
tos em Rima Infantil , 
para os colegas mais 
novos, as crianças da 
Pré E. 

Sessão de leitura, na 
BE da EB Elias Garcia, 
no dia 12 de fevereiro. 
Os alunos do 7ºA le-

rão  Hipopóptimos, uma 

história de amor,  para 

os colegas mais novos, 
os alunos do 3ºC. 

Os pais vêm à BE  

 

 

 

Encontro com a mãe da 
Carolina Sousa do 1ºE, 
dia 16 de fevereiro às 
11h00. 

 

 

 

Feira do Livro 

na BE da EB 

Miquelina Pom-

bo 

Realiza-se mais uma 
feira do livro, de 1 a 
5 de fevereiro, na 
biblioteca da EB Mi-
quelina Pombo, com 
o apoio da Letra 
Imaginária. 

Visita a feira e com-
pra um livro para ler 
ou oferecer. 

 

 

 

 

Associativismo 

No dia 23 de feverei-
ro, realizar-se-á um 
encontro com Francis-
co Silva do CAA e o 
6ºC 9ºD, às 10h00. 

Exposição de 

São Valentim 

Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos 
nas aulas de Português, 
Francês e Inglês. 

Leituras Parti-

lhadas   

Sessão de leitura, na 
BE da EB Miquelina 
Pombo, no dia 16 de 
fevereiro, às 9h30. Os 

alunos 
do 3ºE 
irão ler 

ABC das 

Flores e 

dos Fru-

Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA 

BibEli@s 

 Boletim das Bibliotecas Elias Garcia  

Pontos de interesse 

especiais: 

 Feira do livro 

 Exposição de São Va-

lentim  

 Clube de Leitura - PNC 

 Leituras partilhadas 

 Associativismo na So-

breda 

 Os pais vêm à BE 
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Destaques        
Álvaro Magalhães 

 

 

Nasceu 
no Porto 
em 
1951. 
Começou por publicar 
poesia no início dos 
anos 80. Em 1982 
publicou também o 
seu primeiro livro pa-

ra crianças, História 

com muitas letras. 

(…) A sua obra inte-
gra conto, poesia, 
narrativas juvenis e 
textos dramáticos. 
Jogando com pala-

vras, conceitos e 
sons, alguns desses 
textos são autênticas 
provocações que es-
timulam o leitor para 
a leitura do insólito e 
do banal através dos 
códigos do humor e 
da «razão» poética.  
Posteriormente, 
acrescentou à sua 
obra a série Triângu-
lo Jota de narrativas 
de mistério que já  

cativou um milhão de 
leitores. 

 

 

Livro do Mês 

Os três presentes 
de Álvaro Magalhães. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lê o livro e responde ao 
questionário na tua bi-
blioteca. 
 

FEVERIRO  2016 

 Clube de Leitura 

- Plano Nacional 

de Cinema 

http://www.dglb.pt 



Exposição Primei-

ros povos da Penín-

sula Ibérica 

Exposição dos trabalhos 
dos alunos  do 5º ano 
realizados nas aulas de 
HGP, sobre comunida-
des recoletoras e 
agropastoris da Pe-
nínsula Ibérica. 

Associativismo  

Encontro com a Dª Joa-
quina Simões da Associa-
ção Cultural Quinta do 
Bau Bau e os alunos do 
6ºA e 9ºD. Falou-se so-
bre a história da Sobreda 
e memórias do Associati-
vismo sobredense . 

 

A sessão contou ainda 
com a Presidente da 
Junta de Freguesia 
Charneca Sobreda, Mar-
garida Luna de Carvalho 
e Francisco Silva, do 
Centro de Arqueologia 
de Almada.                  

 

 

 

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 lei-
tura serão publicadas no 
blogue e no Facebook. 

 

  Encontro com Rui 
Castro 

O ilustrador Rui Castro 
esteve na BE Elias Gar-
cia, no dia 21 de janei-
ro, e deslumbrou o 4º 
A, B e C e os alunos do 
Clube de Artes com di-
ferentes técnicas de 
ilustração. 

Apoio ao currículo  

Atividades, Leitura &Companhia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção da Leitura 

Luísa Ducla Soares, 

autora em 

destaque, 

nas BE Elias 
Garcia. 

Livro do 

mês de de-

zembro, Ga-
to preto e passarinhos 
azuis, nas BE do AE 
Elias Garcia.  
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Aconteceu  

em  

Janeiro 

nas 

Bibliotecas 

do AE  

Elias 

Garcia 

Exposição Contos e 

Lendas do Mundo 
Turmas de 1.º e 3.º. 

Vencedores dos 

Concursos 

Mariana Carapeto , 

3ºB; 

Catarina Arsénio, 

3ºE. 

 

Livros recolhidos Papela-
ria de Vale Figueira na 

participação da campa-
nha de livros usados 
para as Bibliotecas. 



                          

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. 

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 BI-
BLIOTECAS!!! 
 
 

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 


