
 22 de outubro  dia da Biblioteca Escolar
A Biblioteca Escolar é uma chave para o passado, porque sem memória e transmissão do 

conhecimento seria impossível receber a herança e património de saberes, que hoje nos identifica a 

todos;  uma chave  para o presente,  porque só através  do domínio  da informação e  gestão  do  

conhecimento, que configuram a nossa era, podemos dar continuidade a esse legado, enriquecê-lo  

e  projetá-lo  no  tempo;  uma  chave  para  o futuro,  porque  este  dependerá  sempre  da  ação,  

expectativas e capacidade de gerir as mudanças com que o desejamos tecer. 

in:http://www.rbe.min-edu.pt/np4/363.html

Proposta de trabalho de turma:

• Elaborar  um marcador  de  livros  original  e  criativo  acerca  da 

biblioteca escolar,  tendo em conta o tema sugerido:  Biblioteca 

escolar, uma chave para o passado, presente e futuro.

• Os melhores trabalhos ficarão expostos na árvore da biblioteca.

• Haverá um prémio para a melhor turma, por ciclo.

Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da 

aplicação do nosso próprio esforço.

(Immanuel Kant)
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Se sonhar um pouco é perigoso, a solução não é sonhar menos, é sonhar mais.

(M. Proust) 
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Tu, que dormes, espírito sereno,
Posto à sombra dos cedros seculares,
Como um levita à sombra dos altares,
Longe da luta e do fragor terreno,

Acorda! é tempo! O sol, já alto e pleno,
Afugentou as larvas tumulares...
Para surgir do seio desses mares,
Um mundo novo espera só um aceno...

Escuta! é a grande voz das multidões!
São teus irmãos, que se erguem! são canções...
Mas de guerra... e são vozes de rebate!

Ergue-te pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate!

(Antero de Quental, A um Poeta)


