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Boletim nº4 

Novas Formas de Trabalho 

Sugestões das Bibliotecas Escolares do AEP 

 

1. Como se vive nestes momentos de 

confinamento … 
 

 

A adaptação a esta nova realidade leva-nos a outros hábitos e a ter diferentes 

perspetivas, enquanto esperamos pelos novos tempos desconhecidos. 

 

 

 

Como se vive sem sair de casa - Jornal Público 

https://www.publico.pt/p3/interactivo/como-se-vive-sem-sair-casa 

 

# StayArtHomePejac, o movimento que quer mudar o vemos da janela 

https://www.publico.pt/2020/04/17/p3/noticia/stayarthomepejac-movimento-quer-mudar-vemos-

janela-1912590 

 

Momentos de poesia 

  "Lisboa ainda",  de Manuel Alegre 

Um poema, recitado por Jorge Almeida e vídeo de José Barbosa, que mostra  a incrível realidade de 

uma cidade, Lisboa, sem barulho e sem pessoas nas ruas. “Aconteça o que acontecer, Lisboa 

Resiste”, publicação da CML. 

https://nit.pt/out-of-town/back-in-town/poema-de-manuel-alegre-numa-lisboa-vazia-cria-um-

incrivel-video-da-resistencia 

 

https://www.publico.pt/p3/interactivo/como-se-vive-sem-sair-casa
https://www.publico.pt/2020/04/17/p3/noticia/stayarthomepejac-movimento-quer-mudar-vemos-janela-1912590
https://www.publico.pt/2020/04/17/p3/noticia/stayarthomepejac-movimento-quer-mudar-vemos-janela-1912590
https://nit.pt/out-of-town/back-in-town/poema-de-manuel-alegre-numa-lisboa-vazia-cria-um-incrivel-video-da-resistencia
https://nit.pt/out-of-town/back-in-town/poema-de-manuel-alegre-numa-lisboa-vazia-cria-um-incrivel-video-da-resistencia
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"Noutros Lugares", de Jorge de Sena, na voz de Diogo Infante 

(3º Ciclo e Ensino Secundário)  

https://ensina.rtp.pt/artigo/noutros-lugares-de-jorge-de-sena/ 

 

 "Leituras ao ouvido: ligados pela poesia e pelo telefone", Casa Fernando Pessoa 

Como manter a ligação através da poesia - leitura de poemas e textos curtos ao telefone. 

https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp/noticias-publicacoes/leituras-ao-ouvido-ligados-pela-

poesia-e-pelo-telefone 

 

Teatro / Museus  

Salinha online do D. Maria II 

Novas histórias todos os sábados e domingos, desde 18 de abril, às 11h00 

(Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

https://www.facebook.com/RedeNacionalBibliotecasPublicas/posts/3696309660442713/ 

 

Museu online do Covid 

https://www.instagram.com/covidartmuseum/ 

 

Ciência 

VisioKids – Ciência para crianças em oito episódios, vídeos RTP sobre: sistema solar, sistema 

circulatório, sistema respiratório, os 5 sentidos, animais, espaço, cosmos, as estações do ano e o 

movimento de translação, internet, reciclagem…  

https://www.rtp.pt/programa/tv/p30852 

 

Documento 

“Despertar para a Ciência” – DGE 

(Atividades dos 3 aos 6 anos - Educadores de Infância) 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/despertar_para_ciencia.pdf 

 

 

https://ensina.rtp.pt/artigo/noutros-lugares-de-jorge-de-sena/
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp/noticias-publicacoes/leituras-ao-ouvido-ligados-pela-poesia-e-pelo-telefone
https://www.casafernandopessoa.pt/pt/cfp/noticias-publicacoes/leituras-ao-ouvido-ligados-pela-poesia-e-pelo-telefone
https://www.facebook.com/RedeNacionalBibliotecasPublicas/posts/3696309660442713/
https://www.instagram.com/covidartmuseum/
https://www.rtp.pt/programa/tv/p30852
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/despertar_para_ciencia.pdf
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2.   Ainda há tempo... para comemorar o  

Dia Mundial da Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrar o Dia Mundial da Terra com várias estreias de documentários, National Geographic 

https://visao.sapo.pt/visaose7e/tv/2020-04-22-national-geographic-celebra-dia-mundial-da-terra-

com-varias-estreias-de-documentarios/ 

 

"Apreciar a Natureza Através das Lentes do Confinamento", National Geografhic 

https://www.natgeo.pt/animais/2020/04/apreciar-natureza-atraves-das-lentes-do-confinamento 

 

Dia Mundial da Terra,Visão Júnior 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/temas/ambiente-vj/2020-04-22-22-de-abril-dia-mundial-da-terra/ 

 

Mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, ONU News 

Neste Dia Internacional da Terra toda a atenção está voltada para a pandemia da COVID-19. Segundo 

o secretário-geral das Nações Unidas, este é de facto “... o maior teste que o mundo enfrentou desde 

a Segunda Guerra Mundial.” 

https://www.youtube.com/watch?v=WU1NGy1_ZT4 

 

 Dia da Terra - " A PRIMAVERA CONTINUA LÁ FORA", CMC 

https://www.youtube.com/watch?v=oY5d2ClcdtE 
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