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O Outono chegou!
Os ouriços abriram
O frio começou
E as folhas caíram.
(Mário)

A nossa Escola festejou o seu
36º aniversário!

Tema anual do Projecto Educativo: A Escola e o Ambiente

LIVRO DO MÊS

Actividades
BibEli@spaper - os alunos do
Pré-escolar do Agrupamento e do
1º e 5º anos da EBI/JI Elias
Garcia realizaram diversas
actividades para descobrir a BE
e o prazer de ler.

Halloween na BECRE

O dia de S. Martinho
comemora-se no
dia 11 de Novembro.
Diz a lenda que quando um cavaleiro romano andava
a fazer a ronda, viu um velho mendigo cheio de fome
e frio. O dia estava chuvoso e frio.
O cavaleiro, chamado Martinho, ao ver aquele
mendigo, ficou cheio de pena e cortou a sua grossa
capa ao meio, com a espada.
Depois deu a metade da capa ao mendigo e partiu.
Passado algum tempo a chuva parou e apareceu no
céu um lindo Sol.
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Autor em Destaque

José Jorge Letria
José Jorge Letria (1951) nasceu em Cascais. Estudou Direito, História e História da Arte na
Universidade de Lisboa e é pós-graduado em Jornalismo Internacional (UAL). Desde finais
dos anos 60 que se destacou como compositor e intérprete de canções que proclamavam os
valores da liberdade e da democracia. Todos os discos que gravou antes do 25 de Abril foram
proibidos pela censura. É autor de dois livros sobre a canção política em Portugal.
Gravou, entre 1968 e 1981, cerca de uma dezena de LP`s, tendo sido também autor de
música para peças de teatro e filmes. Deixou de cantar em 1981.
Jornalista desde 1970, começou por colaborar no Diário de Lisboa. Seguidamente, foi editorchefe do Jornal de Letras.
Entre 1994 e 2001, foi vereador da Cultura da Câmara Municipal de Cascais.
Como escritor, distingue-se na poesia, no conto, no teatro e, sobretudo, na literatura para
a infância e juventude. Das quase duas centenas de títulos que publicou, em cerca de 50
editoras diferentes, mais de metade são de literatura infanto-juvenil. O essencial da sua obra
poética encontra-se condensado nos dois volumes da antologia O Fantasma da Obra,
publicados em 1994 e 2003. A sua obra literária foi distinguida com variadíssimos prémios.
http://www.byblos.pt/author

Título: O Livro que falava com o vento e outros
contos

Autor: José Jorge Letria
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Existe na BE? Sim
Comentário: Vamos descobrir o prazer de ler…
A Teia de Carlota
Existe na BE? Sim

FILME DO MÊS

COTA: DVD 147

Comentário: Vem descobrir esta “aventura
mágica”!!!

AMBIENTE
em
ACÇÃO

- O lixo que se deita para o chão pode magoar animais inocentes ou atrair
outros que trazem doenças.
- Os sacos de plástico podem ser lavados e voltados a usar.
- Existem no mercado detergentes para a roupa que não usam cloro.
- Não importa se abres a porta do frigorífico durante 15 segundos ou 30: o ar
frio que havia a perder já está perdido assim que se abre a porta. Evita abri-la
muitas vezes.
- O papel de alumínio usado para embrulhar os alimentos é reciclável.

Sabe mais em: http://www.junior.te.pt
Isaura Carvalho

