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BibEli@s 
Boletim das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento Elias Garcia 

 O objetivo principal 
deste boletim é dar a 
conhecer as atividades 
que envolvem as biblio-
tecas do Agrupamento 
de Escolas Elias Garcia, 
na Sobreda e Vale de 
Figueira, no concelho de 
Almada.  

Queremos que cada vin-
da à biblioteca corres-
ponda a um momento 
feliz e estimule a vonta-
de de voltar. 

Nas Bibliotecas  
Elias Garcia 
aprenda e sorria! 

Pontos de interesse especiais: 

O MIBE( Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar), para este ano, 
tem por tema: Vamos imaginar! 

Fotos das 
Bibliotecas 

ONDE MORA O LIVRO? Apresentação 
da biblioteca ao 1º ciclo da EB Elias Garcia e 
EB Miquelina Pombo de 23/09 a 4/10. 

Contos d’Algibeira 

26/09 



Um expoente da litera-

tura africana, Mia Couto 

nasceu na Beira, em 

Moçambique, em 1955, 

e é biólogo de forma-

ção. Atualmente é o 

escritor moçambicano 

mais traduzido no exte-

rior, as suas obras 

foram publicadas em 24 

países. Premiado inter-

nacionalmente, inclusive 

com o Prêmio Camões 

(2013) e com o Neus-

tadt Prize (2014), Mia 

Couto apresenta uma 

farta produção (o autor 

já lançou mais de trinta 

livros entre prosa, poe-

sia e literatura infantil). 

Seu romance Terra 

sonâmbula é considera-

do um dos dez melho-

res livros africanos do 

século XX. 

https://www.culturagenial.com/

mia-couto/ 

Alguns livros de Mia Couto 

ças que promovem a 
criatividade e a literacia 
visual ligado ao livro 
infantil. Recebeu o Pré-
mio Nacional de Ilustra-
ção de 2003. Em 2004 
foi a candidata portu-
guesa ao Prémio Hans 
Christian Andersen e 
recebeu o prémio para 
o melhor livro ilustrado 
da FIBDA. Em 2008/09 

Nasceu no Québec, 
Canadá, em 1960. É 
formada em Design de 
Comunicação em Zuri-
que e em Educação 
pela Arte em Inglaterra. 
Vive e trabalha em Lis-
boa desde 1984, onde 
dirige o atelier Lupa 
Design. Dinamiza ofici-
nas de ilustração para 
adultos, jovens e crian-

participou na exposição 
de ilustração portuguesa .  

http://www.saidadeemergencia.com/

autor/danuta-

wojciechowska/

Alguns livros  

Mia Couto 

Danuta Wojciechowska  

Livro do Mês  A água e a águia 

SINOPSE 

Foi então que a mais velha 
das águias juntou toda a 
comunidade e perguntou: 
— Sabem o que é a letra i? 
Uma disse: é um pau espe-
tado no abecedário. 
Outra disse: é um dançari-
no com um chapéu alto.  

“(…) certa vez, 

deixou de chover. 

Sem aviso, sem 

explicação: a chuva 

esqueceu-se de 

acontecer. (…)” 
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como se organizam e 

para que servem umas 

eleições.  

Miúdos a Votos: quais 

os livros mais fixes?» é 

uma iniciativa conjunta 

da VISÃO Júnior e da 

Rede de Bibliotecas 

Escolares. O objetivo é 

fomentar o gosto pela 

leitura e, simultanea-

mente, fazer perceber 

Circuito da Biblioteca - Formação dos Utilizadores 

Miúdos votos 

Concurso de fotografia : “ Olha para mim a ler! ” 

das bibliotecas:  

bibelias.garcia@gmail.com 

As fotografias enviadas 

serão publicadas no 

Instagram das Bibliote-

cas:  

insta.be_elias 

As 3 fotos com mais 

“gostos” terão um pré-

mio, no final do mês de 

outubro. Participa! 

Tira uma fotografia em 

que estejas a ler e 

envia-a para o email 

“Ela só tinha um 

remédio para 

melhorar: era 

contar a sua 

história.” 

 

Mia Couto 
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“Miúdos a votos: 
quais os livros mais 
fixes?” 
Inscreve o teu livro até 
ao dia 31 de outubro! 

Feira do Livro na BE da EB Miquelina 
Pombo de 14 a 17 de outubro. Compra um 
livro para ler ou oferecer! Participa! 

http://www.rbe.mec.pt/
http://www.rbe.mec.pt/


Blogue Elias.com 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 

http://eliasdevoralivros.blogspot.com 

https://www.facebook.com/

beselias.garcia 

https://twitter.com/bibelias 

http:www.agrupamentoeliasgarcia.co

m/be_cre.html 

insta.be_elias 

 

 

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

CONTACTOS: 

Estamos 

na Web: 

Esta newsletter tem como objetivo principal divulgar as 

atividades das 3 bibliotecas do Agrupamento de Escolas 

Elias Garcia. 

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural 

essencial ao desenvolvimento da missão do agrupamento 

de escolas, pretende coadjuvar na procura do sucesso edu-

cativo de todos, crianças e alunos.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que 

facilitam  a transformação do aluno no seu próprio agente 

de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar os professores bibliote-

cários do Agrupamento. 

 

 

EB Elias Garcia 

Rua Manuel Parada 

2819-505 SOBREDA 

EB Miquelina Pombo 

Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811 

SOBREDA 

EB Sobreda 

Rua Alto do Índio 2815-625 

SOBREDA 

Gostas de ler?  

Inscreve-te no clube de leitura da 
BE Elias Garcia!   

ACONTECE! 

10 e 11 de outubro, em 
Almada, 4º Encontro de 
bibliotecas. 

Conferência PNL, dia 24 de 
outubro, em Lisboa. 


