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   O Outono está a chegar… é tempo de regressar à Escola. Vem conhecer a tua Biblioteca e 
participar nas actividades. Este ano, espera-nos um grande desafio. Vamos unir-nos, partilhar 
saberes e experiências, para formar uma escola fantástica que respeita as diferenças e onde 
cada aluno é único e necessário para construir um mundo melhor. 
  
LIVRO  DO  MÊS  

Tema anual do Projecto Educativo:   Unindo o Mundo na Escola 

BibEli@sPaper –
Circuito da Biblioteca 
para os alunos do 
Pré—Escolar e do  1º 
e 5º anos, de 21 de 
Setembro a 13  
Outubro. 
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Os alunos do AVE Elias 
Garcia descobriram este livro 
digital do PNL e já se 
encontram mais preparados 
para escapar à Gripe A. 
Podes ver o slide “ Elias 
escapa à Gripe A” com as 
actividades realizadas na 
Biblioteca, no site do 
Agrupamento em: 
http://www.ebi-elias-
garcia.rcts.pt/elias_gripe.ht

Os utilizadores da BECRE dispõem de 10 
computadores novos, 2 LCD’s e 2  leitores de 
DVD oferecidos, respectivamente, pelo PTE 
e pelos promotores do projecto “Biblioteca 
Mágica”. 

LER: 
 
http://e-livros.clube-de-
leituras.pt/elivro.php?id=
onunoescapaagripea 

 

República nas Escolas 
Comemora-se em 5 de Outubro de 2010 o primeiro centenário da 
implantação da República em Portugal. Para preparar esta comemoração os 
alunos do 5ºB vão ler “A República” para  alguns idosos do lar de Vale de 
Figueira, no dia 6 de Outubro, pelas dez horas. Tratar-se-á do primeiro 
encontro do projecto de intercâmbio - Leituras Cruzadas que pretende 
juntar alunos e idosos para partilhar leituras e  experiências numa tentativa 
mútua de motivação para a leitura , para o prazer de ler e pelo respeito das 
diferenças. 



 

Título: As cores do Arco-Íris 
Autor: Jennifer Moore-Mallinos 

Cota: 82-3 MAL 
Existe na BE? Sim 
Comentário: Vamos todos descobrir o 
 Respeito pelas diferenças... 
  

   
 
 

 

 

 
   
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
                      
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                              

Autor em Destaque           

O Salta-Pocinhas 
Existe na BE? Sim 
COTA: DVD 160 
Comentário: É a história de uma raposa muito 
engraçada. Vem descobri-la!!! 
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Luísa Fortes da Cunha  
 
Luísa Fortes da Cunha nasceu em Vila Franca, em 1961. O seu sonho era ser médica, mas foi para 
professora de Educação Física. Por fim, tornou-se escritora. 
Licenciada em Educação Física pelo Instituto Superior de Educação Física de Lisboa. Concluiu o 
Mestrado em Gestão da Formação Desportiva em 1998, e pós-graduação em Educação Especial 
pela Universidade Lusófona. Autora de inúmeras publicações científicas e artigos sobre 
segurança desportiva infantil, Luísa Fortes da Cunha estreou-se na literatura infanto-juvenil com 
Teodora e o Segredo da Esfinge, livro que atingiu um sucesso de popularidade entre os jovens e 
que em apenas 3 meses após a sua publicação, entrou em 2ª edição. 
Quem é Teodora? 
De acordo com uma tradição popular, a sétima filha nascida de um casal transforma-se em fada 
quando atinge os 12 anos. Esta é a história de Teodora que na companhia dos amigos Alex e Gil, 
irá viver fantásticas aventuras num mundo paralelo ao nosso, cuja porta de entrada, 
estranhamente ou talvez não, são as ilhas encantadas dos Açores. A fantasia tem um estatuto 
muito real; é como se as fadas, gnomos, duendes, potes de ouro nas extremidades do arco-íris 
vivessem paredes-meias connosco; como se as crianças soubessem tudo isto e, progressivamente, 
o fossem esquecendo enquanto crescem. http://pt.wikipedia.org/wiki/Luisa_Fortes_da_Cunha 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
                                                             
 
        

Outubro Mês Internacional 
da Biblioteca Escolar  

NNoovviiddaaddeess  
ss  

Consulta  o Blog ou o Moodle da tua BECRE e 
participa nas actividades!!! 
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22 
 

 
PARTILHAS    
 

São necessários (principalmente) pijamas para as crianças que estão no IPO a fazer tratamentos de 
quimioterapia. Após os tratamentos, os pijamas ficam muito sujos e gastam-se rapidamente. Esta 
ideia surgiu há dois anos e hoje já é apelidada de *Movimento Pijaminha* pelo sucesso 
que têm tido os esforços conseguidos! As necessidades existentes passam pela falta de pijamas, 
pantufas, chinelos, meias, robes e fatos de treino. Para todos a vida não está fácil, mas dentro das 
possibilidades de cada um há sempre espaço para participar, comprando ou obtendo junto de amigos 
e familiares agasalhos que já não sirvam. No ano passado foram entregues 76 pijamas e o IPO ficou 
muito satisfeito com esta dádiva. Este ano vamos repetir a façanha, e se possível ultrapassar este 
número.    
 Se divulgarem já estão a ajudar!!!                                             http://educar.wordpress.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podes encontrar estes títulos, e muitos 
mais, na tua Biblioteca!  

 

 

O próximo dia 16 de Outubro é o «Dia Mundial da Alimentação». 
«A Sopa Verde», com texto e  ilustrações de Chico, numa edição da AMBAR 
é uma sugestão para trabalhar o tema, sobretudo com as crianças do 
Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo.  
  
Bom Proveito! Quero sopa de morango! 
Que sou de gosto nobre. 
Não como cebola, couve ou alho, 
Nem coisas de sabor tão pobre. 
 
Mais sugestões de Leitura em: http://www.casadaleitura.org/ 
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Isaura Carvalho 


