
  

 

Este boletim pretende dar a conhecer as atividades que envolvem as bibliotecas do Agru-

pamento de Escolas Elias Garcia, na Sobreda,  Alto do Índio e Vale de Figueira, no conce-

lho de  Almada. 

 

 

Concurso Nacional 

de Leitura - Prova a 

nível de escola - 18 

de janeiro - 10h00.  

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

Boletim das Bibliotecas Escolares  

do Agrupamento Elias Garcia 

Atividades 

 BibEli@s 
J A N E I R O  2 0 1 7  V O L U M E  I V ,  E D I Ç Ã O  I  PONTOS DE  

INTER ESSE  

ESPECIA IS :  

 Concurso 

Nacional de 

Leitura 

 Promoção 

do Sucesso 

Escolar 

 Autor em 

destaque 

 Livros do 

Mês 

 Clube de 

Leitura 

 Aconteceu... 

Martim Lourenço, nº 16, 4ºC, 

vencedor do concurso Escreve 

uma história a  partir de uma 

imagem alusiva ao Natal, no 

AE Elias Garcia. 

Nas 

Bibliotecas  

Elias Garcia 

Aprenda e 

sorria! 

Promoção do Sucesso escolar - 1º Ciclo -  na BE 
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Ondjaki 

 

 

 

 “ No dia em que te vi, 

Logo-logo, o meu 

coração inventou para 

nós a palavra “amizade”. 

Ondjaki 

 

Autor do Mês de Janeiro 

Sorteio do cabaz de Natal 

Livro do Mês de Janeiro 

Ynari a menina das 

cinco tranças 

de Ondjaki 

Ynari é uma menina com 

cinco tranças e muita 

vontade de conhecer 

outras aldeias. 

Perto do rio, Ynari encon-

tra um homem pequeni-

no e descobre que a 

guerra também faz parte 

do mundo. Com a ajuda 

das suas cinco tranças, a 

menina vai mostrar que as 

crianças, com magia e ter-

nura, podem mudar todas 

as aldeias e acabar com 

todas as guerras. Numa 

viagem de sensibilidade e 

sabedoria, com estrelas e 

cores, é possível inventar 

ou destruir palavras. Brin-

cando com os sentidos da 

vida e da paz, Ynari redes-

cobre uma palavra antiga 

cheia de uma magia nova: 

«amizade»."Um livro que 

conta com um belíssimo 

trabalho de Danuta Woj-

ciechowska (Prémio 

Nacional de Ilustração de 

2003) e que se vem jun-

tar às raras obras edita-

das em Portugal sobre 

países africanos destina-

das a crianças e jovens.   

http://www.kazukuta.com/ondjaki/

ynari.html 

 

 

 

também numa antologia portugue-

sa. Corealizou um documentário 

sobre a cidade de Luanda (Oxalá 

Cresçam Pitangas – Histórias de 

Luanda). 

Em 2013, com Os Transparentes, 

ganhou o Prémio José Saramago, e 

em 2016, com o mesmo livro, o 

Prix Littérature-Monde 2016, em 

França.  

https://www.wook.pt/autor/ondjaki/27161 

 

ONDJAKI  (Ndalu de Almei-

da), poeta e escritor, nasceu 

em Luanda em 1977. Prosador, 

às vezes poeta. Licenciou-se 

em Sociologia e é membro da 

União dos Escritores Angola-

nos. 

Interessa-se pela interpretação 

teatral e pela pintura (duas 

exposições individuais, em 

Angola e no Brasil). Já em Lis-

boa, fez teatro amador duran-

te dois anos e um curso profis-

sional de interpretação teatral. 

No ano 2000 recebeu uma 

menção honrosa no prémio 

António Jacinto (Angola) pelo 

livro de poesia Acto Sanguíneo. 

Participou em antologias inter-

nacionais (Brasil e Uruguai) e 

B I B E L I @ S  

Parabéns à vencedora! 
Obrigada pela participa-
ção! 

  Concurso Livro do Mês 

Últimas Obras de Ondjaki: 

   A bicicleta que tinha bigodes (2011) 

 Os Transparentes (romance, 2012) 

 O caso do cadáver esquisito (2011) 

 Uma escuridão bonita (juvenil, 2013) 

 Sonhos azuis pelas esquinas ( 2014) 

 Os vivos, o morto e o peixe fri-

to (2014) 

 O céu não sabe dançar sozinho (2014) 

 O Carnaval da Kissonde (2015) 

 Os modos do mármore (2015) 

 Verbetes para um dicionário afeti-

vo (2015)     



Aconteceu nas tuas bibliotecas em dezembro 
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Criação de obras ao estilo 

do autor escolhido: 

Joana Vasconcelos - 3ºC e 

José de Guimarães - 3º E,

(em parceria com o AE Ruy 

Luís Gomes) no projeto de 

eTwinning.  

 

Os alunos do 8ºA apresentaram  

o livro que candidataram à eleição 

do concurso da Visão Júnior -  

 Qual o livro que mais gostaste  

de ler até hoje?  

  
 

Nos dias 6 e 7 de dezembro,   
 
literacia dos media. Cinema 

na biblioteca - o 4.º D e 4.º E 

assistiram ao Feiticeiro de Oz. 

Literacias 

Leitura de O balãozinho 

vermelho de Sá da Costa. 

“A biblioteca 

escolar é um 

espaço de 

aprendizagem físico 

e digital na escola 

onde a leitura, 

pesquisa, 

investigação, 

pensamento, 

imaginação e 

criatividade são 

fundamentais para 

o percurso dos 

alunos da 

informação ao 

conhecimento e 

para o seu 

crescimento 

pessoal, social e 

cultural.” 

 Diretrizes da IFLA 

para a biblioteca 

escolar (2016), p. 17  

Promoção da Leitura 

 

Palavras com Música 

Apresentação de Canções ao 

Menino 

Descobrir o Mundo com Arte 

Exposições: 

Pedro Alecrim & 

A viúva e o papagaio 



 

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. 

 

 

 

 

 

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 

CORDAS 

Leitores do Mês: Soraia Almeida, 

5ºF; Mélanie Fernandes, 3ºE. 

 


