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Boletim das Bibliotecas Escolares


Programa MIBE



Encontro com

do Agrupamento Elias Garcia

Manuela Ribeiro


Formação de
utilizadores



Autor em destaque



Leituras



Livros do Mês



Feira do livro



Concursos



Literacia 3Di



Clube de Leitura

Fotos das bibliotecas da EB Elias Garcia e da EB

Este boletim pretende dar a
conhecer as atividades que
envolvem as bibliotecas do
Agrupamento de Escolas
Elias Garcia, na Sobreda e
Vale de
Figueira,

Feira do livro na Biblioteca M. Pombo, de 16 a
20 de outubro. Participa! Compra um livro!

Atividades

23 de
outubro,
dia da
Biblioteca
escolar.

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e sorria!

Outubro, mês da biblioteca escolar

Encontros com
Manuela Ribeiro para as 6
salas de
Pré-escolar.
Leitura de Versos
para meninos que
comem sempre a
sopa toda.

Leitura de Sou especial
porque sou eu!, para
as 5 turmas do 1º ano.

PÁGINA
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Livros do Mês de Setembro/Outubro
O primeiro dia de

Versos para meni-

escola

nos que comem

de

António Mota

O primeiro dia de escola é
uma viagem ao início de
uma etapa singular na vida
de qualquer criança.
É a entrada para um mundo
novo e diferente, com experiências e vivências tão fortes que nunca mais serão
esquecidas .
Uma história contada por
três gerações: netos, pais e
avós. http://www.gailivro.pt/pt

António Mota

por reencontrar na
minha turma (…) a
minha amiga Francisca e
a sua famosa cadeira de
rodas.”
António Mota

Ribeiro

Este é um livro especial,
preenchido com excelentes ilustrações que dão
cor a uma coleção de
poemas inspirados, rítmicos, fáceis de memorizar
e cheios de graça que
todos, miúdos e graúdos,
vão gostar de ler e de
declamar.
http://www.textiverso.com

André Letria.
em Vilarelho, Ovil, concelho de Desde 1980 tem sido solicitado
Baião, em 16 de Julho de 1957. a visitar escolas do Ensino BásiFoi professor do Ensino Básico. co e Secundário, assim como
Publicou o seu primeiro livro, A bibliotecas públicas, em Portugal
e outros países, fomentando
Aldeia das Flores, em 1979.
Com a obra O Rapaz de Lou- deste modo o gosto pela leitura
redo (1983) ganhou um prémio entre crianças e jovens.
Tem mais de cinco dezenas de
da Associação Portuguesa de
Escritores. Em 1990, recebeu o obras recomendadas pelo Plano
Prémio Gulbenkian de Literatu- Nacional de Leitura.
http://amota.gailivro.pt
ra para Crianças e Jovens pelo
seu romance Pedro Alecrim.
Em 1996, ganhou o Prémio
António Botto com A
Casa das Bengalas.
Em 2003, a obra O Sonho de
Mariana, ganhou o Prémio
Nacional de Ilustração, com
ilustrações de Danuta Wojciechowska.
Em 2004, recebeu o Grande
Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, na
modalidade de livro ilustrado,
pela obra Se eu fosse muito
Magrinho. com ilustrações de
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de Manuela

Autores do Mês de Setembro/ Outubro
António Mota nasceu

“ Fiquei muito contente

sempre a sopa toda

Manuela Ribeiro nasceu nas
Caldas da Rainha em 1951.

Pertenceu ao Grupo de Teatro Alemão do Goethe Institut.
Foi professora de Português, Inglês e
Alemão, dos 2.º e 3.º ciclos.
É autora dos romances Horas de
acordar e Eu sou bom mas não me
gabo, das coleções Aventuras de
Miguel e Ricardo e Para os mais
Pequenos (cujos títulos A Plantinha
dos meus Pais e História que há de
Ser integram as listas do Plano Nacional de Leitura e dos livro de poemas
Uma letra, mil palavras e Versos
para meninos que comem sempre
a sopa toda.
http://www.textiverso.com
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PÁGINA

"(...) ser capaz de ler não define a
literacia no complexo mundo de
hoje. O conceito de literacia
inclui a literacia informática, a
literacia do consumidor, a
literacia da informação e a
literacia visual. Por outras
palavras, os adultos letrados
devem ser capazes de obter e
perceber a informação em
diferentes suportes. Além do
mais, compreender é a chave.
Literacia significa ser capaz de
perceber bem ideias novas para
as usar quando necessárias.
Literacia significa saber como
aprender". STRIPLING, Barbara
K. , ERIC,1992, in CTAP
Information Literacy Guidelines
K-12

Promoção da Leitura
Placard de informações na
Miquelina Pombo

Concurso
Livro do
Mês

Literacias
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Formação de utilizadores da BE

Inscrições na BE Elias Garcia, para o
concurso da Porto Editora, Literacia
3Di, até ao dia 20 de outubro, para os
alunos do 5º, 6º, 7º e 8º anos. Terão de
responder a questões relacionadas com
matemática, ciências, inglês e leitura.

Concursos
Ligando comunidades e culturas
Concurso de ideias
Reflete, partilha opiniões e apresenta uma ideia inovadora, para a
tua biblioteca, sob a forma de um
jogo, até ao dia 3 de novembro.
Participa!
A melhor ideia transformada em jogo será revelada a 30 de novembro.
Ajudaris em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Setúbal apresenta, no dia 14 de outubro, o IV COLÓQUIO INTERNACIONAL: LER E
SER!

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as ativida-

EB Elias Garcia

des das 3 bibliotecas do Agrupamento de Escolas Elias Garcia.

Rua Manuel Parada 2819-505

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial

SOBREDA

ao desenvolvimento da missão do agrupamento de escolas. Pretende coadjuvar na procura do sucesso educativo de todos,

EB Miquelina Pombo

crianças e alunos.

Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811

Promove a Literacia da Informação criando os meios que facili-

SOBREDA

tam a transformação do aluno no seu próprio agente de aprendizagem.

EB Sobreda
Rua Alto do Índio 2815-625 SOBREDA

A equipa das bibliotecas do AE Elias Garcia deseja a todos um
ótimo ano letivo 2017-2018!

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

Participa nos concursos e nas
atividades das tuas Bibliotecas!
Equipa das BE
AE Elias Garcia

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

