
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATIVIDADES 

Maio/Junho de 2019 Volume 6, Edição 1 

 

 Autor em destaque 

 Livro do Mês 

 Clube de Leitura 

 Encontro com António Mota 

 Exposição  Dia da Europa 

 Miúdos a votos 

 Concurso nacional  

      de leitura - fase  

       Intermunicipal 

 Projeto Eu ouço, eu conto 

 Encontro com Alexandre 

Pinheiro 

 Leituras de Abril 

 Projeto eTwinning 

 Aconteceu 

 Concursos 

 Novidades 

 

 

BibEli@s 
Boletim das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento Elias Garcia 

 O objetivo principal deste 
boletim é dar a conhecer as 
atividades que envolvem as 
bibliotecas do Agrupamento 
de Escolas Elias Garcia, na 
Sobreda e Vale de Figueira, 
no concelho de Almada.  
Queremos que cada vinda à 
biblioteca corresponda a um 
momento feliz e estimule a 
vontade de voltar. 

 

Nas Bibliotecas  

Elias Garcia 

aprenda e 

sorria! 

Pontos de interesse especiais: 

Fotos das bibliotecas 

da EB Elias Garcia e  

da EB Miquelina Pombo. 

ENCONTRO com  
ANTÓNIO MOTA 

Monet recriado pelas 
crianças da turma F 
do pré-escolar.   

Concurso Nacional de 
Leitura-Fase Intermunicipal 
Oeiras – 04-05-2019 

 

Exposição 
Dia da Europa 

 No dia 28 de maio, o escritor 
António Mota realizará 3 ses-
sões de promoção da leitura, 
para os alunos do 1º ciclo e 
para 2 turmas de 5º ano da EB 
Elias Garcia. 
 

Fase  Intermunicipal  do Con-
curso Nacional de Leitura: 
Constança, 4ºE; Cátia, 6ºE. 

Projeto 
eTwinning 1, 2, 3 ART 
 3.°D -  Hora do Conto sobre a 
vida de Salvador Dali e oficina de 
autorretratos do pintor. 



Nasceu a 16 de Julho de 

1957 em Vilarelho, Ovil, 

no concelho de Baião, 

distrito do Porto. 

 Foi professor do Ensino 

Básico. Já escreveu 95 

livros.  

Em 1979 escreveu o seu 

primeiro livro "A Aldeia 

das Flores", especial-

mente para os seus alu-

nos. Alguns dos seus 

livros estão publicados 

no Brasil e traduzidos 

para espanhol, galego e 

sérvio. 

Recebeu vários prémios, 

dos quais se destacam 

o Prémio da Associação 

Portuguesa de Escrito-

res (1983) para "O Rapaz 

de Louredo", 

o Prémio Gulbenkian de 

Literatura para Crianças e 

Jovens (1990) para "Pedro 

Alecrim", o Prémio Antó-

nio Botto (1996) para "A 

Casa das Bengalas", 

o Grande Prémio o Grande 

Prémio Gulbenkian de Litera-

tura para Crianças e Jovens

(2006, cate (2006,goria Livro 

Ilustrado) para ´´Se eu 

Projeto eTwinning 

1,2,3 ART  

António Mota em destaque 

Livro do Mês 

rância: Pinguim! Google 

Books 

 “Antes de pôr os meninos do 

campo e das cidades a ler os 

seus livros, António Mota 

começou por ensinar as pri-

meira letras. Numa geografia 

afetiva. Em Baião, o concelho 

onde nasceu. Em 1975, primei-

ro ano de aulas, andava "uma 

hora e tal a pé" até chegar à 

escola primária de Almofrela. 

"Levava a marmita" e ensina-

va as quatro classes. “ 

/www.dn.pt/ 

Pinguim de António 
Mota 

Numa noite de dezem-
bro, o Carlos encon-
trou, no alpendre, uma 
caixa de sapatos que 
abrigava um surpreen-
dente animal. Com a 
colaboração do avô 
Ramiro, o Carlos aco-
lhe e alimenta o bicho; 
e dá-lhe um nome car-
regado de afeto e tole-

“Era tão bom ter um 

amigo que percebia 

com o olhar se eu 

estava contente ou 

triste, feliz ou 

preocupado.” 

Pinguim 

António Mota 
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Entrega de prémios 

Superleitores, nas bibliotecas Elias Gar-

cia, recebem um certificado e um livro. 

Parabéns! 

Gulbenkian de Literatura 
para Crianças e Jovens
(2006, categoria Livro Ilus-
trado) para ´´Se eu fosse 
muito magrinho” 
 
Em 2010, foi nomeado 
para os Prémios de Autor 
da SPA/RTP na categoria 
Literatura Infanto-juvenil 
com “Pinguim”. 
 
Foi nomeado como candi-
dato português ao prémio 
literário sueco Alma em 
2013 e 2014. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/

Ant%C3%B3nio_Mota 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%A9mio_Gulbenkian_de_Literatura_para_Crian%C3%A7as_e_Jovens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%A9mio_Gulbenkian_de_Literatura_para_Crian%C3%A7as_e_Jovens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%A9mio_Gulbenkian_de_Literatura_para_Crian%C3%A7as_e_Jovens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%A9mio_Gulbenkian_de_Literatura_para_Crian%C3%A7as_e_Jovens
https://books.google.com/books/about/Pinguim.html?id=NT8zDwAAQBAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com/books/about/Pinguim.html?id=NT8zDwAAQBAJ&source=kp_book_description


Projeto + leitura    
+ sucesso               
Escrita criativa com 

Leonor Tenreiro| 3.° C e 
3.º E do AE Elias Garcia -  2 
de 
maio.  

 

  ACONTECEU EM ABRIL 

 

“A mãe do Martinho não sabe ler, 

(…) De vez em quando, deita uma 

olhadela ao livro que o filho está 

a ler, a ver se ainda não virou a 

página. Na ideia dela,  um quarto 

de hora é mais que suficiente para 

estudar uma página...“ 

 

Pedro Alecrim 

António Mota 
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GEONOTÍCIAS 

Dia da   
Terra 

À procura dos ovos da 
Páscoa na BE 

Projeto  
Eu ouço, eu conto 

  Autor do  
      Mês 

Feira de troca de 

livros - M. Pombo 

Concurso   
O Livro    
do Mês  

Clube de Leitura - dramatização 

de Alerta Premika, 29 de maio, 14:15, 
auditório da EB Elias Garcia.  

INFO CIÊNCIA 

Conversas de Abril com 

Alexandre Pinheiro: viver, pensar 
e escrever em liberdade - turmas: 
7.ºA, 7.ºC e 9.ºA - 3 de maio. 

 

 

Projeto Eu ouço, eu 
conto - Apresentação de 

O Palhaço Ava-
ria e o Planeta 
Bateria, 30 de 
maio, BE Elias 
Garcia.  

Clube de Leitura   

Leituras  de Abril às turmas do 
1º ciclo. 

  Exposição 25 
de Abril 

 



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 

 

 

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 as professoras bibliote-

cárias 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 

Clube de Leitura 4ªfeira, 14:20 

Gostas de ler? Inscreve-te no clube 

de leitura da BE Elias Garcia!   

ACONTECE 

CONCURSOS 

Leitores do Mês: 

Stella, 1.º B 

Rodrigo, 7.º A 

Fabiana 3.º E   
 

Dia da Europa na EB Elias 

Garcia - 9 de maio - Expo. 

 

Projeto"CantAr-te" e 
"Arte e Movimento" 
participam no Festi-
val"Que Cena"-14-05.  

   Encontras estes     

títulos e muitos  

mais, nas tuas      

bibliotecas! 


