
  

 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 M. Pombo 

Boletim das Bibliotecas Escolares  

do Agrupamento Elias Garcia 

Atividades 

 BibEli@s 
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INTER ESSE  

ESPECIA IS :  

 Concurso 

Escreve uma 

História 

 Exposição A 

viúva e o 

Papagaio 

 Literacias 

 Palavras 

com Música 

 Autor em 

destaque 

 Livros do 

Mês 

 Clube de 

Leitura 

 Aconteceu... 

Entrega dos trabalhos até ao dia 9 de 

dezembro, na tua biblioteca!  

Nas 

Bibliotecas  

Elias Garcia 

Aprenda e 

sorria! 

Inscreve-te na 

11ª edição do 

Concurso 

Nacional de 

Leitura na tua 

biblioteca ! 

Inscrições 

até ao dia 

15 de 

dezembro. 

Palavras com Música - Apresentação 

na biblioteca, dia 15 de dezembro. 

Exposições 

     A Viúva 

       e o 

  Papagaio 

        & 

    Pedro  

  Alecrim 



P Á G I N A  2  

Luísa Ducla Soares 

 

 

 

 “ Puro engano, já se vê, 

Desses reis orientais!... 

Pois p´ra Ele um bom 

tesouro 

É o Amor...e pouco mais!

Alexandre Parafita 

 

Autor do Mês de Dezembro 

Livros selecionados para o  

concurso nacional de leitura  

Livros do Mês de Dezembro 

O pai Natal e o 

Menino Jesus 

 de Luísa Ducla Soares 

Quem se celebra no Natal? 

Nesta quadra, os comerciantes 

e as crianças pedinchonas só 

pensam no Pai Natal e no seu 

saco cheiinho de prendas. E 

esquecem o Menino Jesus, todo 

nu, deitado nas palhinhas do 

presépio… Será que o Pai 

Natal lhe leva algum presente? 

Nesta história em que ambos 

entram, como é que eles se 

entendem?  

 

Eu sei 

tudo 

sobre o 

Pai 

Natal 
de  Aurélie Blanz  

«Os crescidos dizem que o Pai 

Natal não existe. Mas eu não 

acredito neles.»  

Lê os livros, responde ao 

questionário, na tua biblio-

teca; as melhores respos-

tas terão um prémio. 

 

Luísa Ducla Soares, 

nasceu em Lisboa a 20 de julho 

de 1939. É licenciada em Filo-

logia Germânica pela Universi-

dade Clássica de Lisboa. Ini-

ciou a sua atividade profissio-

nal como tradutora, consulto-

ra literária e jornalista. 

Trabalhou de 1979 a 2009 na 

Biblioteca Nacional.  

Dedicada especialmente à 

literatura para crianças e 

jovens, em prosa bem como 

em poesia, publicou mais de 

uma centena de obras neste 

domínio.  

https://www.wook.pt/autor/luisa-ducla-

soares/222 

 

 

jornalista e 

investiga-

dor nas 

áreas da 

mitologia e 

do patri-

mónio cul-

tural ima-

terial. Inte-

gra a equipa de investigação 

incumbida de realizar o Arqui-

vo e Catálogo do Corpus Len-

dário Português, é vice-

presidente do Observatório da 

Literatura Infanto-juvenil 

(OBLIJ) e coordena o Plano de 

Inventariação do Património 

Cultural Imaterial do Douro, no 

âmbito do Museu do Douro. É autor 

de várias dezenas de livros, em domí-

nios multidisciplinares, desde os 

estudos do património cultural, antro-

pologia e etnografia, à ficção, poesia 

e literatura infanto-juvenil. Grande 

parte da sua obra faz parte do Plano 

Nacional de Leitura (PNL), integra 

manuais escolares de vários níveis de 

ensino e é bibliografia obrigatória em 

cursos universitários. http://

www.portaldaliteratura.com 

 

Alexandre Parafita 

é natural de Sabrosa. Tem o 

Doutoramento em Cultura 

Portuguesa, Mestrado em 

Ciências da Comunicação e 

pós graduou-se em Direito 

da Comunicação. A sua 

formação académica passou 

pela Escola do Magistério 

Primário de Vila Real, 

Escola Superior de Jornalis-

mo do Porto, Universidade 

de Coimbra, Universidade 

da Beira Interior e Universi-

dade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. É docente do 

ensino superior, escritor, 
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  Concurso Livro do Mês 



Aconteceu nas tuas bibliotecas em novembro 

P Á G I N A  3  V O L U M E  I I I ,  E D I Ç Ã O  I  

 

O 3ºE a descobrir o mundo 

com a arte de José de Guima-

rães, na BE Miquelina Pombo 

(em parceria com o AE Ruy 

Luís Gomes) no projeto de 

eTwinning.  

 Sessões de leitura de As Mãos não são 

para bater de Martine Agassi pelo 4ºE às 

turmas do pré-escolar D e E, na BE 

Miquelina Pombo. 

Nos dias 21 e 22 de novem-
bro, realizou-se, na bibliote-
ca da EB  Elias Garcia, o con-
curso da Porto Editora, Lite-
racia 3D.  
Os alunos do 5º ano e 6º 
ano responderam a ques-
tões relacionadas com lite-
racia matemática e literacia 
da leitura.  
 

Literacias 

Leitura de  

As mãos não são para bater de Martine Agassi 

“As bibliotecas 

escolares inserem-

se num quadro 

ético que tem em 

consideração os 

direitos e 

responsabilidades 

dos alunos e de 

outros membros da 

comunidade 

educativa. “in 

Diretrizes da IFLA 

para a biblioteca 

escolar (2016), p. 9  

 

Promoção da Leitura 

O 

3ºC a descobrir o mundo com a 

arte de Joana Vasconcelos na BE 

Elias Garcia (em parceria com o 

AE Ruy Luís Gomes) no projeto 

Entrega de prémios de 

Halloween 
Descobrir o Mundo com Arte 

Sugestões de Leitura de  

                NATAL 



 

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. 

A equipa das bibliotecas do AE Elias Garcia deseja a todos um 

feliz Natal e um ótimo 2017! 

 

 

 

 

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 

Leitores do Mês: Dulce Cerveira, 

3ºA e Afonso Couceiro, 4ºE.  


