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     ““Novembro põe tudo a secar, pode o sol não tornar.”  
Enquanto o sol não volta, frequenta a tua Biblioteca, aproveita para ler e  
participar nas actividades que temos para ti. Espreita o Blogue elias.com em :  
http://www.becre-eliasgarcia.blogspot.com  para saber +. 
  
LIVRO  DO  MÊS  

Tema anual do Projecto Educativo:   Unindo o Mundo na Escola 

2º encontro do projecto  Leituras 
Cruzadas – ler +, Experiência + 
no  lar de idosos do C. S. e 
Paroquial  de Vale de Figueira, no 
dia 16 de Novembro, pelas dez 
horas. Os alunos do 5ºB vão ler 
“As cores do arco-íris” para 
comemorar, em conjunto com os 
utentes do lar, O Dia Mundial da 
Tolerância. Vão oferecer um 
painel com pinturas e colagens 
elaborado pelo 5ºA na BE na Aula 
de E.A. 

           
 
 

Concurso

 
“Vamos conhecer os 
PRESIDENTES DA 

REPÚBLICA PORTUGUESA?” 
Lê a biografia do placard da 

biblioteca e responde, 
mensalmente, às questões  

sobre os vários Presidentes da 
República Portuguesa. 

16 de Novembro, Dia 
Mundial da Tolerância 
O 5ºA, na aula de E.A., 
esteve na BECRE para falar 
de tolerância, ler “As cores 
do arco-íris” e elaborar um 
painel para oferecer aos 
idosos do Lar de Vale de 
Figueira. 

LER + nos Cacifos: 
O 7ºD, o 7ºE e alguns  
alunos do projecto  
Aprender +  
enfeitaram os cacifos à 
 entrada da Biblioteca  
com citações retiradas 
 de livros expostos  
na BECRE. 

                                           Os alunos do 5ºC,  no dia 12 de  Novembro, em  Língua     
                                        Portuguesa, participaram em mais uma sessão de   
                                        sensibilização  sobre a gripe A, visionaram o livro digital     
                                          “Lavo as minhas mãos” e escreveram slogans nos PCs da BE. 

Está aberta a primeira 
fase da iniciativa «Há 
Vida na Biblioteca», 
em que os 
participantes têm de 
procurar, 
atentamente, na 
última VISÃO Júnior, 
a resposta a três 
perguntas. 
 

 

 

 

  

 

 



 

Título: O Principezinho 
Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Cota: 821.1/9-3 SAI 
Existe na BE? Sim 
Comentário: Vamos descobrir o menino que vivia num 
planeta: o Asteróide B612, e que caiu no planeta Terra. 
Testa os teus conhecimentos em: 
http://www.malhatlantica.pt/lpo/MJoseJorge/Principezinho.htm 
 

   
 
 

 

 

 
   
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
                      
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                              

Autor em Destaque           

Existe na BE? Sim 
COTA: DVD 173 
Comentário: Ser responsável compensa.                  
Vem descobrir esta história! 
 

FILME  DO MÊS 

LIVRO  DO  MÊS 

 

Miguel Sousa Tavares 
Jornalista português, Miguel Sousa Tavares nasceu no Porto, filho da poetisa Sophia de Mello 
Breyner. Depois de se ter licenciado em Direito, exerceu advocacia durante doze anos, mas 
abdicou definitivamente desta profissão para se dedicar ao jornalismo.  
Em 1989, Miguel Sousa Tavares foi director da revista Sábado.  
O jornalista também se destacou na imprensa portuguesa como cronista e escreveu 
ininterruptamente para o jornal Público desde que este foi lançado em 1990 até ao início de 2002. 
Ao mesmo tempo, foi assinando crónicas noutras publicações como o jornal desportivo A Bola, na 
revista feminina Máxima e no jornal on-line Diário Digital. Em Setembro de 2000, estreou-se como 
comentador fixo do Jornal Nacional da TVI, onde passou a marcar presença semanalmente às 
terças-feiras, para abordar a actualidade nacional e internacional.  
Miguel Sousa Tavares tem vários livros publicados, quase todos de crónicas. O primeiro, Sahara, a 
República da Areia, foi editado em 1985 e constava de uma reportagem. Seguiu-se, dez anos 
depois, uma colecção de escritos políticos chamado Um Nómada no Oásis e O Segredo do Rio 
e, em 1997, um conto infantil. Em 1998, saiu o livro de crónicas de viagens intitulado Sul e, em 
2001, Não te Deixarei Morrer David Crockett, que reuniu os escritos da revista Máxima. Neste 
último ano, foi também editado Anos Perdidos, uma colecção de crónicas dedicada aos governos 
de António Guterres entre 1995 e 2001. Miguel Sousa Tavares estreou-se no romance com a obra 
Equador, que, editado pela primeira vez em 2003, vendeu mais de 250 mil exemplares, tendo 
sido reeditado no mesmo ano. O sucesso desta obra foi tão grande que, posteriormente, acabaria 
por ser lançada a nível internacional (Brasil, Holanda, Alemanha, República Checa, Espanha e 
América Latina). O Planeta Branco, Oficina do Livro,2005.  Em Outubro de 2007 publica Rio das 
Flores, com uma primeira tiragem de 100 mil exemplares. Finalmente, No Teu Deserto, 
Companhia das Letras, 2009 
Miguel Sousa Tavares, in Infopédia (adaptado) Porto: Porto Editora, 2003-2007. 
 

   

 



 
 
 
 
 

 
 
                                                             
 
        
 

Bibliotecas para a Vida - 
"Bibliotecas,   e Leituras" II Conferência 

Internacional  

 Évora de 18 a 21 de Novembro de 2009 

 

NNoovviiddaaddeess  
ss  

Consulta  o Blogue 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 necessárias  muitas tampinhas para ajudarmos a comprar uma cadeira de 
rodas para um utente do Lar de Idosos do Centro Paroquial de Vale de Figueira. 

 Ajuda-nos a ajudar! Recolha de 

Tampinhas na tua BECRE. 

Saber +: http://www.tampinhas.org 

 

Procura estes títulos, e muitos mais, na 
tua Biblioteca! 

Foram adquiridos  
3 carrinhos coloridos, 
para facilitar o transporte dos  
livros ou outros materiais, para  
as salas de aula ou para as  
outras Bibliotecas do  
Agrupamento. 
 

RREEVVIISSTTAASS 

NNoottíícciiaass 

Isaura Carvalho 

 

 

 

23 e 24/11/2009 

Conferência 
Internacional na 

Gulbenkian 

Feiras do Livro 
Miquelina Pombo 30-11 a 4-12 
Elias Garcia           7-12 a 11-12  

 

 

 

 

LEITORA 
do MÊS: 
Ana Rita 
Trindade, 
nº3, 6ºB 

Vencedoras  
Concurso 
Livro do Mês 
Lara Gonçalves, 
nº18, 5ºD 
Thalyta Simões, 
nº24,5ºE 


