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O objetivo principal deste
boletim é dar a conhecer as
atividades que envolvem as
bibliotecas do Agrupamento
de Escolas Elias Garcia, na
Sobreda e Vale de Figueira,
no concelho de Almada.

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
aprenda e sorria!

Queremos que cada vinda à
biblioteca corresponda a um
momento feliz e estimule a
vontade de voltar.
Fotos das bibliotecas da EB Elias Garcia
Fotos das BE
e da EB Miquelina Pombo.

Pontos de interesse especiais:



Autor em destaque
Centenário do nascimento de
Sophia Andresen



Livros do Mês



Novidades



Concurso Nacional de leitura



Literacia 3Di



Exposições: Halloween;

ATIVIDADES

EXPO

CONCURSO

Halloween

NACIONAL
DE LEITURA

EXPOSIÇÃO Ali Babá
e os 40
ladrões

Ali Babá e os 40 ladrões;
Rosas dos ventos


Pai Natal Verde



Exposição bibliográfica sobre
o NATAL



Aconteceu...

APRESENTAÇÃO

1ª fase, (a nível da escola),
dia 9 de dezembro, às
11:00, para os alunos inscritos da EB Elias Garcia e
da EB Miquelina Pombo.

Dia 9 de
dezembro,
na EB M.
Pombo.

Dia 10 , no EXPOSIÇÃO Rosa
auditório da dos ventos
EB Elias Garcia.

CAMPEONATO
LITERACIA 3Di
Na plataforma Escola Virtual, os alunos do
5.º ano respondem a questões
de Matemática, os do 6.º ano de Ciência, no
A calendarização já se encontra
disponível na sala dos professores. 7.º ano fazem a prova de Leitura e os alunos
Decorre de 18 a 29 de novembro. do 8.º ano realizam a prova de Inglês.
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SOPHIA DE MELLO B. ANDRESEN

“Para ti criarei um
dia puro
Livre como o vento
e repetido
Como o florir das
ondas ordenadas. ”

Sophia de Mello Breyner
Andresen nasceu a 6 de
novembro 1919 no Porto, onde passou a infância. Em 1939-1940 estudou Filologia Clássica na
Universidade de Lisboa.
Publicou os primeiros
versos
em
194 0,
nos Cadernos de Poesia.
Na sequência do seu
casamento com o jornalista, político e advogado
Francisco Sousa Tavares, em 1946, passou a
viver em Lisboa. Foi

mãe de cinco filhos, Alguns livros de Sophia
para quem começou a
escrever contos infantis.
Além da literatura infantil, Sophia escreveu
também contos, artigos,
ensaios e teatro. Traduziu Eurípedes, Shakespeare, Claudel, Dante e,
para o francês, alguns
poetas portugueses.
https://www.portoeditora.pt/autor/
sophia-de-mello-breyner-andresen

Livros do Mês Contos Exemplares
SINOPSE
“Um homem e uma mulher que se

perdem num caminho; um bispo
que tenta, a todo o custo, salvar
uma igreja; uma mulher que não
olha a meios para atingir fins; três
reis à procura de uma nova luz…
Para além do bem e do mal, de
Deus e do Diabo, estes sete contos põem em cena situações
exemplares da vida humana, na
sua dificuldade e na sua beleza. “

Os 3 reis do Oriente
Neste conto, Gaspar, Melchior e Baltasar deixam para trás o ouro, a
segurança da ciência, o apoio dos
poderosos e as mentiras dos mais
fortes, para seguir uma estrela que
se
ergue
a
Oriente.
No silêncio da noite, esta luz revela a
alegria de uma Boa Nova. Plano
Nacional
de
Leitura
Livro recomendado no Programa de
Português do 6.° ano de escolarida-

de, destinado a leitura orientada na
sala de aula - Grau de dificuldade I.
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Literacia 3Di

Concurso Nacional de Leitura 1.ª Fase

Livros selecionados para a 1.ª fase. Provas a
nível de escola, dia 9 de dezembro, às 11:00,

“Hoje é noite de
trégua, noite de
Natal.

nas BE Elias Garcia e Miquelina Pombo.
Participa!

ACONTECEU

Sophia de Mello B.
Andresen

Contos d’Algibeira

EXPO Halloween
Marcadores de Livros
Miúdos a Votos
Formação de Utilizadores
Capas que encantam

Comemoração do MIBE

CONTACTOS:
Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as

EB Elias Garcia
Rua Manuel Parada
2819-505 SOBREDA

atividades das 3 bibliotecas do Agrupamento de Escolas
Elias Garcia.
A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural
essencial ao desenvolvimento da missão do agrupamento

EB Miquelina Pombo
Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811
SOBREDA

de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso educativo de todos, crianças e alunos.
Promove a Literacia da Informação criando os meios que

EB Sobreda
Rua Alto do Índio 2815-625
SOBREDA

facilitam a transformação do aluno no seu próprio agente
de aprendizagem.
Para qualquer sugestão, contactar os professores bibliote-

Estamos
na Web:

cários do Agrupamento.

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Blogue Elias.com
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://eliasdevoralivros.blogspot.com
https://www.facebook.com/
beselias.garcia
https://twitter.com/bibelias
http:www.agrupamentoeliasgarcia.co
m/be_cre.html
insta.be_elias

ACONTECE!
Edgar Morin em Almada nos 40
anos do Piaget -Encontro de Educação – Abordagem Transdisciplinar e
Poética da Educação, a realizar nos
dias 15 e 16 de novembro .

Gostas de ler?
Inscreve-te no clube de leitura da
BE Elias Garcia!
2ª feira, das 14h00 às 15h00;
4ª feira , das 14h00 às 15h00.

Conferência, dia 19 de novembro,
em Lisboa.

