
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos das bibliotecas da EB Elias Garcia 
e da EB Miquelina Pombo. 

 

ATIVIDADES 

            CONCURSO  

NACIONAL 

DE LEITURA 

A fase municipal será no 
dia 12 de fevereiro, na 
biblioteca municipal José 
Saramago, para os alunos 
vencedores da 1ª fase, 
(Francisco, 4ºE; Margarida, 
4ºB; Gabriela, 5ºE; Diogo,  
5ºE; Cátia, 7ºC e Isabel, 
8ºD, da EB Elias Garcia e 
da EB Miquelina Pombo.  

Janeiro/Fevereiro de 2020 Volume 3, Edição 2 

 

 Autor em destaque          

Ana Saldanha 

 Feira do livro Usado 

 Livros do Mês 

 Novidades 

 Concurso Nacional de leitura 

 Passaportes de leitura 

 Exposição São Valentim 

 Leituras Partilhadas 

 Programa + Leitura + 

Sucesso 

 Escrita Criativa 

 Aconteceu... 

 

 

BibEli@s 
Boletim das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento Elias Garcia 

 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.  

Queremos que cada vinda à 
biblioteca corresponda a um 
momento feliz e estimule a 
vontade de voltar. 

Nas Bibliotecas  
Elias Garcia 
aprenda e sorria! 

Pontos de interesse especiais: 
Fotos das BE 

Oficina de Escrita Criativa 
com David 

Machado 

29-01-2020 

Alunos do 

7.º ano.  

 

LEITURAS PARTILHADAS 

EB Miquelina Pombo 

Encarregados de educação 
apresentam os livros da 
sua infância. 

 

A entrega dos 
livros deverá 
ser feita pelos 
alunos, entre os 
dias 6 e 24 de 
janeiro. A Feira 
decorrerá nos 
dias 27 a 31 de 
janeiro. 

  FEIRA DO LIVRO USADO    

                     

 

EXPOSIÇÃO    

SÃO VALENTIM 



Nasceu em 1959 no 
Porto ,  tendo-se 
licenciado em Línguas 
e Literaturas Moder-
nas  

(Português e Inglês). 
Tem o mestrado em 
Literatura Inglesa 

pela Universidade de 
Birmingham e é atual-
mente leitora de Portu-
guês na Universidade de 
Glasgow.  

Ganhou o Prémio Literá-
rio Cidade de Almada 

com o seu romance Cír-
culo Imperfeito e tem-
se também dedicado à 
tradução. Mas é sobre-
tudo conhecida como 
autora de livros para 
jovens, domínio em 
que se afirma como 
uma das vozes mais 
seguras e promissoras 
do panorama português 
contemporâneo. 
 

   

 

Alguns livros                    

de Ana Saldanha 

 

ANA SALDANHA 

LIVRO do MÊS  

SINOPSE 

“Quando a prenda de Natal é um 
computador, quem quer saber do 
trabalho de casa de Matemática?   
Todo os momentos livres são 
n e c e s s á r i o s  p a r a  j o g a r              
u n s  j o g o s  m a l u c o s . 
Os pais da Nina é que não concor-
dam. Nem o Danny, o primo que 
vem viver para casa dela. 
Por que teve o Danny de mudar de 
escola? O que fazer em casos de 
ataques de criancice? E quando há 
falhas no sistema? E o Vítor, por 
que começa a comportar-se de for-
ma tão palerma? Será que os ami-
gos da Nina não compreendem que 
somos todos diferentes, mas todos 
iguais?  

“É uma bola tão linda      

Tão perfeita e redondinha! 

Mas com ela não se brinca. 

Ainda não adivinhas 

Qual é a coisa, qual é ela?” 
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do Agrupamento Elias Garcia 

Miúdos a Votos 

Preparação da campanha 

A campanha tem o seu início a 3 
de fevereiro e termina a 13 de 
março de 2020.  

SESSÕES DE  FOTOGRAFIA 

Um olhar sobre as bibliotecas da 
escola (dinamizado pelo Projeto Ima-

ginArte). 

 

EXPOSIÇÃO de MARCADORES 

DE LIVROS 

Marcadores realizados pelos alunos 
da  EB Miquelina Pombo. 



 

ACONTECEU 

Literacia 3Di 

Da flor de Janeiro,  

ninguém enche o celeiro.  
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Concurso Nacional de Leitura 

Exposição Rosa dos Ventos 

Ler e Contar 
Os alunos do  3.ºD, 4.ºD e 4.ºE 

apresentaram os livros lidos numa 
sessão da biblioteca da EB Miquelina 

Pombo.  

Contos d’Algibeira 

LEITURAS PARTILHADAS 

Miquelina Pombo 

Encarregados 

 de educação 

 apresentam  

os livros da sua 

infância. 

SESSÕES DE ESCRITA CRIATIVA 

Leonor Tenreiro 

23 e 27 de janeiro - EB Elias Garcia 
e EB Miquelina Pombo. 

SESSÕES PARA AS FAMÍLIAS 

Projeto + Leitura, + Sucesso, em par-

ceria com a biblioteca municipal. 

Elaboração e entrega do «Passaporte de Leitura»   

 EB Miquelina Pombo 

Os alunos registarão aí os livros lidos, fazendo uma simples 

apreciação do que leram.  

VAMOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Projeto + Leitura, + Sucesso, em parceria com a biblioteca muni-

cipal, para promover a leitura junto dos alunos do 1.º e 2.º anos. 

I N S C R I Ç Õ E S         
para ALUNOS MONI-

TORES 

Estão abertas as inscri-
ções para alunos moni-
tores, na BE Elias Gar-
cia, até ao dia 31 de 

janeiro. 

CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR / CONCURSO 

DE ESCRITA CRIATIVA PARA FAMÍLIAS 

Projeto + Leitura, + Sucesso, em parceria com a rede 
concelhia de bibliotecas escolares, para promover a 
leitura e a escrita junto dos 

alunos  e das famílias. 

 



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 

 

 

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

CONTACTOS: 

Estamos 

na Web: 

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as 

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 

de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso edu-

cativo de todos, crianças e alunos.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que 

facilitam  a transformação do aluno no seu próprio agente 

de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar os professores bibliote-

cários do Agrupamento. 

 

 

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 

 

 

 

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. 

 

VENCEDORES 
Leitor do Mês 
Tomás T. , 6.ºG 
Mariana R., 1.ºA 


