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Em Março, festejamos a Mulher, o Pai, a Árvore, a Poesia e a LEITURA…
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
Dia 8 de Março, Dia
Internacional da Mulher
Ana de Castro Osório, bisavó
de Pedro Pendão, escritora,
feminista e activista republicana,
nasceu em Mangualde, em 1872 e
faleceu em Setúbal, em Março de
1935. É a fundadora da literatura
infantil no nosso país. Escreveu
alguns livros que foram utilizados
como manuais escolares.
“Tive uma bisavó
famosa” Pedro
Pendão, nº19, 5ºE.

SEMANA DA LEITURA de
15 a 19 de Março de 2010
“A Semana da Leitura é uma
actividade que pretende celebrar o
prazer de ler. É um espaço de união e
um tempo de partilha que contará
com todos a ler.”

Semana dos
Afectos no
Agrupamento
Elias Garcia
Trabalhos realizados
pelos alunos nas
várias actividades
comemorativas de S.
Valentim.

Nos dias 15, 16 e 17 de Março, no
âmbito da Semana da Leitura, os
alunos do Agrupamento Elias
Garcia vão poder conhecer e
conversar com os escritores Xico

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

Braga, Cristina Salomão, Carlos
Laranjeira e Fátima Éffe.

LER+ ao Serão
A equipa da BE-CRE convida toda
a comunidade educativa do

Temos a honra e o prazer de ter o
neto de Bernardino Machado,
Manuel Machado, como seguidor
do blogue da BE-CRE.

Agrupamento a participar num
encontro de Leitura, no dia 19 de
Março, pelas 20h00. Vamos
festejar o Dia do Pai a ler!

Dia 21 de Março, Dia da Árvore, Dia Mundial da Poesia.
Elaboração de poemas e acrósticos relacionando Poesia e Natureza.

FOTOS em:
http://becreeliasgarcia.blogspot.com/
2010/02/semana-dosafectos-na-becreelias.html

Autores em Destaque

Cristina Salomão
Nasceu em 1975 em Almada. Escreveu o seu primeiro conto aos sete anos. Aos doze, completou o seu primeiro
romance. Ganhou aos catorze anos o primeiro lugar num concurso de escrita criativa com o poema Liberdade,
Publicou a sua primeira obra literária em 2000, no género de poesia. Em 2002, completou a sua formação
académica em biologia. Cria em 2009 a colecção “O Baú Encantado”, da qual publica agora o primeiro volume
Maria, a Abelha do Mar.

http://colecaobauencantado.blogspot.com/

Xico Braga
Xico Braga nasceu em 1950 e reside em Corroios desde 1987. Foi
professor em Corroios na Escola Secundária Moinho de Maré. Escreveu vários livros, entre os
quais, Estórias de um avô (Infantil, 2007) Estórias para um neto (Infantil, 2009).

Fátima Éffe
“Fátima Éffe nasceu entre as chuvas do branco Janeiro, ao virar do ano 1963.
Formou-se e leccionou Sociologia. Foi investigadora social.
Estima fundo e respeita os livros como lugares habitados, lugares de encontros e de promissores reencontros.
Em 2005, publicou Os livros que gostam de contar histórias.” http://becredocantinho.blogspot.com

Título: O Vendedor de Fósforos
Autor: Fátima Éffe
Cota: 82-3 EFF
Existe na BE? Sim
Comentário: Este livro tem um inesperado final feliz…
Título: Maria, a abelha do mar
Autor: Cristina Salomão

LIVROS DO MÊS

Cota: 82-3 SAL
Existe na BE? Sim
Comentário: Descobre o mundo de Maria cheio de surpresas e
magia.

Título: Estórias para um neto
Autor: Xico Braga
Cota: 821.1/9-3 BRA
Existe na BE? Sim
Comentário: Neste livro, encontrarás 20 contos muito divertidos.

Novidades
s

REVISTAS

Procura estes títulos e muitos mais, na
tua Biblioteca!

Consulta o Blogue ou o Moodle da tua BECRE
e participa nas actividades!!!

Notícias
Vencedores
do Concurso O Livro
do Mês:
Sandro Silva, nº 27
5ºD
Olga Pantelei, nº15
5ºC

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22

Leitores do Mês:
Rodrigo Nascimento,
nº20, 5ºG
Catarina Almeida, nº 6,
5ºD

"Vamos limpar a floresta portuguesa num só dia".

PARTILHAS

O objectivo deste Projecto é juntar o maior número possível de voluntários e parceiros,
para que todos juntos possamos, no próximo dia 20 de Março de 2010, fazer algo de
essencial por nós, por Portugal, pelo Planeta.
Porquê? Portugal é um país repleto de belas paisagens mas, infelizmente, todos os
dias as vemos invadidas por lixo que aí é ilegalmente depositado.
Como participar? A organização do Projecto "Limpar Portugal" (PLP) assenta
numa estrutura de coordenação nacional e em várias estruturas de coordenação
regionais, sobretudo concelhias. A base de trabalho são os grupos de voluntários
organizados por concelho, localidade ou espaço verde. A adesão a este movimento fazse através do registo na rede social NING, em

http://limparportugal.ning.com

Isaura Carvalho

