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Atividades

Pontos de interesse especiais:

chamar a atenção
sobre a importância
das bibliotecas
escolares na educação.

O mês de Outubro é
o Mês Internacional
da Biblioteca Escolar. Declaração
aprovada
pela International

Association of
School Librarianship (IASL)
em Janeiro de
2008.
O seu objetivo é

O tema escolhido
para este ano é “A
tua biblioteca escolar: um mapa de
ideias” e a IASL
apela a todas as
Bibliotecas Escolares a participarem
nos diversos projetos ligados a este
tema.



Apresentação
das Bibliotecas
(BibEliasPaper
e MicasPaper)



Encontros com
Ana Ventura e
Sandra Carvalho



Trilho de ideias



Leitura de A

Floresta Perlimpimpim de

Anabela Dias e
Teresa Guimarães

As nossas bibliotecas vão participar
com as seguintes
atividades:



bonita, cheia de luz
e novidades!

Eça de Queirós em
destaque.

 MIBE – Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares
 A Biblioteca apresentase aos Utilizadores
 Requalificação
 Eça de Queirós em
Destaque
 Encontros com Ana
Ventura e
Sandra Carvalho
 Novas Aquisições

Flash Mob da
Leitura

Destaques
A Biblioteca da EB
Elias Garcia foi contemplada com um
projeto de requalificação.
Foram adquiridas
estantes e mesas.

Vem ver como a tua
biblioteca está mais

Deu-se início à
nossa biblioteca
digital com a aquisição de 3 tablets e 5
e-books.
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José Maria de Eça de
Queirós foi um dos
mais importantes
escritores lusos. Foi
autor, entre outros
romances de reconhecida importância, de
Os Maias e O crime
do Padre Amaro.

BIBELI@S

Página 2

Livro do Mês
Os Maias de Eça de
Queirós adaptado por
José Luís Peixoto.

A tua
biblioteca

ma de Eça de Queirós, Os Maias.
Para ficares a conhecer
a obra desse grande
escritor, lê a adaptação
de José Luís Peixoto
disponível nas tuas
bibliotecas.

Procura o Concurso nas
tuas bibliotecas. ResRealizada por João
ponde às 3 questões,
Botelho, acaba de sair, nele referidas. As
nos cinemas, a primeimelhores respostas
ra adaptação cinematoterão um prémio. Partigráfica da obra homónicipa!

José Luís Peixoto nasceu a 4 de
Setembro de 1974 em Galveias,
Ponte de Sor .A sua obra ficcional e poética figura em dezenas
de antologias traduzidas num
vasto número de idiomas e
estudada em diversas universidades nacionais e estrangeiras.
Saber + em: http://
www.joseluispeixoto.net/

:https://pt-pt.facebook.com/
joseluispeixoto

Guia do Utilizador da BE Elias Garcia

escolar:
um mapa
de ideias

Procura o
guião do utilizador
nas tuas bibliotecas!

Guia do Utilizador da BE Miquelina Pombo
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Atividades do MIBE
Encontro com
Ana Ventura
A escritora Ana Ventura
vem realizar duas sessões de promoção da
leitura, no dia 24 de
outubro, na EB Miquelina Pombo, para as
crianças da Pré C e D, e
no JI Sobreda, para as
crianças da pré A, B e
C.

O livro escolhido para a
apresentação é O Cato
quer mimos editado
pela Letra Imaginária.

Ana Ventura,
natural de
Copenhaga e de
nacionalidade
portuguesa, é copywriter
e iniciou a escrita de
contos infantis em 2005, tendo lançado o primeiro livro
intitulado O bicharoco que era
oco, em 2006.
Com A Zebra Zezé, dedicado
aos mais novos, tem percorrido muitas escolas do país
onde apresenta de forma
genial o enquadramento da
diferença.
http://nlstore.leya.com/
leyaeducacao/imagens/

Programa do MIBE das Bibliotecas do AE Elias Garcia
Trilho de ideias
Fica atento, as ideias andam à
solta pela tua escola!

morar o dia
internacional
da Biblioteca
Escolar.

Flash Mob da Leitura
Convida-se todos os membros
da comunidade educativa do
AE Elias Garcia, a parar 5
minutos para ler, às 10:15 no
dia 27 de outubro, para come-

Encontro com Sandra Carvalho
A escritora Sandra Carvalho vem
apresentar
o seu novo
livro O olhar
do Açor, em
duas sessões de promoção da
leitura, para os alunos
do 8º ano.
Este encontro terá lugar
no dia 28 out, às 10h.

A Saga das Pedras MágiSandra
cas, já conta com 7
Carvalho
volumes.
é uma
jovem
1º
escritora
livro
sesimbrense
que tem vindo a afirmarse como uma criadora
incontornável do género
fantástico em língua portuguesa.

Programa do
Mês
Internacional
da Biblioteca
Escolar

BE do AE Elias Garcia

EB Elias Garcia
Rua Manuel Parada 2819-505
SOBREDA
Tel: 212947060
aveeliasgarcia@gmail..com
isauracarvalho@sapo.pt

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.
Promove a Literacia da Informação criando os meios que facilitam a transformação do aluno no seu
próprio agente de aprendizagem.
Para qualquer sugestão, pode contatar as professoras bibliotecárias do agrupamento.

Estamos na
web: blog
Elias .com
facebooK
twitter

NOVIDADES

Nas Bibliotecas
Elias Garcia
Aprenda e sorria!

Encontras estes títulos e
muitos mais, nas tuas BE.

Equipa das BE
AE Elias Garcia

Donativo Porto Editora

