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Boletim das Bibliotecas Escolares
do Agrupamento Elias Garcia


Semana da Leitura



Internet Segura



Palavras com
Música



Exposição São
Valentim



Autor em destaque



Leituras



Livros do Mês



Concursos



Semana dos Afe-

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

Palavras com Música
Apresentação do clube
de Música-4ºB - 8 de fev.,
na BE.

Semana dos afetos

tos


Clube de Leitura



Aconteceu...

6 de fev. , dia da Internet Segura.
Alerta Premika! Risco
online detetado.
3 sessões sobre os perigos da Internet, para as
6 turmas do 4ºano.

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e sorria!

Exposição São Valentim

Semana
da
Leitura
em
Almada
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Livro do Mês de Fevereiro
Alerta Premika! Risco online detetado
de Cláudia Manata,
Raquel Palermo e
Teresa Castro

“ Eles sabem que
num mundo cada
vez mais digital,
proibir a utilização
da internet não é a
melhor solução, mas
querem certificar-se que a
filha navega nesse mundo
em segurança.”

Álvaro Magalhães

Marta tem 9 anos, mas
sente-se muito crescida.
Tão crescida que acha
que está na hora de ter
perfis nas redes sociais.
Quando a mãe recusa,
por ela ainda não ter idade, Marta revolta-se.
Com a ajuda da amiga
Rita, cria uma conta de

Usa uma bonita fotografia
sua, na praia, para foto de
perfil, e em menos de nada
tem imensos likes, comentários e pedidos de amizade
de pessoas que não conhece. Entre esses novos amigos virtuais está Bieber13,
um rapaz muito fofo com
olhos de gato.
Mas será que Bieber13 é
mesmo quem diz ser?
Poderá Marta confiar nesta
pessoa que só conhece da
Internet?
Premika, a andróide futurista que entra em missão
sempre que uma criança

corre perigo, viaja do futuro
até ao nosso tempo para
observar Marta. Ela sabe
que algo de errado se passa…
Mas Marta anda tão entusiasmada com as toneladas
de likes que recebe, que
não liga nenhuma aos bips
e beeps de aviso de Premika.
Será que tu lhe podes dar
uma ajuda?
É que Marta tem muitas
decisões para tomar e precisa mesmo de alguém, do
lado dela, que a ajude a
navegar na Internet em
segurança… https://
www.wook.pt/livro/alerta-premika-riscoonline-detetado-claudia-

Autor do Mês de Fevereiro
e constam do corpus das
Metas Curriculares de Pornasceu no Porto, em
tuguês.
1951.
Parte da sua obra (21 títulos) está publicada em
A sua obra para crianças e Espanha, França, Brasil e
jovens, que integra poeCoreia do Sul.
sia, conto, ficção e textos
https://www.wook.pt/autor/alvarodramáticos, repartindo-se
magalhaes/353
por cerca de 80 títulos,
caracteriza-se pela originalidade e invenção, quer Algumas obras:
na escolha dos temas quer
no seu tratamento.
Foi várias vezes premiado
pela Associação Portuguesa de Escritores e Ministério da Cultura. Em 2002, O

Álvaro Magalhães

limpa-palavras e outros
poemas foi integrado
na Honour List do Prémio

Hans Christian Andersen
e, em 2004, Hipopóptimos
– Uma história de amor foi
distinguido com o Grande
Prémio Calouste Gulbenkian. Várias das suas
publicações integram o
Plano Nacional de Leitura
BIBELI@S

Facebook.
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Promoção da Leitura

Nas últimas décadas, com a
introdução e desenvolvimento das
TIC, as bibliotecas escolares viram
a sua intervenção e papel
reforçados.

Concurso

Clube

Livro do

de

Mês

As tecnologias e a Internet vieram
introduzir novas oportunidades de
acesso à informação e redefinir as
existentes, substituindo condições
e modelos de uso e produção do
conhecimento.

Leitura

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?
newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblio
teca_escolar.pdf

ACONTECEU EM JANEIRO

Requisição domiciliária
Pré-escolar
Início da requisição domiciliária
para as crianças
da EB Miquelina
Pombo.

Concurso Nacional de Leitura
Votação no
livro mais
fixe - Visão
Júnior - Miúdos a Votos.

Vencedores dos
melhores trabalhos sobre a
Rosa dos ventos

LITERACIAS

Entrega de prémios

Projeto Ler o nosso mundo - Clube de Leitura
Carolina do 5.º D apresenta Emocionário.

Participação no Projeto Ajudaris
Escrever uma história sobre a natureza e
participar no Projeto Ajudaris.

Concurso Nacional de

Ficaram apurados
para a fase concelhia
do Concurso
Nacional de Leitura, os alunos: Margarida Vitorino
(1ºciclo), Cátia Santos(2ºciclo) e Marta
Conceição (3º ciclo).

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

Tel: 212947060
aveeliasgarcia@gmail..com
isauracarvalho@sapo.pt

Estamos na web: blog Elias.com
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: Leandro Lopes, 4ºF e
Sara Gramaço, 5ºC.

Equipa das BE
AE Elias Garcia

Encontras estes
títulos e muitos mais,
nas tuas bibliotecas!

