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Aconteceu...

Nas
Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e
sorria!

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 concelho de Almada.

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

Inscreve-te na 11ª edição do
Concurso Nacional de Leitura na tua biblioteca !

Inscreve-te, na tua biblioteca, até ao dia 15 de janeiro !

Atividades
Participação, na
biblioteca,
nos dias 21 e
22 de
novembro.

Monstros e livros assustadores na tua biblioteca.
Vem ver a exposição e leva um livro para ler!
Entrega de prémios dia 14 de novembro, às
13h30.

Expo. Halloween
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Livros do Mês de Novembro
O livro dos grandes
opostos filosóficos
Oscar Brenifier
Trata-se de um livro para
contemplar, um livro para
pensar, um livro único…
São 12 pares de contrários para refletir de que
modo os opostos precisam uns dos outros. Em
cada par, uma pergunta
para pensar e responder,
seguida de uma breve
conclusão. As ilustrações
fascinantes dão corpo e

Prémio Press
des Jeunes 2008

Oscar Brenifier
“ Cada um de nós é
único e deve ser
reconhecido e
respeitado pela sua
individualidade.”

vida às ideias.

Quem sou
eu?

Oscar Brenifier ,
Doutor em Filosofia e
educador francês,

trabalhou em inúmeros
países promovendo ateliês de filosofia para
adultos e de prática filosófica para crianças.
Publicou, para adolescentes, a coleção O
Aprendiz de Filósofo. É
um dos autores do relaLê o livro, responde ao
tório da Unesco sobre a
questionário, na tua bibliofilosofia no mundo.
teca; as melhores resposhttp://grupoautentica.com.br/autentica/
autor/oscar-brenifier/1054
tas terão um prémio.
As crianças
fazem perguntas, todo
o género de perguntas, e
normalmente são perguntas importantes. O que
fazer com essas perguntas?

Autor do Mês de Novembro
Filho e neto de campone-

funcionário , tradutor, editor,
jornalisses, José Saramago
ta. Publinasceu na aldeia de Azinhacou o seu
ga, província do Ribatejo,
primeiro
no dia 16 de Novembro de
livro, um
1922. Os seus pais emigraromanram para Lisboa quando ele
ce, Terra
não havia ainda completado Pecado, em 1947, tendo
do dois anos. Fez estudos
estado depois largo tempo
secundários ( liceais e técsem publicar (até 1966). Trabanicos ) que, por dificuldalhou durante doze anos numa
des económicas, não pôde
editora, onde exerceu funções
prosseguir. O seu primeiro
de direção literária e de produemprego foi como serração. Colaborou como crítico
lheiro mecânico, tendo
literário na revista Seara
exercido depois diversas
Nova. Em 1972 e 1973 fez parprofissões: desenhador,

te da redação do jornal Diário
de Lisboa, onde foi comentador político, tendo também
coordenado. A partir de 1976
passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário,
primeiro como tradutor,
depois como autor. Casou
com Pilar del Río em 1988 e
em 1993 decidiu repartir o
seu tempo entre a sua residência habitual em Lisboa e a
ilha de Lanzarote. Em 1998 foi
-lhe atribuído o Prémio Nobel
de Literatura. Faleceu a 8 de
junho de 2010.
http://www.josesaramago.org/biografia-jose-saramago/

Apresentação da BE
Apresentação da
biblioteca
da EB
Miquelina
Pombo à
Pré D e
Pré E com a Leitura de

BIBELI@S

As Mãos não são para
bater de Martine Agassi.

Projeto de
eTwinning
Descobre o teu Mundo
com a Arte , para os
alunos do 3º E e 3º C.

Ilustração de postais
para a exposição:
“ O planeta, o universo e o amor”.
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Aconteceu nas tuas bibliotecas em setembro/outubro
E assim terminou o MIBE, a

a ajuda do pintor João Ribei- No clube de leitura, da BE Miquero. Os alunos do 5ºA e do 7º lina Pombo, leram-se livros para
D tiveram a oportunidade de descobrir o mundo!
conhecer a vida e a obra do
artista.

aprender a descodificar o
mundo através da arte com

Formação de utilizadores
“A biblioteca

Iniciou-se, no dia 10 de
outubro, a formação aos
utilizadores da BE, para os
alunos do 5º ano da EB
Elias Garcia.
Nos dias 3 e 7 de outubro,
as turmas do 1º ano descobriram as respetivas bibliotecas.

assume-se na
escola como
espaço nuclear
para o trabalho
sobre a
informação.”

Leitura de ABZZZ…
de Ana Minhós Martins

Clube de Leitura

Leitura do livro ABZZZ… de
Ana Minhós Martins aos
alunos do 1º ano.

Feira do livro
Realizou-se, no dia 18 de outubro,
Uma feira do livro usado, na BE
Miquelina Pombo.

Os alunos do 4 º ano exploraram Vir ao Mundo de Emma Giuliani e o filme O Menino e o Mundo de Alê Abreu e partilharam as
palavras mais importantes.

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as atividades das 3 bibliotecas do Agrupamento de Escolas Elias Garcia.

EB Elias Garcia
Rua Manuel Parada 2819-505
SOBREDA

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial
ao desenvolvimento da missão do agrupamento de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso educativo de todos,
crianças e alunos.

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

Promove a Literacia da Informação criando os meios que facilitam a transformação do aluno no seu próprio agente de aprendizagem.

EB Sobreda

Para qualquer sugestão, contatar as professoras bibliotecárias

Rua Alto do Índio 2815-625 SOBREDA

do Agrupamento.

Tel: 212947060
aveeliasgarcia@gmail..com

Estamos na web: blog Elias.com

isauracarvalho@sapo.pt

Facebook: https://www.facebook.com/
beselias.garcia
Twitter: https://twitter.com/bibelias

Clube de Leitura
Sugestões de Leitura

Concursos: Leitores do Mês: Catarina Arsénio, 4ºE; Ester Gomes,
7ºB.

Livro do Mês: Gonçalo Serápio, 4ºE; Isabel Monteiro, Rita Dogot, 4ºB.
Equipa das BE
AE Elias Garcia

Encontras estes títulos, e muitos mais, nas tuas bibliotecas!

