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No mar não há primavera nem outono. No mar o tempo não morre.
Sophia de Mello Breyner Andresen - A Menina do Mar

Atividades

Outubro mês internacional
das bibliotecas escolares
Tema para 2013

Biblioteca escolar: uma porta para a vida
BibEli@sPaper e MicasPaper - circuito da
Biblioteca de 30 de setembro a 11 de outubro ( Pré, 1º e 5º
anos).

Leitura de: Leónia devora
livros e O incrível rapaz
que comia livros.
Livro do Mês
As cozinheiras de livros
de Margarida Botelho
Responde às seguintes questões, as
melhores respostas terão um prémio:
1.O que exigiam as pessoas, no balcão
de atendimento?
2.Como eram as respostas dos bibliotecários?

Elaboração do cartaz do
MIBE - 5º ano
Inscrições para alunos
monitores até ao dia 31 de
outubro

Sophia de Mello Breyner
Andresen
Livros novos da Porto Editora
em destaque.

Clube de Leitura
29 de outubro, 14h30

AUTOR EM DESTAQUE

Sophia de Mello Breyner
Andresen
Sophia de Mello Breyner nasce a 6 de novembro 1919 no Porto, onde passa a infância.
Entre 1936 e 1939 estuda Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Publica os primeiros versos
em 1940, nos Cadernos de Poesia.
Casada com Francisco Sousa Tavares, passa a viver em Lisboa. Tem cinco filhos. Participa ativamente
na oposição ao Estado Novo e é eleita, depois do 25 de Abril, deputada à Assembleia Constituinte.
Autora de catorze livros de poesia, publicados entre 1944 e 1997, escreve também contos, histórias
para crianças, artigos, ensaios e teatro. Traduz Eurípedes, Shakespeare, Claudel, Dante e, para o
francês, alguns poetas portugueses.
Recebeu entre outros, o Prémio Camões 1999, o Prémio Poesia Max Jacob 2001 e o Prémio Rainha
Sofia de Poesia Ibero-Americana.
Com uma linguagem poética quase transparente e íntima, ao mesmo tempo ancorada nos antigos mitos
clássicos, Sophia evoca nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, os mares, os dias. A
sua obra, várias vezes premiada está traduzida em várias línguas.
Sophia de Mello Breyner Andresen faleceu a 2 de julho de 2004, em Lisboa.
http://www.portoeditora.pt/campanhas/sophia-de-mello-breyner-andresen

LIVROS DO MÊS

Título: As cozinheiras de livros
Autor: Margarida Botelho
Cota: 82-3 BOT
Existe na BE? Sim
Comentário: E se um dia não houvesse livros novos para lermos?...
Como seria?
Título: O céu gira de Mercedes
Alvarez
DVD 185
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

Comentário: Vem ver uma aldeia onde só restam 14 habitantes!

Consulta os sites das tuas Bibliotecas e participa nas atividades!!!
http://beeliasgarcia.wix.com/bibliotecas-elias
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575014420
http://twitter.com/bibelias

Novidades

Projeto Liberdade de Expressão
e Redes Sociais

Os candidatos podem aceder a toda a informação sobre o projeto em www.sicesperanca.pt .

30 de outubro - COMEMORAÇÃO dos 41
ANOS da EB ELIAS GARCIA- Participa!!!

Procura estes títulos e muitos mais,
nas tuas Bibliotecas!

Notícias

