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O objetivo principal
deste boletim é 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.

Pontos de interesse especiais:



Formação de utilizadores



Autor em destaque



Livro do Mês



Clube de Leitura



Encontro com Lia C.



MIBE, mês internacional
da biblioteca escolar



Miúdos a votos



Concurso nacional de leitura



Cartas de amor à BE



Conferência PNL

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e
sorria!

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

Queremos que cada vinda à biblioteca corresponda a um momento
feliz e estimule a vontade de voltar.

ATIVIDADES

O MIBE( Mês Internacional da BE), para este ano,
tem por tema:
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Alice Vieira em destaque
Alice Vieira nasceu em 1943,
em Lisboa. É licenciada em
Filologia Germânica pela
Faculdade de Letras de Lisboa.
Iniciou a sua carreira de jornalista aos 18 anos, no Diário
de Lisboa. Trabalhou em
vários jornais, entre os quais
oDiário de Notícias, a cuja
redação pertenceu até 1990,
data em que deixou o jornalismo diário, para ficar comofree-lancer, sendo durante
muitos anos colaboradora
do Jornal de Notícias e da
revista Activa. Atualmente
está reformada do jornalismo, mas trabalha no Jornal
de Mafra e, desde há 13

“Tenho uma janela
Que dá para o mar
Barcos a sair
Barcos a entrar
Tenho uma janela
Que dá para o mar
Sonhos a partir
Sonhos a chegar (…)”

anos, na revista juvenil Audácia, dos missionários
combonianos.

tradicionais e livros infantis.
http://www.caminho.leya.com

Em 1979 publicou
o seu primeiro
romance juvenil
— Rosa, Minha
Irmã Rosa — que
nesse ano
ganhou o “Prémio
de Literatura do
Ano Internacional
da Criança”.
Desde então tem
publicado regularmente romances juvenis, poesia, teatro, recolhas de histórias

Livro do Mês
O Meu Primeiro Álbum de
Poesia tem a capacidade rara
de tornar acessíveis, a leitores de todas as idades, poemas de grandes autores portugueses do séc. XVI aos
nossos dias, conseguindo
proporcionar-lhes um prazer
genuíno e duradouro. Nesta
antologia encontra-se poesia
criteriosamente selecionada
por Alice Vieira de autores
como Luís Vaz de Camões,
Fernando Pessoa, Miguel
Torga, António Gedeão,
Eugénio de Andrade, Sophia

de Mello Breyner Andresen,
Mário-Henrique Leiria, Ruy
Belo, Luísa Ducla Soares,
Matilde Rosa Araújo, Natércia
Rocha, Maria Alberta Menéres, António Torrado, entre
outros.

Cartas de Amor à Biblioteca Escolar
biblioteca.
O concurso "Cartas de
Amor à Biblioteca Escolar" é uma atividade
das promovida pelas
bibliotecas escolares do
concelho de Almada.
Esta iniciativa desafia
os participantes a exprimirem a sua criatividade
em torno do "amor" pela

As cartas devem ser
entregues até ao dia 11
de outubro.

Serão selecionadas 3
cartas por nível de ensino.
Participa!
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Circuito da Biblioteca - Formação dos Utilizadores

Encontro com Lia C.
APRESENTAÇÃO
DO LIVRO INFANTIL
" A MATILHA FERRODENTE" DE LIA
C.
No dia 23 de outubro,
a escritora Lia C. virá
ao nosso agrupamento apresentar o livro
"A matilha ferroden-

“Felizes são os
cães, que pelo
faro descobrem os
amigos.”

te" - um livro em verso, sobre animais, às
crianças do ensino
pré-escolar.

Machado de Assis

No final das sessões,
haverá uma sessão
de autógrafos!
Ilustrações de
Teresa Portugal.

Concurso Nacional de Leitura
Para promover a leitura junto
da população escolar de
todos os níveis de ensino, o
Plano Nacional de Leitura
PNL2027 associa-se à Direcção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas
(DGLAB), à Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), ao Instituto Camões IP, à Direção de
Serviços de Ensino e Escolas
Portuguesas no Estrangeiro
(DSEEPE) e à RTP, responsá-

vel pela cobertura televisiva
do evento.

Fase Municipal - de 11 de
janeiro a 25 de fevereiro.

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorrerá em quatro fases, entre o dia 3 de
outubro de 2018 e o dia 25
de maio de 2019.

Fase Intermunicipal - de 7 de
março a 30 de abril.

Fase Escolar - de 26 de outubro a 21 de dezembro de
2018.

Fase Nacional
Prova escrita de pré-seleção:
13 de maio.
Prova pública de palco:
25 de maio.

“Miúdos a votos:
quais os livros mais
fixes.”
Escolhe o teu livro até
ao dia 22 de janeiro!

CONTACTOS:
Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as

EB Elias Garcia
Rua Manuel Parada
2819-505 SOBREDA

atividades 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

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

de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso educativo de todos, crianças e alunos.
Promove a Literacia da Informação criando os meios que

EB Sobreda
Rua Alto do Índio 2815-625
SOBREDA

facilitam a transformação do aluno no seu próprio agente
de aprendizagem.
Para qualquer sugestão, contactar as professoras bibliote-

Estamos
na Web:
Blogue Elias.com
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://eliasdevoralivros.blogspot.com
https://www.facebook.com/
beselias.garcia
https://twitter.com/bibelias
http:www.agrupamentoeliasgarcia.co
m/be_cre.html

Clube de Leitura
4ªfeira, 14:20
Gostas de ler? Inscreve-te no clube
de leitura da BE Elias Garcia!

cárias do Agrupamento.

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
ACONTECE!

Como levar os jovens
entre os 12 e os 19 anos
a ler?
Solar dos Zagallos, na
Sobreda, de 19 a 21 de
outubro.

Conferência PNL, dia 31
de outubro, em Lisboa.

