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Fa
m

ília
...

 

A família é como um barco a

navegar no mar, só quando todos

remam juntos, com amor e

cooperação, chega a bom porto...

ao cais da felicidade...



15 DE MAIO - DIA
INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

Uma vez que, é em Família que partilhamos
momentos de afetividade, proximidade, calor
humano, harmonia, amor e carinho,
fundamentais para o crescimento e
desenvolvimento equilibrado de uma criança,
a Biblioteca Escolar convida alunos e
famílias a comemorar o Dia da Família
através da leitura...

APRESENTAMOS  DUAS OBRAS ESCOLHE UMA OU AMBAS.. .



"O Livro da Família"
de Todd Parr

Livro recomendado pelo Pano Nacional de Leitura, que nos conta sobre todos os tipos de

Famílias. Algumas famílias são parecidas; Algumas famílias gostam de comer coisas

diferentes; Algumas famílias gostam de se abraçar... 

(Para ler clica na imagem do livro)

https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-livro-da-famlia-55143026
https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-livro-da-famlia-55143026


Após a Leitura...

Completa a frase, escrevendo uma ou várias

frases.

Faz um desenho.

A MINHA FAMÍLIA É... 



"Dias de uma Família

fechada em casa" 
de Marta Correia e
Miguel Correia 

O livro conta a história de Laura que tem doze anos e vive com a mãe, a irmã e o irmão. Os quatro

vivem estes dias de isolamento em casa, como quase todos nós, por causa da COVID-19.

É pela voz de Laura que nos chegam os relatos de momentos diferentes, impensáveis há apenas

umas semanas. Mas também a esperança de um rápido regresso à normalidade, aos dias de Escola,

abraços, beijos e de olhares que vão certamente passar a ter outro valor.. (Para ler Clica na Imagem

do livro)

https://ideiascomhistoria.pt/pages/livro-dias-de-uma-familia-fechada-em-casa?fbclid=IwAR39HBD3oSThC-vnELeFE2bjlFx4M7-OAYWdqNGcnSVHqXhn6bJBWrbWI2w
https://ideiascomhistoria.pt/pages/livro-dias-de-uma-familia-fechada-em-casa?fbclid=IwAR39HBD3oSThC-vnELeFE2bjlFx4M7-OAYWdqNGcnSVHqXhn6bJBWrbWI2w


Após a
Leitura...
VAMOS JOGAR...

Para jogar Clica na imagem

https://www.stopcontagio.pt/


Aprendo mais...

ÁRVORE GENEALÓGICA

Para ver um vídeo clica aqui.

 

Tenta fazer a árvore Genealógica da

tua Família.

FAMÍL IA DE PALAVRAS.. .

Para ver um vídeo clica aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=o7ezVBaQBmM
https://www.youtube.com/watch?v=o7ezVBaQBmM
https://www.youtube.com/watch?v=Dj84cchF3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=Dj84cchF3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=o7ezVBaQBmM
https://www.youtube.com/watch?v=Dj84cchF3Ek


SEJAM FELIZES...!

Facebook
PARTILHEM OS VOSSOS TRABALHOS
NO NOSSO FACEBOOK (CLICA AQUI)

A Equipa da Biblioteca Escolar

https://www.facebook.com/BEOrdemSantiago/
https://www.facebook.com/BEOrdemSantiago/

