
Pias homenageia aluna 

No dia vinte e um de fevereiro, pelas 10h30, reuniu-se 

toda a comunidade escolar de Pias, no átrio central do 

rés do chão da Escola, para realizar uma sessão solene 

de entrega do prémio à aluna  vencedora do concurso 

Faça Lá um Poema, a nível de agrupamento.  

Este concurso foi promovido pelo Plano Nacional de 

Leitura em parceria com a Fundação Centro Cultural de 

Belém e dinamizado pelos Professores titulares das 

turmas e pela Equipa Coordenadora da Biblioteca 

Escolar, no ano letivo 2016/2017.  

A curiosidade estava instalada. Apenas os docentes 

sabiam qual o motivo desta concentração. Para os 

alunos tudo era uma surpresa. Que iria acontecer? 

Foi, então, que o professor bibliotecário tomou a 

palavra, começando por elogiar o desempenho evidenciado por esta escola neste concurso.  

Para que tudo fosse claro, o professor explicou as regras do concurso para que se percebesse a dimensão do 

mesmo, referindo que este contempla vários 

escalões: 1.º CEB; 2.º CEB; 3.º CEB e 

secundário. 

De seguida, foi chamada ao palco a aluna 

vencedora - Nádia Gonçalves, da turma P4A, 

a qual recebeu para além dos parabéns 

públicos, um diploma e um prémio. 

Foi emocionante observar a alegria 

estampada no rosto da menina e o orgulho e 

prazer com que leu o seu poema para todos 

os presentes.  

Finalmente, o professor bibliotecário agradeceu a entusiástica participação dos alunos desta escola, 

agradecendo o empenho e colaboração do corpo docente, sem o qual nada disto teria acontecido. 

Esta aluna foi a vencedora no nosso agrupamento, ao nível do 1.º CEB e representou, nesta categoria, o 

Agrupamento de Escolas de Monção, na final Nacional.  

A participação das escolas neste tipo de concursos é muito importante, pois estes permitem incentivar o 

prazer da leitura e da escrita, contribuir para desenvolver leitores confiantes e competentes e desenvolver 

competências necessárias às exigências profissionais do mundo atual. 

O professor bibliotecário 

Fernando Magalhães 


