
capas de livros e pos-

tais, entre outros. Parti-

cipou no catálogo de 

ilustração portuguesa 

tendo sido selecionado 

em 2004 para participar 

na “Bologna Children 

Book Fair”.https://

ruicastroilustracao.wordpress.com/about/ 

Exposição 

Primeiros Povos 

da Península Ibé-

rica 

Exposição 

de traba-

lhos reali-

zados 

pelos alunos do 5º ano, 

nas aulas de HGP. 

Associativismo 

na Sobreda   

Encontro com Joaquina 

Simões e os alunos do 

6ºA e 9ºD , dia 20, às 

10h00, na BE Elias 

Garcia.  

Concurso 

Nacional de 

Leitura 

A prova a nível de 

escola terá lugar no 

dia 11 de janeiro, às 

10h00, na biblioteca 

da EB Elias Garcia. 

As provas incidirão 

sobre as obras: O 

mundo em que 

vivi de Ilse Losa e O 

visconde cortado 

ao meio de Italo 

Calvino. 

Encontro com 

Rui Castro 

No dia 21 de janeiro, 

os alunos das 3 tur-

mas de 4º ano terão 

a oportunidade de 

conhecer o ilustrador 

Rui Castro e descobrir 

ao seu processo criati-

vo. 

Rui Castro é formado 

em Artes Plásticas – 

Escultura. Ilustra profis-

sionalmente desde 

1999,  tendo já ilustra-

do variados livros de 

autor para diferentes 

editoras, bem como 

manuais escolares, 

Atividades 
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 Boletim das Bibliotecas Elias Garcia 

Pontos de interesse 

especiais: 

 Concurso Nacional de 

Leitura 

 Encontro com Rui Cas-

tro 

 Clube de Leitura - PNC 

 Novidades/ Sugestões 

 Associativismo na 

Sobreda 

 Exposição- Primeiros 

Povos da Península Ibé-

rica 
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Destaques        

Luísa Ducla Soa-

res 

 

 

 

 

Nasceu em 1939, em 
Lisboa e licenciou-se 
em Filologia Germâni-
ca. Iniciou a sua ativi-
dade profissional como 
tradutora, consultora 
literária e jornalista, 
estreou-se com um 
livro de poe-
mas, Contrato, em 

1970. Foi adjunta do 
Gabinete do Ministro 
da Educação. Publicou 

mais de 80 obras 
Tem escrito guiões 
televisivos e preparou 
diversos sites de inter-
net. 
Vários poemas seus 
foram musicados. Jun-
to de escolas e biblio-
tecas desenvolve regu-
larmente ações de 
incentivo à leitura. 
Participa frequente-
mente em colóquios e 
encontros, sobre pro-
blemática relacionada 
com os jovens e a lei-
tura e sobre  literatura 
para os mais novos. 
Em 2004 foi seleciona-
da como candidata 
portuguesa ao Prémio 
Hans Christian Ander-
sen. https://www.sitiodolivro.pt/

pt/autor/luisa-ducla-soares/4900/ 

 

Livro do Mês 

 

Gato Preto & Pas-
sarinhos Azuis de 
Anabela Passos e  Rui 
Castro. 
 
Lê o livro e responde ao 
questionário na tua 
biblioteca. 

JANEIRO 2016 

 Clube de Leitura 

- Plano Nacional 

de Cinema 

Projeto Juntos  

Aprendemos+  

Livro escolhido: 

http://pesquisa.fnac.pt/ia428303/Anabela-Passos
http://pesquisa.fnac.pt/ia257015/Rui-Castro


Exposição Pedro 

Alecrim 

Exposição dos trabalhos 

dos alunos  do 6º ano 

realizados a partir da 

leitura da obra Pedro 

Alecrim de António 

Mota. 

 

Feira do livro na BE 

Elias Garcia  

Apresentação com 

música  

Realizou-se, no dia 16 

de dezembro, a apre-

sentação com música do 

5ºD e dos alunos do 2º 

ano. 

Clube de Leitura 

4ª feira, às 14h15 reúne 

o Clube de leitura, na BE 

Elias Garcia! 

Aparece, e traz um ami-

go! 

As tuas sugestões de 

leitura serão publicadas 

  Campanha de livros 
usados para as 
Bibliotecas na Papelaria 

de Vale Figueira . 

Apoio ao currículo  

Atividades, Leitura &Companhia 

2 histórias de Natal de 

Alice Vieira - Livro do 

mês de dezembro, 

nas bibliotecas do AE 

Elias Garcia.  

Um livro, um filme 

 

 

Promoção da Leitura 

Margarida Fonseca 

Santos, autora em 

destaque, nas Bibliote-

cas Elias Garcia. 

 

 

Página 2 VOLUME 4, EDIÇÃO 2 

Aconteceu  

em  

dezembro 

nas 

Bibliotecas 

do AE  

Elias 

Garcia 

No blogue e no Facebook 

das bibliotecas. 

A minha opinião sobre o 

diário de um banana 

Árvore de 

Natal com 

Livros  

Vencedores dos 

Concursos 

Beatriz Neves 

Pio, 1ºA; 

Rita Palma,  

4ºE. 

 

 

A  proposta de leitura para 

o mês de dezembro para o 

Clube de 

Leitura de 

2.º e 3.º 

ciclos: "A 

rapariga que 

roubava 

livros".  

mailto:http://storybird.com/books/a-minha-opiniao-sobre-o-diario-do-banana/?token=2htrzr7gg4
mailto:http://storybird.com/books/a-minha-opiniao-sobre-o-diario-do-banana/?token=2htrzr7gg4


 

                          

NOVIDADES 

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. 

A equipa das bibliotecas deseja a toda a comunidade educativa um excelente ano 2016. 

Para qualquer sugestão, pode contatar as professoras bibliotecárias do Agrupamento. 
Tel: 212947060 
aveeliasgarcia@gmail..com 
isauracarvalho@sapo.pt 

Bibliotecas Escolares  do AE  Elias Garcia 

Nas Bibliotecas  

Elias Garcia 

Aprenda e sorria! 

Equipa das BE  
AE Elias Garcia 

Estamos na 

web: blog 

Elias .com 

facebooK 

twitter 

EB Elias Garcia 
Rua Manuel Parada 2819-505 
SOBREDA 

Encontras estes títulos e 

muitos mais, nas tuas 

BIBLIOTECAS!!! 

 

Sugestões  de  

Leitura  da Autora  

em Destaque - 

Luísa Ducla Soares 

EB Miquelina Pombo 
Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811 
SOBREDA 

EB da Sobreda 
Rua Alto do Índio 2815-625 
SOBREDA 


