
Quase a acabar o ano letivo,  após um período pro-

longado de confinamento, as bibliotecas do Agrupa-

mento de Escolas Elias Garcia continuam a prestar 

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 

 

    CABINE DE LEITURA 
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Boletim das Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento Elias Garcia             
BibEli@s 

Colocação de  uma cabine de leitura no espaço contíguo 

à escola. A inauguração da Cabine Leitura está prevista 

realizar-se no  dia 23 de Junho, das 11h às 12h.  

Votaram 465 alunos dos 3 ciclos para eleger o livro mais 

fixe. Apresentam-se os livros 

mais votados. 

 

 

Miúdos a Votos—Visão Júnior 



Dia Mundial da Língua Portuguesa/

Palavras com Música 

Rádio Elias SOM          

 

Ouve os programas dos alunos na rádio Elias Som 

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

ELIAS SOM (Ser. Ouvir. Melodificar).  

Tu és a nossa rádio! Tu melodificas o mundo!  

 Leitores do Mês 

Bruna, 3.ºA 

Natacha, 7.ºB 

Livros do Mês  

Poemas da mentira e da verdade 

de Luísa Ducla Soares; ilustrações 

de Ana Cristina Inácio. Barbi-

Ruivo O Meu Primeiro Camões 

de Manuel Alegre; Ilustração de 

André Letria. 

Encontras os livro nas tuas  

Bibliotecas. 

 

 

Exposição de trabalhos do 4.º ano 

sobre o 25 de Abril 

De 3 a 10 de maio, visita, na tua biblioteca, a exposi-

ção de trabalhos realizados pelos alunos do 4.º Ano, 

após a leitura de O Tesouro de Manuel Pina. Foram 

apresentados 25 temas para investigação, procurou

-se que os alunos desen-

volvessem competências 

em literacia da informa-

ção.   Os trabalhos estão 

fantásticos. Parabéns!  

   

 

 

 

Atividades  e Projetos a Continuar 
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No dia 5 de maio, para assinalar o Dia Mundial da Língua 

Portuguesa, a biblioteca juntou o projeto Palavras com 

Música em parceria com os professores de educação 

musical e a exposição de trabalhos dos alunos do 4.º ano 

sobre o 25 de Abril. O método de pesquisa usado para a 

realização dos trabalhos foi o Super3.  



Autores em destaque   

Luísa Ducla Soares nasceu em lisboa a 

20 de julho de 1939. Iniciou a sua atividade 

profissional como tradutora, consultora lite-

rária e jornalista, tendo sido diretora da 

revista de divulgação cultural Vida (1971-2). Colaboradora de diversos 

jornais e revistas, estreou-se com um livro de poemas, Contrato, em 

1970. Foi Adjunta do Gabinete do Ministro da Educação (1976-8). Dedica-

da especialmente à literatura para crianças e jovens, em prosa bem 

como em poesia, publicou mais de uma centena de obras neste domínio.  

Luís Vaz de Camões foi um poeta portu-

guês, considerado uma das maiores figuras 

da literatura lusófona e um dos grandes 

poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe 

com certeza sobre a sua vida. Aparente-

mente nasceu em Lisboa, a 10 de junho de 

1580, de uma família da pequena nobreza.  

       Encontros dos Clubes de Leitura 

“Os Leitores”(4.ºA);“As Mil e Uma Aventuras” e “Os Roma-

nos”(4.º B); “A-UBÁ!!“ (4.ºC); Os Elásticos”(4.ºE); “A Galáxia 

dos Livros”(4.ºD); “Os Leitores Forever”(5.ºF); “Os Leitores 

da Imaginação(5.ºB); “Os amigos da Leitura” (5.ºA); “ Os Lei-

tores” (5.ºC) e  “Os Monstrinhos da Biblioteca”(5.ºD) conti-

nuaram a reunir regularmente. No dia 13 de maio , os clubes 

de Leitura da EB Miquelina Pombo participaram no encontro 

online  dinamizado pelo PNL 2027, com Júlia Martins e Isabel 

Torre, no Festival READ ON. 

 

Aconteceu em Maio 
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                    DIA MUNDIAL DO AUTOR PORTUGUÊS 

No dia 22 de maio, os alunos do 3º ano associaram-se 

à Biblioteca para comemorarmos o Dia do Autor Portu-

guês. Prepararam a leitura expressiva / recitação de 

poemas e elaboraram fantásti-

cos desenhos alusivos a cada 

texto. 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial da Diversidade Cultural       

Os alunos dos 
clubes de leitura 
leram em voz alta 
livros sobre 

Inclusão e Multi-
culturalidade. A 
Diferença como 
tema de conversa 

e de Leitura.  

S E M A N A  A R T Í S T I C A                                                      

A BE  está presente com uma amostra de livros sobre o 

tema, na fantástica exposição de trabalhos realizados 

ao longo do ano, no Agrupamento Elias Garcia. 



 

 

 

 

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. 

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 

BOAS FÉRIAS! 

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 

Recursos e Novidades 


