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Ó eterno viajante,                     E feito de água do mar, 

Tu nunca podes parar,              Ondas de imaginação, 

O sangue das tuas veias            Conta-me as tuas viagens, 

É feito de água do mar.             Quer sejam reais ou não. 

Aproveita as férias para ler!                             As viagens de Gulliver 
AtividadesAtividades  

 

Livro do Mês 
Responde às seguintes questões e ganha um prémio. 

 

1. A menina chama-se amarguinha, porquê? 

2. Como correu a exposição da mãe do Martinho? 

3. Amarguinha não deve mentir, porquê? 

Encontro na BE M. Pombo,  

dia 27 de maio,  

sobre o projeto  

Conhecer a Cidade, em  
Parceria com a Junta de 

Freguesia da Sobreda. 

4ºE e 4ºF 

Dia da Criança  

1 de junho - Jogo de 

Leitura  

Sugestão de leitura 

para as férias 

Bookcrossing 

Continua! 

Dia do autor português 

-  Encontro com  

Augusto Carlos 

20 de maio, 9h30 -  5ºD, 

6ºA e 6ºD. 

Projeto SOBE - Leitura do livro de António Laranjeira 

O Peixe do Copo de Dentes que Queria Nadar no Mar 

27-05 BE Miquelina Pombo 2ºC  

28 –05 BE Elias Garcia - 1ºC 

Dia  mundial do ambiente 

5 de junho 

2013 

Sessão de  

filmes educa-

tivos sobre o 

ambiente 



Autor em Destaque 

José Saramago 
Filho e neto de camponeses, José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, província do Ribatejo, no dia 16 

de Novembro de 1922, se bem que o registo oficial mencione como data de nascimento o dia 18. Os seus 

pais emigraram para Lisboa quando ele não havia ainda completado dois anos. A maior parte da sua vida 

decorreu, portanto, na capital, embora até aos primeiros anos da idade adulta fossem numerosas, e por vezes 

prolongadas, as suas estadas na aldeia natal. 

Publicou o seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado, em 1947, tendo estado depois largo tempo 

sem publicar (até 1966). Trabalhou durante doze anos numa editora, onde exerceu funções de direção literá-

ria e de produção. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova. Em 1972 e 1973 fez parte da 

redação do jornal Diário de Lisboa. 

Pertenceu à primeira Direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi, de 1985 a 1994, presidente da 

Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Entre Abril e Novembro de 1975 foi diretor-adjunto 

do jornal Diário de Notícias. A partir de 1976 passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário, pri-

meiro como tradutor, depois como autor. Casou com Pilar del Río em 1988 e em Fevereiro de 1993 decidiu 

repartir o seu tempo entre a sua residência habitual em Lisboa e a ilha de Lanzarote, no arquipélago das 

Canárias (Espanha). Em 1998 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel de Literatura. 

José Saramago faleceu a 18 de Junho de 2010.   

http://josesaramago.blogs.sapo.pt/95699.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Título:  Amarguinha 

Autor: Tiago Rebelo 

Cota: 82-3 REB 

Existe na BE? Sim 

Comentário:  A amizade é posta à prova. Lê e descobre porquê. 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Astérix e Obélix ao serviço de sua majestade 

DVD 275 

Existem na BE? Sim 

Comentário:  Vem ver como Jolitorax 

pede ajuda para resistir a Júlio César. 

 

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

  LIVRO do  MÊS 

  FILME do MÊS 

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


NovidadesNovidades  

Procura estes títulos  

e muitos mais, nas tuas  

Bibliotecas! Aconteceu Aconteceu   

em em abril abril      

Vencedores do  

Concurso 

O livro do Mês  
Mª Carolina da Cruz, nº 18, 4ºF 

Tomás Jesus, 3ºA 

                           
.              
                
 
 
                              

 Marcadores de Abril 
 
EXPO 

Leitoras do Mês de Abril 
Mariana Santana 2ºA 

Érica Isabel Costa nº 12, 2º E 

 

 

 

 

 

 

SESSÕES DE PROMOÇÃO DA LEITURA 

Encontros com os autores:  

RUI SOUSA  

ANA  

VENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANA Mª MAGALHÃES 

 O 3º D leu A Menina que 

sorria a dormir para o  

Projeto Dormir +, Ler 

Melhor. 

    

    CIDADANIA     

 

No final do ano escolar, ajuda os colegas, oferece os 

manuais que já não utilizas!  

Podes deixá-los na tua biblioteca! 

A dentista, mãe da Eleonora ( 1ºC), 

falou de higiene oral e exemplificou 

a escovagem dos dentes para os   

alunos do 

1ºC e 

2ºA. 

 

 

CN LEITURA -  3º lugar 

Ana  Rita Trindade, 9ºA. 

Entrega de prémios 13 de junho,10:30 

Concurso Inês de Castro  

9ºB - 3º lugar  

http://becre-eliasgarcia.blogspot.pt/2013/04/o-3-d-leu-menina-que-sorria-dormir-para.html
http://becre-eliasgarcia.blogspot.pt/2013/04/o-3-d-leu-menina-que-sorria-dormir-para.html
http://becre-eliasgarcia.blogspot.pt/2013/04/o-3-d-leu-menina-que-sorria-dormir-para.html
http://becre-eliasgarcia.blogspot.pt/2013/04/o-3-d-leu-menina-que-sorria-dormir-para.html

