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Este ano, o BibEli@s, na sua 2ªedição, vai ter uma tarefa muito importante: alertar para os
perigos ambientais e ajudar na preservação da Terra. Participa nas actividades da BECRE,
dá sugestões e mostra que te preocupas com o nosso Mundo!

Tema anual do Projecto Educativo: A Escola e o Ambiente

LIVRO DO MÊS

Actividades
Outubro Mês Internacional da
Biblioteca Escolar

BibEli@spaper –
Circuito da Biblioteca
para os alunos do Pré-escolar e do 1º e
5º anos.
Nova disposição
da BECRE

Consulta o Blog da tua BECRE e participa
nas actividades!!!
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com

N o v i da de s
s

Autor em Destaque

Alice Vieira
Alice Vieira nasceu em 1943 em Lisboa. É licenciada em Germânicas pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. A partir de 1969 dedicou-se ao jornalismo profissional.
Desde 1979 tem vindo a publicar regularmente livros tendo, actualmente editados na
Caminho, cerca de trinta títulos. Recebeu em 1979, o Prémio de Literatura Infantil Ano
Internacional da Criança com Rosa, Minha Irmã Rosa e, em 1983, com Este Rei que
Eu Escolhi, o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil e em 1994 o Grande
Prémio Gulbenkian, pelo conjunto da sua obra. Recentemente foi indicada pela Secção
Portuguesa do IBBY (International Board on Books for Young People) como candidata
portuguesa ao Prémio Hans Christian Andersen. Trata-se do mais importante prémio
internacional no campo da literatura para crianças e jovens, atribuído a um autor vivo
pelo conjunto da sua obra. Alice Vieira é hoje uma das mais importantes escritoras
portuguesas para jovens, tendo ganho grande projecção nacional e internacional.
Várias das suas obras foram editadas no estrangeiro. http://html.editorial-caminho.pt

“A minha infância foram os amigos encontrados nas páginas dos livros(…)”

Título: Natureza Repelente
Autor: Nick Arnold
LIVRO DO MÊS
Cota: 50 ARN
Existe na BE? Sim
Comentário: Vamos todos descobrir os
segredos dos cientistas malucos…
A Domadora de Baleias
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

COTA: DVD 128

Comentário: É do fundo do mar que vem a
resposta. Vem descobri-la!!!

AMBIENTE
em
ACÇÃO

O nosso clima está a mudar! Os icebergs estão a derreter!
Os efeitos das alterações climáticas são a maior ameaça
para todos nós.
Temos de usar menos energia!
Sabe mais em: www.fragileplanet.eu
Isaura Carvalho

