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Assinalando o Mês Internacional da Biblioteca Escolar,
foi lançado um desafio aos alunos para imaginarem.
Para tal foi-lhes proposto uma atividade denominada
“Atreve-te a imaginar”. Estes escolheram aleatoriamente
questões, dando asas à sua imaginação/reflexão através
da resposta escrita.
Os alunos tiveram oportunidade, neste contexto,
de criar, de pensar, de intervir e de fundamentar as suas
opiniões e sentimentos de forma a melhorar a relação
consigo e com os outros. “Atreve-te a imaginar
“procurou estabelecer pontes entre a BE e os alunos e
que todos juntos possamos contribuir para construir
uma escola criativa, motivadora e geradora de um
futuro promissor.
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Imagina que tens 1000 € para doares a
alguém, o que farias?

Imagina que vives numa caverna na
floresta, o que terias lá dentro?

- Comprava bonecos, carrinhos,
comida, roupa e coisas de higiene, para
dar a uma instituição.
- Doava a pessoas que precisassem.
- Doaria a uma instituição de adoção
para comprarem comida e o que
quisessem.
- Eu doava a uma criança.
- Poupava-o ou daria a alguém que
precisasse.

-Tudo o que uma pessoa normal usa e
tem em casa.
- Comida, água, telemóvel, internet,
computador, tablet, televisão, pizza,
morangos, frigorífico e um gelado.
- Eu teria um secador de cabelo, roupa
e um estojo de maquilhagem.
- Teria comida, uma cama e um animal
de estimação.

Vamos imaginar que és um chefe de
cozinha e tens um restaurante. Que
tipo de alimentos/pratos servirias?
- Serviria pratos com muita classe.
- Todo o tipo de comida para ganhar
dinheiro.
- Serviria pratos de massa italiana.
-Alimentos biológicos e pratos
saudáveis.

Imagina que fazes parte do elenco de
uma peça de teatro, que personagem
serias?
- O herói.
- A personagem principal.
- Um Pirata.
- O Gigante Egoísta.
- Uma Princesa Cavaleira.
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