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Dia Internacional da Criança

Em Genebra - cidade sede de diversos departamentos das Nações Unidas, da Cruz
Vermelha e da UNESCO – foi proclamado em 1925, o Dia Internacional da Criança durante a
Conferência Mundial para o Bem-estar da Criança, sendo celebrado desde então em 1 de junho
em muitos países. Em Portugal o Dia da Criança celebrou-se pela primeira vez no dia 1 de Junho
de 1950 por iniciativa das Nações Unidas. Neste dia os então Estados-Membros reconheceram
os direitos de todas as crianças, independentemente da sua raça, nacionalidade, religião,
origem social, ao amor, à educação gratuita, à proteção contra todo e qualquer tipo de
exploração e ainda o direito a viverem num clima de paz e igualdade.
A biblioteca escolar quer estar presente neste dia, vivido este ano em condições muito
especiais, enviando um abraço muito apertado a todos os nossos alunos e alunas e partilhando
com eles e elas algumas atividades online para celebrar este data única.
Feliz Dia a todos e todas que ainda são crianças.

A criança que pensa em fadas
“ A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas
(...)
Sabe como é que as cousas existem, que é existindo,
Sabe que existir existe e não se explica,
Sabe que não há razão nenhuma para nada existir,
Sabe que ser é estar em algum ponto
(...)”

Alberto Caeiro

Piano concerto No.2 – Animação (8:42)
Shostakovich (Célebre compositor russo do século XX)
Acessível em https://www.youtube.com/watch?v=gFanayBhyeA
O pai que se tornou mãe - História de Estranhões & Bizarrocos: Estórias para Adormecer Anjos,
de José Eduardo Agualusa. Livro recomendado pelo PNL e vencedor do Prémio Gulbenkian de
Literatura Infantil 2002. Acessível em https://www.tndm.pt/pt/espetaculos/d-maria-ii-em-casa/
Aceder por D. Maria II em Casa – Salinha online

Parece um pássaro
David Machado
Acessível em https://www.tndm.pt/pt/espetaculos/d-maria-ii-em-casa/ Aceder por D. Maria II
em Casa – Salinha online

Monstrinha na RTP 2 – Festival de Animação de Lisboa - 30 e 31 de maio - Das 8h00 às 13h00
https://monstrafestival.com/pt/monstrinha-rtp2/
Exposição “ Carrinhos Pequenos Para os Pequenos”
Visita virtual ao Museu dos Coches –Acessível em
https://artsandculture.google.com/exhibit/carrinhos-pequenos-para-ospequenos/JAIiAC6JA6BvIQ
Reconhecendo o papel interdisciplinar das artes como elemento fundamental na
educação dos alunos e na sua formação como indivíduos plenos, a biblioteca escolar convidou o
grupo de Educação Visual, nas pessoas das professoras Carla Costa e Leonor Teixeira, a evocar a
Semana Internacional de Educação Artística que decorreu entre 25 e 31 de maio:

No nosso Instituto a Educação Visual tem sido uma constante na vida dos nossos
Pupilos, expressando os seus sentimentos nos mais variados suportes, e em todas as cores.
É-lhes incutido, desde o primeiro momento, a importância do olhar, do saber estar perante a
arte, o objeto de arte e a arte em si. Os alunos aprendem a olhar o que os rodeia e a refletir,
olham de dentro para fora e de fora para dentro, colocando em cada obra sua a importância do
segundo que perderam nesse olhar.
“…são histórias contadas com cores,
Em guaches, lápis ou pasteis,
Quase que se sentem os sabores,
As palavras ganham formas
Numa gama infinita de papeis…
…primárias, secundárias, terciárias,
Quentes e frias, complementares,
As cores são catalogadas,

Usadas e repintadas,
Ganhando novas vestimentas
Nos mais ingénuos olhares…
…Falo de talento, de força, de cores,
De gestos, de sonhos, de ideias,
De artistas, de linhas, de sabores,
De figuras, de tintas, de mãos,
Falo de todos nós,
Dos filhos, dos pais, dos avós…
…A Educação Visual é um risco que se corre,
Quando se risca,
É um borrão de tinta,
Quando se pinta.
É um saber olhar,
É um saber ver,
É um saber contemplar!
É um jogo de cores, de luzes,
Que nos faz tanto bem,
É a Educação Visual
De quem a tem.”

Professora Carla Costa
Lição Inaugural IPE/Out 2017

A educação artística é um processo basilar no desenvolvimento da criança, desde que
esta inicia a sua existência no ventre materno. O papel fundamental dos educadores, em
proporcionar a perceção de estímulos, espaços e motivações, que despertam e provocam a
curiosidade, abre caminho ao crescimento da criança enquanto ser humano, dando origem a
pesquisas na procura de respostas e de experiências no intuito de criar, levando à satisfação e
bem-estar que, mais do que um fim em si mesmo, constituem o início de uma nova procura.
“Se não der a uma criança arte e histórias, poemas e música, o dano não será tão fácil de
ver. No entanto, está lá.” Philip Pullman, citado por Mia Couto.
Professora Leonor Teixeira

A Biblioteca escolar deixa ainda esta semana uma homenagem à escritora Luísa Ducla
Soares que comemora 50 anos de vida literária - 50 anos em que as suas palavras
enriqueceram a literatura infantil e juvenil:

Livro
“Livro
um amigo
para falar comigo
um navio para viajar
um jardim
para brincar
uma escola
para levar
debaixo do braço (...)”
Luísa Ducla Soares

Boas leituras para todas/os
Armanda Dias (profª bibliotecária)

