
 

 

 

 

 

 

 

No contexto atual, face à evolução epidemiológica, foi  

implementado, nas bibliotecas do AE Elias Garcia, um  

conjunto de medidas, para assegurar o seu                  

funcionamento, com a máxima segurança possível.   

Estão a ser respeitadas as normas de distanciamento e 

de   higienização do espaço. Os livros manuseados ou 

recém chegados ficam em quarentena 72 horas. O uso 

de  máscara (exceto Pré e 1ºCiclo) e de álcool-gel é 

obrigatório.  

Consulta das normas adotadas aqui: 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com/2020/09/blog-post_17.html 

Caixas para a quarentena 

dos documentos 

                            Acrílico e álcool-gel no   

                             balcão de atendimento 
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Boletim das Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento Elias Garcia             
BibEli@s 

O tema do MIBE 2020, Descobrir caminhos para a saúde e 

o bem-estar, com a biblioteca escolar, baseia-se no 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 3 da 

Agenda 2030 da ONU: Saúde de qualidade.   

Projetos Novos 

Clubes de Leitura nas Escolas (CLE)  

A candidatura das bibliotecas foi 

aprovada pelo PNL2027, os clubes 

de leitura estão em marcha.  

Biblioteca vai à sala de aula, para facilitar o emprésti-

mo domiciliário. 

Projeto Rádio na Escola Elias Garcia - Se estás inte-

ressado(a), procura informar-te, na tua biblioteca. 



14ª edição do Concurso nacional de leitura  

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto SOBE+ pretende contribuir para a melhoria    

da literacia, para a  promoção da saúde em geral e        

prevenção da doença, incluindo a prevenção da  COVID-19. 

As bibliotecas escolares vão divulgar  e desenvolvendo 

atividades a partir dos materiais lúdico-pedagógicos             

disponibilizados, no site: https://www.sobe.pt , aumen-

tando a qualidade da divulgação e da informação em saú-

de nas escolas. 

 

+ Leitura + Sucesso  

Vão ser retomas as ativida-

des promovidas pela CM de 

Almada: Biblioteca escolar 

aberta à comunidade, até 

ao mês de novembro, assim como a Semana da Leitura, 

na última semana de outubro. Mais informações na pági-

na web do Agrupamento e no  blog  elias.com . 

Ajudaris 

 

 

 

As bibliotecas vão continuar a apoiar boas causas, 

através da venda de livros   Histórias da Ajudaris 

ou através da escrita de histórias.  O tema para 2021 

é:  Se eu fosse...! A inscrição deverá ser realizada 

até 31 de Janeiro de 2021. Podem participar crianças 

e alunos que frequentam o ensino pré-escolar, o 1.º e 

o 2.º ciclos do Ensino Básico. 

 

Projeto 10 Minutos a Ler  

As bibliotecas pretendem continuar a apoiar o proje-

to 10 minutos a Ler, para que os alunos instituam, 

no seu quotidiano, a atividade diária da leitura por 

prazer.   

 

 

 

 

Miúdos a Votos 

Continua, em 2020-21, a iniciativa organizada pela 

VISÃO Júnior e 

pela Rede de 

B i b l i o t e c a s 

Escolares. 

Atividades  e Projetos a Continuar 
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O Concurso Nacional de Leitura está de volta.            

Já podes inscrever-te, na tua biblioteca, até ao dia 30 

de outubro. 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com/2020/10/concurso-nacional-de-leitura-14-edicao.html


Livro do Mês 

 

O primeiro dia de 

escola de António 

Mota, com ilustra-

ções de Paulo         

Galindro. 

 

Concurso O livro do 

Mês 

Responde ao questioná-

rio que se encontra, na 

tua   biblioteca. 

 

 

Autor em destaque 

           Afonso Cruz 

“A literatura amplia 

a vida de cada lei-

tor. Estende-a além 

dos seus limites e 

faz ensaiar outros 

destinos.” 

 

Exposição  Halloween 

Exposição  Rosa dos ventos 

 

Atividades  e para setembro/outubro 
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PROGRAMA MIBE 

Leituras em Voz Alta 

Gostas de ler em voz alta 

e de fazer pequenos 

vídeos? Regista o 

momento com o teu tele-

móvel ou pede ajuda na tua biblioteca. 

Os melhores vídeos poderão ser publicados nas redes 

sociais das tuas bibliotecas. 

Conferência PNL 

29-10 online. 



 

 

 

 

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 ANO LETIVO 

2020-2021 

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 


