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Estamos cá e contamos contigo!
Agora que o outono já se instalou, as bibliotecas do AE Elias Garcia
têm em marcha um conjunto de iniciativas e apelam à participação
de toda a comunidade educativa.
Visita à biblioteca para levar um livro, dar sugestões, ver a exposição de Halloween e das Rosas dos ventos e celebrar o Natal.
As normas de distanciamento e de higienização dos materiais e
do espaço continuam a ser respeitadas.

Vamos mantermo-nos em segurança!
100 anos de José Saramago

Saramago nas Escolas do AE Elias Garcia
Leituras centenárias
Assinala-se a 16 de novembro de 2022 o centenário de José Saramago.
O Agrupamento Elias Garcia vai participar na abertura do centenário
com a leitura de A maior flor do mundo, pela aluna Leonor do 4.ºB.

Participa nas atividades da tua
biblioteca!
Bom trabalho e boas leituras!
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Atividades e projetos de continuidade

Autor em destaque - José Saramago
José Saramago (1922-2010) foi um importante escritor português.
Destacou-se como romancista, dramaturgo, poeta e contista. Recebeu o Prémio Nobel de Literatura o Prémio Camões. José Saramago nasceu em Azinhaga de Ribatejo, no concelho de
Golegã, distrito de Santarém.

Livros do Mês /Concurso O livro do Mês
A maior flor do mundo de José Saramago e O pai Natal e eu de Matt Haig.
Responde aos questionários que se encontram na tua biblioteca e nas redes
sociais. As melhores respostas terão um prémio.

Comemoração do dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada
Participação na comemoração promovida pelos professores de Físico-Química, no dia 22 de novembro.

Clubes de Leitura
Recomeçaram os encontros dos clubes de leitura do 4.º, 5.º e 6.º anos.
Realizaram-se 8 sessões no mês de outubro. Consulta o horário na tua
biblioteca.
Encontro com José Fanha, Daniel Completo e Carlos Fiolhais
No dia 22 de novembro, as turmas do 3.º e 4.º anos do Agrupamento Elias Garcia vão participar no encontro online para falar do livro Cabeças na Lua com os seus autores.

Exposição Rosa dos ventos
Exposição de trabalhos fantásticos realizados pelos alunos do 5.º ano em HGP.
Visita a tua biblioteca e vota na tua rosa dos ventos preferida até ao dia 16 de novembro!

Rádio Elias SOM - Leituras com a BE - Apresenta as tuas ideias na BE.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
A atividade, 10 minutos a ler, no nosso agrupa- Inscrições na tua biblioteca. Fase a nível de
mento, já retomou ao 1º tempo do turno da manhã escola no dia 14 de dezembro de 2022.
e da tarde, até ao mês de janeiro de 2022.

Participa!
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Aconteceu em setembro e outubro
Jornada “Memória e Esperança”
Mural Luto Memória e Esperança em colaboração com o PES.

Dia da Alimentação/Projeto SOBE
Leitura de A lenda do Baobá
Professora Sandra Marques para o 4.ºA.

Exposição bibliográfica e de trabalhos dos
alunos do 6.º ano.

Sessão sobre os 5 sentidos
A partir da leitura de O livro com cheiro a

chocolate de Alice Vieira.
Professora Cristina Dias para o 2ºA.

Apresentação da BE /BibEli@Paper
Realizou-se a apresentação da biblioteca às crianças do
pré-escolar e aos alunos do 1.º ano e 5.º anos do AE
Elias Garcia.

Exposição de HALLOWEEN
216 trabalhos expostos, 327 votações. Trabalhos vencedores,
n.º 10 (Sara e Rojin, 6.º E); n,º 4, (Diogo, 5.ºD); n.º70, (Matilde,
6.º D); n.º 161
( Yara e Joana
( 6.ºE); n.º 1
( Ana, 6.º E).

CONTACTOS:

EB Elias Garcia

Esta Newsletter tem como objetivo principal divulgar as atividades das bibliotecas do

Rua Manuel Parada

Agrupamento de Escolas Elias Garcia.

2819-505 SOBREDA
EB Miquelina Pombo
Rua Dr. Alberto Araújo

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial, para o sucesso
educativo de todos, crianças e alunos.

2815-811 SOBREDA

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

EB Sobreda

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

Rua Alto do Índio 2815-625
SOBREDA

Para qualquer sugestão, contactar as professores bibliotecárias do Agrupamento.

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

Est@mos

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

na Web

Twitter: https://twitter.com/bibelias
Instagram: insta.be_elias
Sítio do AE: http:www.agrupamentoeliasgarcia.com/be_cre.html

Recursos e Novidades
15.ª Edição do Concurso Nacional de leitura
Livros selecionados no Agrupamento:

Leitores do Mês: Beatriz, 1.ºB; Jaine, 2.ºC; Pedro, 3.ºA;
Ana Leonor, 3.ºB.

Nas bibliotecas Elias Garcia,
leia, aprenda e sorria!
FELIZ NATAL!

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

