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Ano novo, boas e novas leituras!
Neste ano que começa, participa nas actividades da tua Biblioteca. 2010 é o Ano Internacional
da Biodiversidade e o Ano Internacional para a Aproximação das Culturas.
Espreita o Blogue elias.com em : http://www.becre-eliasgarcia.blogspot.com , para saber +.

Tema anual do Projecto Educativo: Unindo o Mundo na Escola

LIVRO DO MÊS

Actividades
Participa no 2º desafio
da iniciativa «Há Vida
na Biblioteca».
Mostra que és bom a
resumir um artigo
publicado na VISÃO
Júnior. Procura mais

informações na última
VISÃO Júnior, na
BECRE.

Participa no
Concurso “Vamos
conhecer os
PRESIDENTES DA
REPÚBLICA
PORTUGUESA?

DIA ESCOLAR DA NÃOVIOLÊNCIA E DA PAZ
Celebra-se a 30 de Janeiro
o DIA ESCOLAR DA NÃOVIOLÊNCIA E DA PAZ? A
comemoração deste dia,
iniciativa do pedagogo e
poeta espanhol, Llorenç
Vidal, a partir de 1964,
(dia da morte de
Mahatma Gandhi), teve
como objectivo chamar a
atenção para a
necessidade de uma
educação permanente pela
Não-Violência e pela Paz.
Nesta data, vamos fazer
uma exposição sobre
“Prémios Nobel da Paz”
destacando os laureados
da última década, em
colaboração com EMRC.

Novidades de
Geronimo Stilton na
Biblioteca
Geronimo Stilton já conquistou
também os alunos da EBI/JI Elias
Garcia!

“A série Geronimo Stilton é
daqueles casos de sucesso entre
conteúdo e forma. As aventuras
são inúmeras e sempre cativantes,
mas o seu êxito deve-se em muito
a sua configuração, já que
consegue tornar a leitura num acto
de divertimento, algo essencial
para os mais jovens. Desenhos,
letras maiores, letras menores,
cores fortes, pormenores menores,
cores fortes, pormenores, cuidado
nos detalhes, setas a indicar o
caminho para onde devemos ir,
mistério,… Na verdade, tudo serve
para suavizar o acto da leitura. E
isso é o principal trunfo e a razão
do sucesso desta série infantojuvenil, que, com certeza, já trouxe
milhares de leitores para o Mundo
das Letras.”Pedro Justino Alves
( adaptado)

Autor em Destaque

José Jorge Letria
Jornalista, poeta, dramaturgo, ficcionista e autor de uma vasta obra para crianças e jovens, José Jorge
Letria nasceu em Cascais, em l951. Estudou Direito, História e História de Arte na Universidade de
Lisboa.
Foi, desde l970 e até Dezembro de 2003, redactor e editor de jornais como “Diário de Lisboa”, “Diário de
Notícias” e “ Jornal de Letras”, tendo sido, igualmente, professor de jornalismo, experiência da qual
resultou a publicação de três livros sobre a matéria. Foi autor de programas de rádio e de televisão,
destacando-se, a esse nível, a sua participação, durante vários anos, na equipa de criadores da “Rua
Sésamo”, em Portugal. Foi responsável pela programação musical da estação oficial até meados de l975.
Tem livros traduzidos em cerca de uma dezena de línguas e está representado em numerosas antologias
em Portugal e no estrangeiro. A sua obra literária foi distinguida por vários prémios a nível nacional e
internacional.
O seu livro para crianças “O Homem que Tinha uma Árvore na Cabeça” integrou, em 2002, a lista “Books
and Reading for Intercultural Education”, da União Europeia.
O essencial da sua obra poética encontra-se condensado nos dois volumes da antologia “O Fantasma da
Obra”, publicados em l994 e em 2003.
Foi, antes do 25 de Abril, um dos nomes mais destacados da canção da resistência (com vários discos
gravados e centenas de espectáculos realizados, nomeadamente na Galiza e em Madrid, em l972 e l973)
ao lado de nomes como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e Manuel Freire, tendo sido agraciado,
em l997, com a Ordem da Liberdade pelo Presidente Jorge Sampaio. Em Paris foi-lhe atribuída a medalha
da Internationale des Arts et des Lettres. Foi também distinguido com a Medalha de Honra do Município
de Cascais, após a conclusão do seu segundo mandato autárquico.
É, desde Setembro de 2003, vice-presidente e administrador da Sociedade Portuguesa de Autores, tendo
assumido em 1 de Setembro de 2007, as funções de administrador-delegado da cooperativa,
cumulativamente com a vice-presidência.
José Jorge Letria é um autor com uma bibliografia extremamente rica e diversificada, cujo levantamento
exaustivo se reveste de algumas dificuldades, no âmbito da literatura infantil e juvenil, escreveu poesia,
ficção, teatro, ensaios, biografias e alguns livros de carácter divulgativo ou didáctico.
http://www.spautores.pt (adaptado)

Título: As incríveis férias na pensão Mirarratos
Autor: Geronimo Silton
Cota: 821.1/9-3 STI
LIVRO DO MÊS
Existe na BE? Sim
Comentário: Descobre neste livro muitos jogos
divertidos.

Existe na BE? Sim
COTA: DVD 178

FILME DO MÊS

Comentário: A batalha final pela Terra
Média começou! Vem ver um dos filmes da trilogia
na BECRE.

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

REVISTAS

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

Notícias

Vencedores
Laços:

www.portaldasescolas.pt
O Dia Mundial da Poesia 2010 dá o mote para a realização do concurso Faça Lá um
Poema, iniciativa organizada pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), direccionada a
alunos dos ensinos Básico e Secundário.
As inscrições para o concurso Faça Lá um Poema, cujo objectivo é o de promover o
gosto pela leitura e pela escrita de poesia, podem ser efectuadas até ao dia 1 de
Fevereiro, através do preenchimento do formulário enviado para as escolas.
Devem as escolas seleccionar e apresentar a concurso um máximo de três poemas
por cada nível de ensino.
A entrega de prémios, que vai ser integrada no programa do Dia Mundial da Poesia,
realiza-se no Centro Cultural de Belém, no dia 21 de Março.

Foram oferecidos à BECRE 654 livros das várias campanhas de
recolha de Natal, na Escola, na Farmácia da Sobreda e no Almada
Fórum.

PARTILHAS

Rafael Raposo
,1ºA;
Ema Neves
3º/4ºE;
Mariana
Jesus, 3ºF;
Pedro José,
5ºA. Parabéns
a todos os
participantes!
Vencedora
do Livro
do Mês:
Ariana
Brito, 6ºB

“O Projecto Escola-Electrão, promovido pela Amb3E (Associação Portuguesa de Gestão
de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos), com a colaboração do
Ministério da Educação, pretende sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para o
correcto encaminhamento dos Resíduos Eléctricos e Electrónicos (REEE), pelo efeito
combinado de acções de divulgação e da participação num concurso inter-escolas.
Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) constituem o tipo de
resíduos com o maior crescimento na União Europeia. Cada cidadão europeu gera, em
média, 14 quilogramas de REEE por ano, segundo a Comissão Europeia, embora outros
estudos apontem para valores superiores.”

Não fiques estático, participa!
Saber + em:

http://www.escolaelectrao.pt
Isaura Carvalho

