
  

Este boletim pretende dar a 

conhecer as atividades que 

envolvem as bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas 

Elias Garcia, na Sobreda e 

Vale de Figueira, no conce-

lho de  Almada. 

 

 

 

Fotos das bibliotecas da EB 

Elias Garcia e da EB  

Miquelina Pombo 
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PONTOS 

DE  INTE -

RESSE  

ESPECIA IS :  

 MIBE, mês 

internacio-

nal da 

biblioteca 

escolar 

 Fórum 20 

anos RBE 

  Encontro 

com João 

Ribeiro 

 Formação 

de utilizado-

res 

 Leitura de 

ABZZZ… 

 Feira do 

livro usado 

O MIBE( Mês 

Internacional da 

BE), para este ano 

letivo, tem por 

tema: Aprende a 

descodificar o teu 

mundo! 

Nas 

Bibliotecas  

Elias Garcia 

Aprenda e 

sorria! 
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Luis Sepúlveda  

“ Só voa quem se atreve 

a fazê-lo - miou 

Zorbas.” 

Este livro está  

recomendado pelo 

programa LER+ do 

Plano Nacional de 

 Leitura.  

Autor do Mês  

de Outubro 

Feira do livro usado 

Livro e Autor do Mês de Setembro 

História de uma gai-

vota e do gato que 

a ensinou a voar -  

Luis Sepúlveda 

É a história de Zorbas, um 

gato grande, preto e gor-

do e de uma formosa gai-

vota apanhada por uma 

maré negra de petróleo. 

Esta deixa ao cuidado do 

gato, momentos antes de 

morrer, o ovo que aca-

bara de pôr. 

O gato criará a pequena 

gaivota,  e a ensiná-la-á 

a voar. O autor deixa-

nos uma mensagem de 

esperança de altíssimo 

valor literário e poético. 

Lê o livro, responde ao 

questionário, na tua 

biblioteca; as melhores 

respostas terão um pré-

mio. 

Luis Sepúlveda nas-

ceu em Ovalle, no Chile, 

em 1949. Da sua vasta 

obra, destacam-se os 

romances O Velho que 

Lia Romances de Amor , 

História de uma Gaivo-

ta e do Gato que a Ensi-

nou a Voar, A Sombra 

do que Fomos .Em 

2016, recebeu o Prémio 

Eduardo Lourenço. 
www.portoeditora.pt/autor/luis-sepulveda 

car por outro livro que 

ainda não tenhas lido. 

Também podes oferecer 

um livro à biblioteca da 

tua escola, e assim per-

mitires que outros cole-

gas possam ler. 

Vai realizar-se, na BE da 

EB Miquelina Pombo, no 

dia 18 de outubro, mais 

uma feira do livro usa-

do. 

Traz um livro que já não 

queiras mais, para tro-

 

Participa na feira de tro-

ca de livros! 

 

 

tuto Superior de Artes  

Plásticas da Madeira e  

mais de cinquenta países 

de todo o mundo. Já con-

quistou vários prémios, 

ente eles, o Prémio Auto-

res para Melhor Ficção 

Narrativa, atribuído pela 

SPA em 2014.  

 Além de escritor, 

Afonso Cruz é tam-

bém ilustrador, cineasta 

e músico da banda The 

Soaked Lamb.  Nasceu 

em 1971, na Figueira da 

Foz, e viria a frequentar 

mais tarde a Escola 

António Arroio, em Lis-

boa, e a Escola Superior 

de Belas Artes de Lis-

boa, assim como o Insti- 

Troca um 

livro e 

leva outro 

amigo 

para casa! 

B I B E L I @ S  

Livro do Mês  

de Outubro 
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Nasceu em Lisboa em 1955. 
Licenciou-se em Pintura 
pela Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa tendo 
desde então participado em 
variadas Bienais de Arte e 
exposições individuais e 
coletivas. Em 1985 recebeu 
o Prémio de Pintura Espírito 
Santo Neves, na II Bienal de 
Chaves. O seu trabalho 
revela-se primeiro abstra-
cionista, depois, na sequên-
cia da estadia do pintor na 
Bélgica, é povoada pela 
aparição de anjos, ícones e 
figuras alegóricas já com a 

dominação da técnica que 
até aqui tinha desenvolvido. 
Na atualidade, prima pelo 
aprofundamento da técnica 
do desenho ao mesmo tem-
po que o cariz simbólico das 
obras se viu aumentado. 
Utiliza um espaço pictural 
não geométrico, com figu-
ras alegóricas e ambientes 
próximos a uma simbólica 
medievalista e popular. A 
par com as temáticas, estão 
um desenho e cor cuidados. 

CPS -  Centro português de Serigrafia 

“Para mim, escrever é como 

escavar: encontramos sem-

pre alguma coisa, às vezes 

minhocas, às vezes água, 

pedras, raízes, túneis...um 

sapato perdido. Gosto de 

escrever porque quase sem-

pre encontro coisas inespe-

radas. Gosto de ler pela 

Apresentação da EB 

Miquelina Pombo aos alu-

nos do 1º ano (1ºC e 1ºD), 

no dia 4 de outubro e aos 

alunos do 1º ano (1ºA e 

1ºB) da EB Elias Garcia, no 

dia 7 de outubro, com a 

leitura do livro ABZZZ… de 

Ana  Minhós Martins. 

mesma razão: alguém esca-

vou, escavou, escavou e 

encontrou alguma coisa que 

veio mostrar através das 

palavras." 

Ana Minhós Martins 
nasceu em Lisboa, em 1974, o ano 

da revolução do 25 de Abril.   

No dia 10 de outubro, vai 
ter início a formação aos 
utilizadores (BibEliasPaper), 
para os alunos do 5º ano da 
EB  Elias Garcia.  

Pintura a Pastel D'óleo 

em Tela com raspagem 

Título: O Casamento  

Formação de utilizadores 

Leitura de ABZZZ… de Ana Minhós Martins 

www.planetatangerina.com/pt 

“A biblioteca 

assume-se na 

escola como 

espaço nuclear 

para o trabalho 

sobre a 

informação.”  



 

EB Miquelina Pombo 

Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811 

SOBREDA 

EB Sobreda 

Rua Alto do Índio 2815-625 SOBREDA 

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as ativida-

des 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, pre-

tende coadjuvar na procura do sucesso educativo de todos, 

crianças e alunos.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que facili-

tam  a transformação do aluno no seu próprio agente de apren-

dizagem. 

Para qualquer sugestão, contatar as professoras bibliotecárias 

do Agrupamento. 

 

 

 

 

EB Elias Garcia 

Rua Manuel Parada 2819-505 

SOBREDA 

Clube de Leitura 

Tel: 212947060 

aveeliasgarcia@gmail..com 

isauracarvalho@sapo.pt 

Encontras estes títulos, e 

muitos mais, nas tuas 

bibliotecas! 

Estamos na web: blog Elias.com 

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

beselias.garcia 

Twitter: https://twitter.com/bibelias 

 

Equipa das BE  
AE Elias Garcia 

Sugestões de Leitura 


