ENCONTRO COM A ESCRITORA ROSÁRIO ALÇADA ARAÚJO
No dia vinte e três de novembro a escritora Rosário Alçada Araújo esteve no Centro Escolar de
Solum Sul, a convite da Equipa da Biblioteca Escolar e em parceria com a Associação de Pais
da EB de Solum Sul.
A Escola preparou-se, semanas antes, para receber a Escritora. Assim, foram dinamizadas
sessões, na Biblioteca Escolar, pela Professora Bibliotecária, para todas as turmas da escola,
incluindo as do Jardim de Infância, para melhor conhecimento da vida e obra da autora. Estas
sessões foram enriquecidas por uma parte prática que consistiu na construção de um “leque
mágico”.
Todas as Turmas da escola leram, na íntegra, pelo menos um livro da referida autora, em
contexto de sala de aula, aí produzindo, também, quer trabalhos de ilustração e produção de
texto, quer de artes plásticas, os quais ficaram, depois, expostos na Biblioteca Escolar, para
serem visualizados por toda a comunidade educativa.
A convite da Professora Cândida Carvalho, da Equipa da Biblioteca escolar, e com o apoio
daquela docente, as estagiárias do Curso de Mestrado Pré-escolar e 1º Ciclo, Sandra Andrade e
Arlete Nascimento, delinearam o Projeto “Maleta Pedagógica” a partir do livro “Histórias de um
leque mágico” (da autoria da Escritora) e construíram vários matérias pedagógicos sobre este
livro. A turma do 3ºA, da Professora Isabel Silva, participou ativamente neste Projeto e aquelas
estagiárias sob orientação científica daquela docente, apresentaram-no à comunidade educativa,
aquando da visita da autora à nossa escola. A Maleta encontra-se disponível na nossa Biblioteca
para ser disponibilizada, em todo o Agrupamento, a Docentes, Não Docentes e
Pais/Encarregados de Educação que queiram explorar aquela obra.
Os pais dos alunos da EB de Solum Sul, através da sua Associação, organizaram a Feira do
Livro, a qual decorreu entre os dias 19 e 23 de novembro.
A Equipa da Biblioteca Escolar, constituída pelas Professoras Nazarete Catré e Cândida
Carvalho, embelezaram o espaço, o qual ficou magnificamente decorado com a linda árvore dos
rebuçados concebida pela Professora Cândida. Este trabalho de decoração da sala contou, ainda,
com a generosa colaboração do Professor António Barreira da Silva.
No dia 23 de novembro, todas as turmas estiveram no Encontro com a escritora, interagindo
de uma forma muito positiva e dinâmica, nas várias sessões que decorreram para o efeito, tendo
estado, da parte da manhã, quer a Senhora Subdiretora do Agrupamento, Arminda Gonçalves,
quer uma das Adjuntas, Maria do Carmo Gaspar, em representação da Direção bem como duas
Representantes da Associação de Pais, Alexandra Veiga e Ema Sousa, as quais deram início à
sessão com a Escritora Rosário Alçada Araújo. Da parte da tarde, houve uma única sessão, na
qual foi apresentada a Maleta Pedagógica à comunidade educativa e que contou com a presença
do Senhor Vereador da Educação, José Belo, do Senhor Diretor, António Couceiro e da Senhora
Subdiretora do Agrupamento, Arminda Gonçalves, da representante da Associação de Pais,
Alexandra Pestana, os quais fizeram a abertura da sessão. Estiveram, ainda, presentes alguns
dos Representantes dos Pais/Encarregados de educação das Turmas, que aceitaram o convite
que lhes foi feito.
A Presidente da Associação de Pais da EB de Solum Sul presenteou a Escritora com umas
caixinhas de Cup Cakes, feitos por si, nos quais estavam impressos alguns dos livros da autora.

Ao longo de toda a preparação do Encontro com a Escritora e no dia em que este aconteceu,
a Equipa da Biblioteca Escolar pôde contar, como sempre, com a inexcedível colaboração da
Coordenadora de Estabelecimento, Professora Ângela Rodrigues, a quem dirigimos um especial
agradecimento.
A equipa da Biblioteca Escolar agradece, também de forma particular, a todos os
elementos da comunidade educativa envolvidos (entre outros, Alunos, Professores,
Pais/Associação de Pais, Assistentes Operacionais) sem os quais esta atividade não teria tido o
sucesso que teve. Um Bem-haja a todos!
A Equipa da Biblioteca Escolar: Nazarete Catré e Cândida Carvalho

