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Aconteceu...

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 concelho de Almada.

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

Miúdos a votos
está de regresso!
Os alunos do Clube
de Leitura e o
4ºE vão participar, na segunda edição

Atividades

de Miúdos a Votos: quais os livros mais
fixes?

A prova a nível de escola do
Concurso Nacional de Leitura
realizar-se-á, no dia 30 de
janeiro, para os alunos do 1º,
2º e 3º ciclos.

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e sorria!

Exposição ULISSES

Entrega dos certificados
aos melhores trabalhos
da Exposição das
Rosas dos Ventos - HGP 5ºano - 12/01/2018.

PÁGINA
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Livro do Mês de Novembro
O livro que falava
com o vento e
outros contos
de

José Jorge Letria

Juntam-se

neste

volume

várias histórias originais de
José Jorge Letria que têm os

“ Com o pianista

livros, os leitores, os escritores e as bibliotecas como

também viajou

personagens centrais. Desde

bastante, porque as

"O livro que falava com o

notas de música

vento" até a "O rato de Alexandria", passando por "A

arca do menino que inventava

mios literários nacionais e

poetas", em que, de uma for-

internacionais. É um dos mais

ma mágica, se fala de Fernan-

destacados nomes da literatura

do Pessoa, este livro é uma

infanto-juvenil em Portugal e

declaração de amor

autor de programas de rádio e

aos

livros, à leitura e às persona-

televisão. Está traduzido em

gens que habitam os textos.

várias línguas.

José Jorge Letria nas-

Foi, durante oito anos, verea-

ceu em Cascais em 1951.
Estudou Direito e História e
é pós-graduado em Jornalismo Internacional. Com
dezenas de livros publicados
em diversas áreas, foi distinguido com importantes pré-

dor da Cultura da Câmara de
Cascais. É, desde Janeiro de

2011, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores.
É coautor, com José Fanha, de
várias antologias de poesia
portuguesa.

sugeriam-lhe outros

Autor do Mês de Novembro

mundos e outras
paisagens.”

Margarida Fonseca
Santos nasceu em Lisboa, a
29 de novembro de 1960.

regularidade para teatro.

livro de escrita criativa Escrita em

Assina, com Maria João Lopo de

Dia.

Carvalho, a coleção juvenil 7 É

responsável

pelo

blogue

Tirou o Curso Superior de Piano irmãos, e, com Maria Teresa “histórias em 77 palavras”, com

Margarida Fonseca Santos

no

Conservatório

Nacional, Maia Gonzalez, As Aventuras de ilustrações de Francisca Torres.

tendo como objetivo ser profes- Colombo.
sora de Formação Musical no
ensino vocacional. Deu aulas
em várias escolas, nomeadamente na Escola Superior de
Música de Lisboa entre 1990 e
2005.
Começou a escrever em 1993 e
isso tornou-se uma verdadeira
paixão, paixão essa que a levou
a mudar de vida. Deixou o ensino da música e, neste momento,
dedica-se a tempo inteiro à
escrita.
Tem vários livros publicados,
na sua grande maioria para

Paralelamente,

treino

Orienta ateliers de escrita para mental e o uso pedagógico e teracrianças, adultos e professores pêutico da metáfora, tendo publi(Escrita Criativa e Escrever para cado, em conjunto com Rita VileCrianças e Jovens).
Orienta,

la, os livros Histórias para contar

também,

sobre Escrever

para

cursos
Crian-

ças na Escrita Criativa Online,
na Pós-Graduação

em

Infantil (Universidade
Portuguesa)

e

no

Livro
Católica
curso

de Escrita Literária (Restart).
Publicou, em coautoria com Elsa
Serra, o manual de Escrita Criativa Quero ser escritor!

crianças e jovens, e escreve com Em abril de 2013, publicou o
BIBELI@S

trabalha

consigo e Brincar
Sérias.

com

Coisas

https://escritores.online/escritor/

margarida-fonseca-santos/
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Promoção da Leitura

A Biblioteca escolar
empenhada no debate de
ideias! De forma a apoiar
as dinâmicas que se venham
a criar nas escolas em torno
da reflexão sobre o Perfil
dos Alunos à saída da
escolaridade obrigatória e
das suas implicações
práticas na vida das escolas,
a RBE apresenta algumas
propostas de atividades. http://

Concurso
Livro do
Mês

Clube de
Leitura

blogue.rbe.mec.pt/dia-do-perfil-dos-alunos-15-dejaneiro-2134536

ACONTECEU EM NOVEMBRO/DEZEMBRO
Campanha de recolha de
jogos didáticos e livros
para a biblioteca
Miquelina Pombo!

David Machado Autor em Destaque

História de
Dedos de Luísa
Ducla Soares Pré F.

Leituras e
simetrias a partir
do livro A Lagarta
Muito Comilona
de Eric Carle - Pré
F.

LITERACIAS

Feira do Livro
BE Elias Garcia

Assalto à Biblioteca - 6ºD

Leitura de

Projeto Ler o nosso mundo - Filosofia
para crianças
leitura encenada de Os dois lados,
Histórias do senhor Valéry de Gonçalo
M. Tavares, pelo Clube de Leitura.

Participação no
III Encontro de
BE do concelho
de Almada
86 alunos do 7º e 8º anos
aceitaram o desafio da Porto
Editora e participaram no concurso LITERACIA

3Di.

Ficaram apurados para a fase
distrital os alunos: Carolina
Ferreira (7ºF) e Mauro Amador ( 8ºE).

Entrega de prémios
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Autor do Mês

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 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/Novidades

Vencedores dos concursos das BE
Leitores do Mês: Joana Horta, 1ºB e Luís
Patronilho, 2ºD.
Livro do Mês: Ariana Vrabie, 4ºE.
Equipa das BE
AE Elias Garcia

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

