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LIVRO  DO  MÊS  

Neste início do ano lectivo, reforçamos o nosso objectivo de apoiar os utilizadores das 3 bibliotecas escolares do 
Agrupamento Elias Garcia. Desejamos contribuir para a melhoria dos resultados escolares dos alunos.  
Estão todos convidados a participar nas actividades e a dar sugestões. 
Bom ano lectivo 2010/2011 para todos! 

 
   BibEli@sPaper 
–Circuito das 
Bibliotecas para 
os alunos do 
Pré-escolar, do  
1º e 5º anos, 
de 20 de 
Setembro a 18  
Outubro.                                                                                                                     

O 6º A e os utentes do 
Lar de Idosos do Centro 
Social e Paroquial de Vale 
Figueira vão realizar uma 
Visita Intergeracional 
ao Palácio de S. Bento 
e à Assembleia da 
República, no dia 15 de 
Outubro. 
 

  

 

 A República… 100 
anos de Memórias 
 
 
 

 

 

Outubro Mês Internacional  

da Biblioteca Escolar  
Participa nas actividades das tuas 
Bibliotecas! 
 
 

 

Visita as exposições, 
nas  BEs da Miquelina 
Pombo  e da Elias 
Garcia, de 6 a 20 de 
Outubro. 
 

Novidade 
Neste ano lectivo, os 
alunos das 3 escolas do 
Agrupamento vão 
participar em actividades 
dos clubes (ver 
calendarização no blogue) 
Clube da Ciência 
Laboratório de Matemática 
Aprender+ 
Oficina de Expressão 

Concurso 
Livro do Mês de Setembro/Outubro 
 
 
 
 
 
 
Responde às seguintes questões e ganha 
um prémio: 
 

1. Quem era o Manuel 
Francisco? 
2. O que aconteceu no dia 5 de 
Outubro de 1910? 
3. Que outra revolução se deu 
em Portugal, 64 anos mais 
tarde? 

Estão todos convidados 
para a inauguração da 
Biblioteca Escolar da EB 
Miquelina Pombo, dia 30 
de Setembro, pelas 14h30.  
 
 

 

 

 

 

Participa no 
Concurso para 
escolher o logótipo 
da BE da M. Pombo. 
(ver regulamento no blogue) 



 
 
 

Título: A minha primeira República 
Autor: José Jorge Letria 
Cota: 94 LET 
Existe na BE? Sim 
Comentário: Responde às 3 questões sobre este livro. As melhores 
respostas terão um prémio. 
                                              

   
 
 

 

 

 
   
 
 
 
  
 
                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
                      
                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor em Destaque 

Título: JUNO 
Actores: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner 
 
DVD 181 
Existe na BE? Sim 
Comentário: Neste filme,  
descobre que a vida  
pode reservar algumas 
surpresas. 

LIVRO  DO  MÊS 

Consulta o Blogue das tuas BEs  
e participa nas actividades!!! 
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22 

José Saramago 
José de Sousa Saramago (Azinhaga, Golegã, 16 de Novembro de 1922 — Tías, Lanzarote, 18 de Junho de 
2010) foi um escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português. 

Foi galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou o Prémio Camões, o mais 
importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efectivo 
reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.  

O seu livro Ensaio Sobre a Cegueira foi adaptado para o cinema e lançado em 2008, produzido no Japão, 
Brasil e Canadá, dirigido por Fernando Meirelles (realizador de O Fiel Jardineiro e Cidade de Deus). Em 
2010, o realizador português António Ferreira adapta um conto retirado do livro Objecto Quase, conto 
esse que viria dar nome ao filme Embargo, uma produção portuguesa em co-produção com o Brasil e a 
Espanha. 

Nasceu no distrito de Santarém, na província do Ribatejo, no dia 16 de Novembro, embora o registo 
oficial apresente o dia 18 como o do seu nascimento. Saramago, conhecido pelo seu ateísmo e iberismo, 
foi membro do Partido Comunista Português e foi director-adjunto do Diário de Notícias. Juntamente 
com Luiz Francisco Rebello, Armindo Magalhães, Manuel da Fonseca e Urbano Tavares Rodrigues foi, em 
1992, um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura (FNDC). Casado, em segundas 
núpcias, com a espanhola Pilar del Río, Saramago viveu na ilha espanhola de Lanzarote, nas Ilhas 
Canárias.                                                                                                              http://pt.wikipedia.org 
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FILME  DO  MÊS 
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       Este ano lectivo, ano do voluntariado e cidadania activa, 
vamos concretizar o projecto Leituras e Sorrisos.  
Se gostas de ler e és uma pessoa bem-disposta e com vontade de 
partilhar leituras, sorrisos e dedicar algum tempo aos outros,  
inscreve-te nas Bibliotecas.  
 

Procura estes títulos e muitos mais, 
nas tuas Bibliotecas! RREEVVIISSTTAASS 

NNoottíícciiaass 

Equipa  BEs 

  
 
2011, ano europeu do voluntariado e cidadania activa  
 
O Ano Europeu tem por objectivo geral incentivar e apoiar os esforços 
desenvolvidos pela Comunidade, pelos Estados-Membros e pelas autoridades 
locais e regionais tendo em vista criar condições na sociedade civil propícias ao 
voluntariado na U.E. e aumentar a visibilidade das actividades de voluntariado na 
U.E.  
Este objectivo geral será operacionalizado através de 4 grandes objectivos 
específicos:  
1. Criar um ambiente propício ao voluntariado na U.E;  
2. Dar meios às organizações que promovem o voluntariado para melhorar a 
qualidade das suas actividades; 
3. Reconhecer o trabalho voluntário; 
4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a importância do Voluntariado. 
Cada Estado Membro designou o Organismo responsável pela organização da sua 
participação no Ano Europeu, sendo o CNPV o designado para Portugal.  
http://www.voluntariado.pt/tpl_intro_destaque.asp?1326 

22011 – ANO 
INTERNACIONAL DAS 
FLORESTAS  
A ONU declarou o ano de 
2011 como o Ano 
Internacional das Florestas.  
As actividades terão como 
foco, a promoção do 
manejo sustentável, a 
conservação e 
desenvolvimento das 
florestas e a 
conscientização do papel 
decisivo que as florestas 
desempenham no 
desenvolvimento global 
sustentável. 

 
VOLUNTARIADO    
 

 

 

 

RTP2 – REPÚBLICA DAS PERGUNTAS, a série infantil 
que celebra o centenário da República 
República das Perguntas é uma série criada para contar aos meninos 
dos 8 aos 12 anos como se implantou a República em Portugal e como se 
vivia há 100 anos. 
 
O primeiro episódio, a exibir no dia 4 de Outubro, explica o que é uma 
monarquia e “como se fica Rei “. O segundo episódio, a exibir no dia 5 de 
Outubro, explica o que é uma república e “como se fica Presidente”. 
http://ww1.rtp.pt 

 

 

 

 

 
 

  


