.13] mérito: por participação 

empenhada em actividades e por 

comportamentos de solidariedade 

– Ana Filipa Martins e Sara Pereira 

Castilho; por resultado académico 

igual ou superior a 16 valores: 

Daniel Loureiro Salvador, Diana 

Silva Catarino, Filipa Sousa Fer-

nandes, Jonathan Ribeiro, Luís 

Neves Cebola, Maria Lúcia Molei-

ro, Pedro Campos de Melo, Ana 

Filipa Martins, Ana Maria Patrão 

dos Reis, Daniel Cruz e Castro, 

Diogo Pereira Jesus, Diogo Pereira 

Marques, Gabriel Abrantes Tran-

cho, Hugo Santos Pessoa, Isabel 

Silva Pereira, Joana Sousa Pagai-

mo, João Bettencourt Cravo, João 

Mendes Sousa, Jóni Azenha Pes-

soa, Juliana Silva Gonçalves, 

Laura Nobre Rodrigues, Mariana 

Aleixo de Barcelos, Maria Madale-

na Piedade, Maria Margarida 

Rama, Miguel Santos Cavadas, 

Patrícia Trindade Brandão, Paulo 

Silva Oliveira, Pedro Costa e Silva, 

Pedro Rodrigues Terrível, Sara 

Pereira Castilho, Tiago Costa 

Agostinho, Vanessa Grou Martinho 

e Vânia Ferreira Fernandes. 

No próximo ano, e como prova da 

consecução dos sonhos próprios, 

espera-se que a lista seja ainda 

maior. � P.M.  

David 12.º AV 
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O Fardo do Amor 

novidades 

Motivar os Alunos... 

Mentira 

Amigos Influentes 

Comunicação 
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MANIFESTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA IFLA 
(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS E DE BIBLIOTECAS) 

A biblioteca escolar proporciona 
informação e ideias fundamentais para 
sermos bem sucedidos na sociedade 
actual, baseada na informação e no 
conhecimento. A biblioteca escolar 
desenvolve nos alunos competências 
para a aprendizagem ao longo da vida e 
estimula a imaginação, permitindo-lhes 
tornarem-se cidadãos responsáveis. 

Missão da Biblioteca Escolar. 

A biblioteca escolar disponibiliza serviços 
de aprendizagem, livros e recursos que 
permitem a todos os membros da comuni-
dade escolar tornarem-se pensadores 
críticos e utilizadores efectivos da informa-
ção em todos os suportes e meios de 
comunicação. As bibliotecas escolares 
articulam-se com as redes de informação e 
de bibliotecas de acordo com os princípios 
do Manifesto da Biblioteca Pública da 
UNESCO. 

A equipa da biblioteca apoia a utilização 
de livros e outras fontes de informação, 
desde obras de ficção a obras de referên-
cia, impressas ou electrónicas, presenciais 
ou remotas. Estes recursos complementam 
e enriquecem os manuais escolares e os 
materiais e metodologias de ensino. 

Está comprovado que quando os bibliote-
cários e os professores trabalham em 
conjunto, os alunos atingem níveis mais 
elevados de literacia, de leitura, de aprendi-
zagem, de resolução de problemas e 
competências no domínio das tecnologias 
de informação e comunicação. 

As bibliotecas escolares devem disponibi-
lizar os seus serviços de igual modo a todos 
os membros da comunidade escolar, 
independentemente da idade, raça, sexo, 
religião, nacionalidade, língua e estatuto 
profissional ou social. Aos utilizadores que, 
por qualquer razão, não possam utilizar os 
serviços e materiais comuns da biblioteca, 
devem ser disponibilizados serviços e 
materiais específicos. 

O acesso aos serviços e fundos docu-
mentais deve orientar-se pela Declaração 
Universal dos Direitos e Liberdades do 
Homem, aprovada pelas Nações Unidas, e 
não deverá ser sujeito a nenhuma forma de 
censura ideológica, política ou religiosa ou a 
pressões comerciais. 

Financiamento, Legislação e Redes 

A biblioteca escolar é essencial a qual-
quer estratégia a longo prazo nos domínios 
da literacia, educação, informação e desen-
volvimento económico, social e cultural. 
Sendo da responsabilidade das autoridades 
locais, regionais ou nacionais, a biblioteca 
escolar deve ser apoiada por legislação e 
políticas específicas. As bibliotecas escola-
res devem ter meios financeiros suficientes 
para assegurar a existência de pessoal com  
formação, documentos, tecnologias e 
equipamentos e ser de utilização gratuita. 

[P.15] Equipa da Biblioteca Escolar 

O bibliotecário escolar é o elemento do 
corpo docente, qualificado, responsável 
pelo planeamento e gestão da biblioteca 
escolar. É apoiado por uma equipa tão 
adequada quanto possível, trabalhando em 
conjunto com todos os membros da comuni-
dade escolar e em ligação com a biblioteca 
pública e outras. 

O papel dos bibliotecários escolares varia 
consoante o orçamento, o currículo e as 
metodologias de ensino das escolas, de 
acordo com o quadro legal e financeiro 
nacional. Dependendo do contexto, existem 
áreas gerais nas quais é muito importante 
que os bibliotecários escolares possuam 
conhecimentos para poderem assegurar um 
funcionamento eficaz dos serviços: a gestão 
de recursos, a gestão de bibliotecas e de 
informação e a pedagogia. 

Num meio cada vez mais dominado pelas 
redes de informação, os bibliotecários 
escolares devem possuir competências 
para planear e ensinar diferentes técnicas 
no tratamento da informação tanto a profes- 
sores como a alunos. Devem, por conse-
guinte, prosseguir a sua formação e desen-
volvimento profissionais. 

Funcionamento e Gestão 

Para garantir a eficácia e avaliação dos 
serviços: 

- a política de serviços da biblioteca 
escolar deve ser formulada de modo a 
definir objectivos, prioridades e serviços 
em articulação com o currículo escolar; 

- a biblioteca escolar deve ser organizada 
e gerida de acordo com padrões profissio-
nais; 

- os serviços devem ser acessíveis a 
todos os membros da comunidade      
escolar e funcionar no contexto da comu-
nidade local; 

- a biblioteca escolar deve promover a 
cooperação com os professores, a direc-
ção das escolas, as entidades responsá-
veis, os pais, outros bibliotecários e 
profissionais de informação e as associa-
ções locais. 

Aplicação do Manifesto 

Os governos, por intermédio dos Ministé-
rios da Educação, são convidados a desen-
volver estratégias, políticas e planos que 
apliquem os princípios deste Manifesto. 
Devem ainda prever a difusão do Manifesto 
nos programas de formação inicial e contí-
nua de bibliotecários e de professores. 

Incentivam-se todos os responsáveis a 
nível local e nacional e a comunidade de 
bibliotecários em todo o mundo a aplicar os 
princípios deste Manifesto. 

O Manifesto foi preparado pela Federa-
ção Internacional das Associações de 
Bibliotecários e de Bibliotecas e aprovado 
pela UNESCO na sua Conferência Geral 
em Novembro de 1999. 

Publicado pelo Ministério da Educação de 
Portugal - Gabinete da Rede de Bibliotecas 
Escolares. � IFLA - UNESCO 

A biblioteca escolar é um parceiro essen-
cial das redes local, regional e nacional de 
bibliotecas e de informação. 

Sempre que a biblioteca escolar partilhe 
equipamentos e/ou recursos com outro tipo 
de biblioteca, designadamente com a 
biblioteca pública, os objectivos específicos 
da biblioteca escolar devem ser reconheci-
dos e salvaguardados. 

Objectivos da Biblioteca Escolar 

A biblioteca escolar é parte integrante do 
processo educativo. 

Os objectivos seguintes são essenciais 
ao desenvolvimento da literacia, das com-
petências de informação, do ensino e 
aprendizagem e da cultura e correspondem 
a serviços básicos da biblioteca escolar: 

- apoiar e promover os objectivos educa-
tivos definidos de acordo com as finali-
dades e currículo da escola; 

- criar e manter nas crianças o hábito e o 
prazer da leitura, da aprendizagem e da 
utilização das bibliotecas ao longo da 
vida; 

- proporcionar oportunidades  de utiliza-
ção e produção de informação que 
possibilitem a aquisição de conhecimen-
tos, a compreensão, o desenvolvimento  
da imaginação e o lazer; 

- apoiar os alunos na aprendizagem e na 
prática de competências de avaliação e 
utilização da informação, independente-
mente da natureza e do suporte, tendo 
em conta as formas de comunicação no 
seio da comunidade; 

- providenciar acesso aos recursos 
locais, regionais, nacionais e globais e 
às oportunidades que confrontem os 
alunos com ideias, experiências e 
opiniões diversificadas; 

- organizar actividades que favoreçam a 
consciência e a sensibilização  para as 
questões de ordem cultural e social; 

- trabalhar com alunos, professores, 
orgãos de gestão e pais de modo a 
cumprir a missão da escola; 

- defender a ideia de que a liberdade 
intelectual e o acesso à informação são 
essenciais  à construção de uma cidada-
nia efectiva e responsável e à participa-
ção na democracia; 

- promover a leitura, os recursos e 
serviços da biblioteca escolar  junto da 
comunidade escolar  e fora dela. 

A biblioteca escolar cumpre estas funções 
desenvolvendo políticas e serviços, selec-
cionando e adquirindo recursos, proporcio-
nando acesso material e intelectual a fontes 
de informação apropriadas, disponibilizando 
equipamentos e dispondo de pessoal 
qualificado.                                          [P.15] 

 

 



Estamos na Web! 

www.esec-cantanhede.rcts.pt Formas de Comunicação 

novidades 

O Choro é Um Lugar Incerto 

Sputnik meu Amor 

A Manipulação dos Media 

Textos e Problemas de Filosofia 

http://abarrigadeumarquitecto.blogspot.com/ 

[A Barriga De Um Arquitecto] é um blogue 
que aborda temas relacionados com a 
arquitectura e  o urbanismo, entre outros, e 
é de autoria de Daniel Carrapa. O seu título 
é inspirado no filme The Belly Of An Archi-
tect, de Peter Greenway, e na música de 
Win Mertens, segundo o autor do blogue. 

Nele podemos encontrar links para institui-
ções como a Amnistia Internacional, Animal 
Rights, Nações Unidas, Nasa World Wind, 
etc.; para sites de arquitectos portugueses e 
estrangeiros; para sites de instituições 
relacionadas com a arquitectura, de revistas 
de arquitectura e design, de arte e design, 
de arte digital, de fotografia, de media 
alternativo, etc. � J.P.  
 

http://www.fernandoguerra.com/ 

“Este web site mostra parte de 3 anos de olhares sobre 
arquitecturas passeadas em trabalho ou no prazer da 
visita. Como actores numa peça, gentes passam 
rapidamente no seu dia-a-dia, dando escala, sentido e 
perspectiva ao fotografado, que passa de pano de 
fundo ao objecto retratado. A procura do registo certo 
na obra de autor consagrado ao pequeno prédio 
anónimo e degradado perdido na malha urbana, passa 
pela percepção da sua vivência quotidiana. 

Não se tenta ser abrangente, cronologicamente 
preciso, ou pretensiosamente servir de guia de uma 
qualquer arquitectura, o visitante irá, sim, deparar-se 
com um diário intimista, um registo “voyeur” por 
excelência onde uma colecção de habitats são 
reunidos e dispostos como diversas peças de um 
puzzle onde se contam Histórias de Pedra, Vidro e 
Betão.”            -in www.fernandoguerra.com/ [acedido em 24OUT06] 

http://via-arquitectura.net/ 

“ViA arquitectura” é uma revista publica-
da pelo Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana, Espanha.  

Neste site podemos encontrar os diver-
sos números publicados desta revista.  

Em cada uma das revistas podemos 
aceder ao seu sumário e visualizar 
fotografias e desenhos relacionados com 
os diversos artigos publicados; podemos 
também aceder a alguns artigos publica-
dos, onde temos acesso ao texto comple-
to bem como a todas as fotografias e 
desenhos que lhe dizem respeito. Estes 
artigos descrevem projectos de edifícios 
com variadas funções como, por exem-
plo, habitação, serviços, etc. � J.P.  
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