
De regresso à escola após o confinamento e as 

férias da Páscoa , as bibliotecas continuam a pres-

tar serviço aos seus utilizadores, nestes tempos de 

pandemia.  Estão a ser respeitadas as normas de 

distanciamento e de higienização dos materiais e do 

espaço.                                                                                                                                                               

 Vamos, em conjunto, descobrir caminhos para a saúde 

e o bem-estar! 

Consulta das normas adotadas aqui: 

http ://becre-el iasgarcia. blogspot.com/2020/09/blog -

post_17.html 

    10 minutos a Ler 

Leituras com a Biblioteca  

Leituras em família 
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Boletim das Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento Elias Garcia             
BibEli@s 

As candidaturas 10 minutos a Ler, Leituras com a Biblio-

teca e Leituras em família foram aprovada pela RBE e 

pelo PNL 2027, respetivamente.  

Vão ser adquiridos livros novos para proporcionar óti-

mos momentos de leitura.  

Deem sugestões de leitura e fiquem atentos às novas 

aquisições! 

Duas  a lunas  f icaram aprovadas  para  a                            

fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura e 

representarão o Agrupamento Elias Garcia, em Loures, nos 

dias 13 e 

20 de abril. 

Parabéns 

às vence-

doras e a 

todos os 

participan-

tes! 

 

14.ª Edição do Concurso Nacional             

de Leitura 

Vamos Falar do 25 de ABRIL? 

Livros/Exposição na Biblioteca 



14ª edição do Concurso 

Nacional de Leitura  

 

 

A atividade, 10 minutos 

a ler, no nosso Agru-

pamento, continua da 

seguinte forma, para 

abril, maio, junho e julho: 5º tempo do turno da manhã e 

da tarde. 1.º CICLO - 1.º tempo do turno da manhã. 

Rádio Elias SOM            

ELIAS SOM (Ser. Ouvir. 

Melodificar).  

Tu és a nossa rádio! Tu melodificas o mundo!  

Já podes ouvir os fantásticos programas em:   

https://sites.google.com/view/radioeliassom 

             EXPOSIÇÃO A VIÚVA E O PAPAGAIO 

Visita a exposição de trabalhos 

elaborados pelos colegas do 5.º 

ano, a partir da leitura da obra  

A viúva e o Papagaio de Virgi-

nia Woolf. 

Livro do Mês  

O tesouro de Manuel Antó-

nio Pina,  com desenhos de 

Pedro Proença. 

Encontras o livro nas tuas 

bibliotecas. 

Concurso O livro do Mês / 

Campeonato de Leitura 

Participa Concurso no Google Forms em:  https://

docs.google.com/forms/d/1cOU5ODpRYu97U70PiUK30kKC -o7bKbMnZS2M ZHPE2 WE/viewform?

edit_requested=true 

Miúdos a Votos  

O dia das eleições nacionais de Miúdos a Votos foi 

adiado para dia 27 de abril. Participa! 

Atividades  e Projetos a Continuar 
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Os livros escolhidos para 

a Fase Intermunicipal 

do CNL a realizar nos 

dias 13 e 20 de abril são: 

Contos de cães e maus 

lobos, de Valter Hugo 

Mãe, e Não te afastes, 

de David Machado. 



Autor em destaque  - Álvaro Magalhães 

Nasceu no Porto, em 1951, e publicou o seu 

primeiro livro em 1982.  

A sua obra para crianças e jovens, que 

integra poesia, conto, ficção e textos    

dramáticos, repartindo-se por mais de 120 
títulos, caracteriza-se pela originalidade e 

invenção, quer na escolha dos temas quer 

no seu tratamento.  
Foi várias vezes premiado pela Associação Portuguesa de Escritores e 

Ministério da Cultura.  
Várias das suas publicações integram o Plano Nacional de Leitura e 

constam do corpus das Metas Curriculares de Português.  

Parte da sua obra está publicada em Espanha, França, Brasil, Coreia do 

Sul e Itália.                 

                   Encontros dos Clubes de Leitura 

“Os Leitores”(4.ºA);“As Mil e Uma Aventuras” e “Os Romanos”(4.º B); 

“Os Elásticos”(4.ºE); “A Galáxia dos Livros”(4.ºD); “Os Leitores Fore-

ver”(5.ºF); “Os Leitores da Imaginação(5.ºB); “Os amigos da Leitu-

ra” (5.ºA); “ Os Leitores” (5.ºC) e  “Os Monstrinhos da Biblioteca”(5.ºD) 

continuaram a reunir durante o ensino a distância através do Zoom e 

têm encontros marcados, agora, presencialmente. 

  

 

 

 

Encontro online com 

Isabel Alçada e Ana M.ª 

Magalhães, 8 de março 

2021 

 

Bibliotecas Elias Garcia no Flipboard das BE de Almada, 

em: https://flipboard.com/@joaopproenca/bibliotecas-

escolares-de-almada-estamos-on-revista-n%C2%BA1-

qceiuog8z 

Leitores do Mês 

Dânia, 6.ºB 

Vicente, 2.ºA 

Aconteceu em fevereiro/março 
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                    SEMANA DA LEITURA 

 

 

 

 

 

 



 

Mais novidades, vídeo do Reels:  

https://www.instagram.com/insta.be_elias/?hl=pt 

 

 

 

 

 

Este boletim informativo tem como objetivo principal divulgar as atividades das       

bibliotecas do Agrupamento de Escolas Elias Garcia. 

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial  para o sucesso    

educativo de todos, crianças e alunos.  

Promove as Literacias, nomeadamente a Literacia da Informação, cria meios que faci-

litam  a transformação do aluno no seu próprio agente de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar os professores bibliotecários do Agrupamento. 

Recursos e Novidades 

CONTACTOS: 

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 

Blogue: Elias.com http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 

http://eliasdevoralivros.blogspot.com 

Facebook: https://www.facebook.com/beselias.garcia 

https://www.facebook.com/BEAlmada 

Twitter: https://twitter.com/bibelias 

Instagram: insta.be_elias 

Blogue: Deslarguem-me desses livros 

Sítio do AE: http:www.agrupamentoeliasgarcia.com/be_cre.html 

Est@mos 

na Web 

BOM REGRESSO AO       

ENSINO PRESENCIAL! 

BOAS LEITURAS! 

RBE: https://blogue.rbe.mec.pt 

Metodologias e Recursos para Promover as Literacias Digitais - 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/metodologiaserecursos.html 

PNL: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home 


