
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes tempos mais complicados, as bibliotecas conti-

nuam a prestar os seus serviços aos seus utilizadores. 

Estão a ser respeitadas as normas de distanciamento e 

de higienização dos materiais e do espaço. 

 Vamos, em conjunto, descobrir caminhos para a saúde e o 

bem-estar! 

Consulta das normas adotadas aqui: 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com/2020/09/blog-post_17.html 

 

Estamos por cá!     Clubes de Leitura nas Escolas  
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Boletim das Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento Elias Garcia             
BibEli@s 

A candidatura das bibliotecas foi aprovada pelo PNL2027, 

os clubes de leitura estão em marcha.  

Os alunos já se inscreveram: 5 grupos de 4.º ano (53 

alunos) e 6 grupos de 5.º ano (58 alunos). 

As obras já foram escolhidas, em lotes de 10 exemplares. 

                   4.ºAno                                                                                         

Roald Dahl, Matilda. Oficina do Livro. 

Onjali Q. Raúf. O Rapaz ao Fundo da Sala. Booksmile. 

Frank Boyce. Milhões. Presença. 

Michael Morpurgo. A Fuga de Xangri-Lá. Presença. 

Álvaro Magalhães. O Estranhão. Porto Editora. 

                           5.ºAno                                                                            

Jean Giono. O Homem que Plantava Árvores. Marcador. 

Susanna Tamaro. Tobias e o Anjo. Presença. 

Gine Victor. Veloz Como o Vento. Ponto de Fuga. 

Ana Saldanha. Uma Questão de Cor. Caminho. 

David Walliams. Sr. Pivete. Porto Editora. 

Maria Teresa Maia Gonzalez. Sempre do teu lado. Babel. 



14ª edição do Concurso Nacional de Leitura  

Rádio Elias - Os projetos estão a ser analisa-

dos. Notícias muito em breve!                             

 

 

Recomeçou a atividade, 10 minutos a ler, no nosso Agru-

pamento, da seguinte forma: outubro, novembro e 

dezembro 1º tempo do turno da manhã e da tarde; janei-

ro, fevereiro e março, 3º tempo do turno da manhã e da 

tarde e abril, maio e junho, 5º tempo do turno da manhã 

e da tarde. 1º 

CICLO - 1º tempo 

do turno da 

manhã. 

 

+ Leitura + Sucesso           Continuam as atividades 

promovidas pela CM de 

Almada: Biblioteca 

escolar aberta à 

comunidade, no mês de 

novembro. Mais informações na página web do Agrupa-

mento e no  blog  elias.com . 

Livro do Mês  

O dia em que o meu bairro ficou de pantanas de 

Rosário Alçada 

Araújo, com ilus-

trações de Afonso 

Cruz. 

Encontras o livro 

nas tuas bibliote-

cas. 

 

 

Exposição e leituras de Natal 

 

Concurso O livro do Mês /Campeonato de Leitura 

Responde ao questionário que se encontra na tua   

biblioteca. As melhores respostas poderão ter um 

prémio. Na BE da EB Miquelina Pombo, participa no 

campeonato de leitura. 

Atividades  e Projetos a Continuar 

Página 2  

Livros escolhidos para 

a 1ª fase, dia 18-12: O 

tubarão na banheira 

de David Machado; O 

Menino que não gos-

tava de ler de Susanna 

Tamaro e A pérola de 

John Steinbeck. 



Autor em destaque  - David Machado 

Nasceu em Lisboa, a 14 de junho de 

1978, e, apesar de se ter licenciado em 

Economia, foram as palavras que o 

tornaram conhecido do público. Divide a sua escrita 

entre romances, contos e livros para crianças. 

Requisita um livro de David Machado, na tua biblioteca. 

Semana da Leitura de Almada 2020  

Na companhia dos lobos 

Pequenos maquetistas com    

grandes 

ideias 

Oficina com 

Raquel Mendes e os alunos do 3.ºE da 

professora Lurdes Fonseca.  

Exposição  Halloween 

Trabalhos dos alunos de Inglês. 

 

 

 

Vencedores dos concursos: 

Leitores do Mês: Ana, Lesli, Rodrigo (2.ºB), Luís (5.ºF). 

Concurso livro do Mês: Francisco (5.º D). 

Biblioteca vai à 

sala de aula 

No âmbito do 

MIBE, realizaram-

-se leituras, nas salas de aula, para o 4.º ano. 

Aconteceu em setembro/outubro 
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Exposição  rosas dos ventos 

 

Formação de utilizadores — Requisição Domiciliária 

 

 

 

 

 

Leituras em Voz Alta 

Gostas de ler em voz alta e de fazer pequenos vídeos? 

Regista o momento com o teu telemóvel ou pede ajuda 

na tua biblioteca. Os melhores vídeos poderão ser 

publicados nas redes sociais das tuas bibliotecas. 

Sessão de contos, com 

Ângela  Ribeiro e os alu-

nos do 5ºC da professora 

Cristina Dias. 

Os alunos do 1.ºciclo (em pequenos grupos) e todos os 

alunos do 5.ºano visitaram a BE e levaram um livro 

para ler. 



 

 

 

 

 

 

Este boletim informativo tem como objetivo principal divulgar as atividades das       

bibliotecas do Agrupamento de Escolas Elias Garcia. 

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial,  para o sucesso    

educativo de todos, crianças e alunos.  

Promove as Literacias, nomeadamente a Literacia da Informação, cria meios que faci-

litam  a transformação do aluno no seu próprio agente de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar os professores bibliotecários do Agrupamento. 

Recursos e Novidades 

CONTACTOS: 

EB Elias Garcia 

Rua Manuel Parada 

2819-505 SOBREDA 

EB Miquelina Pombo 

Rua Dr. Alberto Araújo 

2815-811 SOBREDA 

EB Sobreda 

Rua Alto do Índio 2815-625 

SOBREDA 

Blogue: Elias.com http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 

http://eliasdevoralivros.blogspot.com 

Facebook: https://www.facebook.com/beselias.garcia 

https://www.facebook.com/BEAlmada 

Twitter: https://twitter.com/bibelias 

Instagram: insta.be_elias 

Blogue: Deslarguem-me desses livros 

Sítio do AE: http:www.agrupamentoeliasgarcia.com/be_cre.html 

Est@mos 

na Web 

BOM NATAL! 

BOM ANO 2021! 

RBE: https://blogue.rbe.mec.pt 

Metodologias e Recursos para Promover as Literacias Digitais - 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/metodologiaserecursos.html 

PNL: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home 


