
“ A Minha Biblioteca” 

 

A Biblioteca é uma fonte de saber, de conhecimento, um alimento para a insaciável 

fome da razão, que todo o ser humano possui… 

Mas a Biblioteca não é só isso… A Biblioteca é muito mais! 

A Biblioteca transcende todos os limites – é uma fonte, é um porto seguro, é uma 

nuvem na qual podemos flutuar pacificamente. Enfim,… é o mundo, apenas à 

distância de um virar de página! 

A Biblioteca da Ferreira Dias é tudo isto e muito mais! É um lugar sossegado, pacífico 

e celestial até, onde podemos ler, escrever, trabalhar, pensar, filosofar… 

Enfim, a Biblioteca é o centro do mundo, mesmo aqui ao nosso lado! 

 

Pedro Silva, 10º C1, nº 21 (1º Lugar, Texto, E. Secundário) 

 

 

A Biblioteca pode ser o melhor lugar da escola! Não engordamos porque não podemos 

comer, não perdemos a voz pois só podemos sussurrar, os livros só mais sábios nos 

podem fazer e, com isto tudo, é mais fácil aprender! 

Diogo Fernandes, nº 9, 9º A (1º Lugar, Frase sobre a BE, E. Básico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“ A Minha Biblioteca” 

 

A Biblioteca Escolar da Ferreira Dias é uma parceira fundamental que ajuda a nossa 

escola a cumprir a sua missão de ensino e aprendizagem escolar. A Biblioteca Escolar 

garante um serviço pedagógico, cujo papel principal é contribuir para a formação do 

aluno e para apoiar a ação do professor. 

Fornece vários recursos que contribuem para a aprendizagem e ensino tais como 

livros, manuais escolares, internet, calculadoras, atividades e ainda professores 

dispostos a ajudar alunos com necessidades formativas. 

A Biblioteca Escolar proporciona informações e ideias essenciais para quem quer ter 

sucesso na vida, na sociedade actual, com base em informações e conhecimentos. 

A “nossa” biblioteca permite-nos adquirir as ferramentas necessárias que nos 

ajudarão a aprender ao longo das nossas vidas e a desenvolver a nossa imaginação. 

Dito isto, a Biblioteca é um lugar que nos irá capacitar e tornar-nos cidadãos 

responsáveis. 

 

Dinis Macedo 

11º E2, nº 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“ A Minha Biblioteca” 

 

A minha biblioteca é especial, aquela que me dá tudo o que preciso. Para além de 

ser a minha melhor amiga, está sempre de braços abertos para me receber e não 

importa a raça, cor, religião ou idade. 

Todos os que entram na biblioteca têm o dever de respeitar o espaço e os colegas 

que lá estão, pois a biblioteca é para todos. Na minha biblioteca podemos conhecer a 

história dos antepassados, aprender sobre o presente e preparar o futuro mas, o 

melhor de tudo é a felicidade que isso nos traz. 

Por isso, ninguém perca mais tempo, faça um esforço e venha visitar a Biblioteca, 

esta tem muito para oferecer, podem-se conhecer lugares belos e outros países, sem 

sair de uma cadeira. Apenas ler! 

A Biblioteca espera ansiosamente por ti! 

 

Latifa Ceita 

12º (3º S), nº 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A Minha Biblioteca” 

 

…Era normal até ao famoso dia 31 de que todos falam. Não sei que dia tão especial é 

dia 31 de outubro. 

Era domingo e eu tinha-me esquecido do meu telemóvel na biblioteca, que ficava no 

meio do bosque, era enorme, parecia uma mansão! 

Apanhei um autocarro que parava mesmo em frente, olhei para o relógio que 

marcava 23.40H, decidi apressar-me pois já estava escuro e tinha aulas no dia 

seguinte. Finalmente cheguei 

 


