
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
Exposição de São Valentim, na 

BE Elias Garcia 

Exposição de trabalhos sobre 
os afetos realizados nas disci-
plinas de francês e inglês. 
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 Autor em destaque 

 Livro do Mês 

 Clube de Leitura 

 Harry Potter Book Night Day 

 Exposição de São Valentim 

 Miúdos a votos 

 Encontro com Lia C. 

 Encontro com João Manuel 

Ribeiro 

 Concurso nacional de leitura 

 Projeto Eu ouço, eu conto 

 Desafio ecológico 

 Contos d’Algibeira 

 Ser+ 

 Aconteceu 

 Concursos 

 Novidades 

 

 

BibEli@s 
Boletim das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento Elias Garcia 

 O objetivo principal 
deste boletim é dar a 
conhecer as atividades 
que envolvem as biblio-
tecas do Agrupamento 
de Escolas Elias Garcia, 
na Sobreda e Vale de 
Figueira, no concelho de 
Almada.  
Queremos que cada vin-
da à biblioteca corres-
ponda a um momento 
feliz e estimule a vonta-
de de voltar. 

Nas Bibliotecas  
Elias Garcia 
aprenda e 
sorria! 

Pontos de interesse especiais: 

 
Harry Potter Book Night Day 

7 de fevereiro, no 
auditório da EB Elias Gar-
cia. 

Fotos das bibliotecas 

da EB Elias Garcia e  

da EB Miquelina Pombo. 

Encontro com João 
Manuel Ribeiro  
na BE Miquelina 
Pombo.  
Sessões de promoção da 
leitura para o pré-escolar e 
o 1º ciclo, no dia 19 de 
fevereiro. 



 

João Manuel Ribeiro 
(1968- ) é poeta, escritor, 

editor e investigador. Além 

de ler e escrever, gosta de 

estudar, sendo Doutor em 

Ciências da Educação e 

Mestre em Supervisão Peda-

gógica e Formação de For-

madores, pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade 

de Coimbra. Tem o Master 

em libros y literatura infantil 

y juvenil, pela Universitat 

Autònoma de Barcelona. É, 

ainda, Mestre e licenciado 

em Teologia, pela Universi-

dade Católica do Porto. Sen-

do considerado como «um 

dos mais promissores autores 

de poesia para a infância», 

publicou mais de cinco deze-

nas de livros de Literatura 

Infantil e Juvenil, repartidos 

entre a poesia e a narrativa. 

É diretor de A Casa do João 

– Revista de Literatura 

Infantil e Juvenil e publica 

textos de crítica no blo-

gue andancasdopoeta.blogspot.com

.Está representado em 

Manuais Escolares, Gramáti-

cas e Livros de Atividades, 

alguns deles da Porto Edito-

ra. 

Adora visitar escolas e 

encontrar-se com os seus 

leitores. https://www.portoeditora.pt/autor/joao

-manuel-ribeiro 

ALGUNS LIVROS  

 

 

 

Lia C. apresenta o       

seu livro A Matilha              

Ferrodente, na BE     

Miquelina Pombo,          

para turmas do 2º ano,       

no dia 5 de fevereiro. 

João Manuel Ribeiro em destaque 

Livro do Mês 

O coração e o livro 

Catorze pequenos textos que 

apresentam, entre outros 

temas, alguns episódios de 

memórias de infância, revisi-

tada com saudade e com 

alegria.  

“ Feito de coisas que nascem 

no coração, surge este livro. 

Só com uma extraordinária 

sensibilidade se descreve o 

que é simples, acendendo em 

nós a ternura e os sonhos da 

criança que todos fomos e 

ainda somos.” 

“A amizade é 

assim; precisa de 

poucos sinais e isso 

é o mais 

importante” 
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Encontro com Lia C.  
na BE Miquelina 

Maria Rosa Colaço nasceu 

em 19 de Setembro de 1935, 

em Torrão, Alcácer do Sal. 

Fez o curso de enfermagem no 

Instituto Rockfeller e iniciou a 

sua atividade profissional 

como enfermeira. Posterior-

mente frequentou a 

Escola do Magisté-

rio de Évora. Aos 

20 anos tornou-se 

professora do ensi-

no primário, pri-

meiro em Moçambique, 

depois, já em Portugal, em 

Almada. https://www.facebook.com 

Miúdos a Votos 

Campanha para esco-

lher o livro mais fixe.  

Ciclo de cinema Harry 

Potter e Monstros 

Fantásticos (dias 25, 

27 de fevereiro e 1 de  

março, 11:30, no  audi-

tório). 

ReadON: Que 
livros guardam  
Segredos 
contigo? 

http://andancasdopoeta.blogspot.pt/


Contos d'Algibeira  

Alunos apurados, para 

a fase  Municipal  do 

Concurso Nacional de 

Leitura: 

Diogo, 4ºB 

Constança, 4ºE 

Cátia, 6ºE 

Francisco, 6ºF 

Tomás, 8ºA. 

  ACONTECEU EM JANEIRO 

Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura 

“O amor à terra, ao rio, 

e ao mar, ao vento, às 

aves, às árvores 

encontra a sua raiz num 

chamamento fundo 

aprendido no contacto 

com a natureza.” 

 

João Manuel Ribeiro 
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Um livro, um filme 

GEONOTÍCIAS 

INFO CIÊNCIA 

Miúdos a votos 

Desafio Ecológico: 
Como salvar a ribeirinha? Participa 
até 21 de março. 

Projeto Eu ouço,  
eu conto 

Ser+ à 2.ªfeira 

Clube  
de Leitura 

  Autor do  
  Mês 

Oficina Mira, Salta 
e Pinta como Miró 

      1.ª sessão do projeto  

    Contos d’Algibeira, para  
todos os alunos do 1.ºciclo, 
com Rosa Gonçalves e    
      Marília Calado.  



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 

 

 

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

CONTACTOS 

Estamos 

na Web: 

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as 

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 

de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso edu-

cativo de todos, crianças e alunos.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que 

facilitam  a transformação do aluno no seu próprio agente 

de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar as professoras bibliote-

cárias do Agrupamento. 

EB Elias Garcia 

Rua Manuel Parada 

2819-505 SOBREDA 

EB Miquelina Pombo 

Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811 

SOBREDA 

EB Sobreda 

Rua Alto do Índio 2815-625 

SOBREDA 

Clube de Leitura 4ªfeira, 14:20 

Gostas de ler? Inscreve-te no clube 

de leitura da BE Elias Garcia!   

ACONTECE 

CONCURSOS 

Leitores do Mês: 

Tomás, 1.ºB 

Pedro, 3.ºE 

Tomás, 6.ºC 

Vencedores do Concurso  do 

Mês: Daniel, 9.ºC 

   Encontras estes     

títulos e muitos  

mais, nas tuas      

bibliotecas! 

Até 3 de março, exposição  

O Futuro do Passado,  

na Casa da Cerca, Alma-

da. 

A Câmara Municipal de  

Almada, através da 

Biblioteca Municipal de 

Almada organiza a Fase 

Municipal da 13ª edição 

do Concurso Nacional 

de Leitura. 


