
 Edição n.º 2  2019/2020 

 

 

      No passado dia 1 de outubro, na Bibliote-

ca Escolar do Agrupamento de Escolas So-

phia de Mello Breyner, foi comemorado o 

Mundial da Música. Realizaram-se sessões 

orientadas por percussionistas, alunos da Aca-

demia de Música de Espinho.  

 A Beatriz e o Ricardo, de manhã, e mais 

dois alunos convidados, à tarde, apresentaram 

alguns dos instrumentos que tocam diaria-

mente, desde os de altura definida até aos de 

altura indefinida. Alguns dos instrumentos 

foram os bongós, o triângulo, as maracas, a 

pandeireta e as clavas (altura indefinida) e o 

metalofone (altura definida). Foram também 

ensinados alguns truques e técnicas sobre o 

manuseamento destes instrumentos.  

 Assim, durante as várias sessões que de-

correram ao longo do dia, os alunos dos 7.º e 

do 8.º anos puderam conhecer e experimentar 

tocar alguns instrumentos de percussão, apli-

cando as diferentes técnicas demonstradas. 
 

      A atividade foi enriquecida em articulação 

com a Biblioteca escolar, onde estiveram ex-

postos instrumentos musicais em miniatura, 

livros da temática e biografias de músicos 

ilustres. 

Isabel da Fonseca, Luísa Quintas, 7.º B 

                               

                             No dia 2 de outubro, realizou-se mais uma vez a atividade “Parar para Ler”, na Escola Bási-

ca Sophia de Mello Breyner.       

 A atividade, dinamizada pelo Departamento de Línguas em articulação com o Departamento 

de Expressões, tem por objetivo promover o gosto pela leitura e estreitar a relação dos alunos com 

os livros. 

         Como é habitual, cada aluno trouxe de casa um livro para ler durante 45 minutos, às 12h30 e 

às 14h20, mas com a particularidade de os professores de música terem preparado um acompanha-

mento musical que foi interpretado do início ao fim do tempo da leitura. 

         Os alunos gostaram da atividade ainda mais por ter sido acompanhada com música e todas as 

turmas participaram, sem hesitar, neste evento. 

Catarina Pinto Nunes, 9.º B 

Uma feira do livro é… 

     Eu nunca dei importância nem valor à 

Feira do Livro do Porto. Tenho de admitir que 

nunca soube muito sobre esse evento. Imagi-

nava as feiras do livro como apenas um lugar 

onde se arranjavam livros mais baratos do que 

numa livraria, por exemplo. Mas, nunca pensei 

que, para além disso, existe um número consi-

derável de atividades para se realizar durante 

aqueles 16 dias. 

        Há cerca de dois meses, estive a navegar 

na net à procura de “Locais onde se arranjam 

livros baratos” e um dos primeiros resultados 

que me apareceu foi a feira do livro do Porto. 

Naquela altura, nem prestei muita atenção, no 

entanto agora que já sei o que é uma feira do 

livro gostava de poder voltar atrás para ter ten-

tado ir a esse evento tão interessante e cheio de 

atividades e programas. São tantas que nem 

consigo imaginar, e nem todas são só sobre 

livros. Há desde programas infantis, até pales-

tras sobre Leonardo Da Vinci passando por 

algo que nem sabia que existia: espetáculos de 

spoken words.  

        Após reunir esta informação, creio que já 

consigo responder à questão: “O que é uma 

feira do livro?”. Na minha opinião, uma feira 

do livro não é só um sítio onde se arranjam 

livros a bom preço, mas também um local on-

de se pode participar em inúmeras atividades, 

ir a imensas palestras e debates e talvez até 

encontrar o Presidente português, Marcelo Re-

belo de Sousa. Enfim, é, sobretudo, um lugar 

de cultura, onde se pode aprender numerosas 

coisas e passar um dia divertido e bem apro-

veitado. 

       Espero conseguir ir à Feira do Livro do 

Porto no próximo ano, para desfrutar de uma 

grande parte das atividades que esta oferece.  
 

 

Filipe Costa Ferreira, 8.º C 


