BibEli@s
2ª edição nº6

Boletim Bibliográfico

Biblioteca e Centro de Recursos
AVE Elias Garcia
Março/Abril

de 2009

A Primavera está a chegar, e neste tempo de mudança, a nossa Biblioteca também mudou,
ganhou beleza e magia. O azul pintou as paredes; os livros e as flores renascem na alegria!

Tema anual do Projecto Educativo: A Escola e o Ambiente

Actividades

Semana da Leitura
de 23 a 27 de
Março
Projecto Arco-Íris
Elaboração de textos
e poemas coloridos

25 de Abril
Algumas sugestões
de leitura na BECRE
Sessão de leitura com o escritor

Nuno Magalhães Guedes
Projecto multidisciplinar Mil
Capas Mil Livros
Dia 23 de Abril
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
Leituras Encenadas /Dramatizações
Vencedor de O Livro do Mês:

Diogo Fouto, 5º D
Novo “look” da BE

Novidades
s

21 de Março
Dia da Árvore/da
Floresta /da Poesia
Escreve um poema
sobre a árvore ou a
floresta. Os melhores
poemas terão um
prémio!

Leitor do Mês:
André Santos, 6ºB

Autor em Destaque

Nuno Magalhães Guedes
Nuno Magalhães Guedes nasceu em Lisboa em 1958. Casado e com três filhos, foi
professor de Política de Gestão durante dez anos. A sua actividade profissional tem-se
desenvolvido em empresas do ramo editorial e de comunicação e é também director de um
centro social em Lisboa. Depois de alguns contos e poemas dispersos é publicado, em
1984, o seu primeiro livro, “O Sonho do Rei Maravá”. Em finais do ano 2000, inicia a série
juvenil “Objectivo Golo”, centrada à volta de um grupo de amigos ‘fanáticos’ por futebol
que, no meio das suas preocupações escolares, querem formar o seu próprio clube.
http://www.editorialverbo.pt

Título: Futebol de Praia
Autor: Nuno Magalhães Guedes

LIVRO DO MÊS

Cota: 821.134.3-3 GUE
Existe na BE? Sim
Comentário: Um livro que “faz do futebol um excelente
pretexto para descontraídas horas de leitura”.

Uma verdade inconveniente
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

COTA: DVD 162

Comentário: Vem ver o documentário mais alarmante e
poderoso do ano!

As principais vantagens do papel reciclado na perspectiva do envolvimento
natural são:




AMBIENTE
em
ACÇÃO







Diminuição da necessidade de recursos naturais, que aliviará a pressão que existe sobre as
massas florestais, permitindo a sua exploração mais racional. Isto favorecerá o aumento do
coberto vegetal do Planeta, contribuindo para absorver o CO2 produzido pelos consumos
energéticos.
Poupança de 62,5% no consumo de energia primária, ao reutilizar as fibras celulósicas,
evitando o emprego de dispendiosos processos químicos ou mecânicos para a sua obtenção.
Poupança de 86% na utilização de água para o fabrico de papel.
Diminuição global de 92% nos níveis de contaminação de água, atmosfera e elementos
sólidos.
Diminuição do crescimento das lixeiras, ao evitar a acumulação dos materiais sólidos e
recuperar a fibra celulósica. Nas sociedades desenvolvidas chega a representar até 30% do
volume dos R.S.U. (Resíduos Sólidos Urbanos).
O papel reciclado pode recuperar-se sucessivamente para voltar à fábrica, já que na sua
técnica de fabrico não destroí as fibras nem as suas propriedades físico-mecânicas.
Alta qualidade de produto e, em consequência, grande rendimento, o que beneficia o
ambiente pela poupança de recursos que origina. http://infonature.org/site-pt/node/111
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