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Bem-vindos a 2022!
Neste início de um novo ano, as bibliotecas do AE Elias Garcia renovam votos de um ano voltado para a esperança de um mundo
melhor e apelam à participação de toda a comunidade educativa,
nas diversas atividades propostas.
Visita à biblioteca para levar um livro para casa ou para a sala de
aula. Não esqueças os 10 min. a LER. Temos muitos livros acabadinhos de chegar. Bom ano novo!

Vamos mantermo-nos em segurança!
As normas de distanciamento e de higienização dos materiais e
do espaço continuam a ser respeitadas.

Concurso Nacional de Leitura

Livros selecionados

Realiza-se em linha, no dia 17 de fevereiro, a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura.
Alunos apurados na fase escolar
1.ºCiclo: Madalena (3.ºA) e Daniel (4.ºE)
2.ºCiclo: Luana (6.ºC) e Francisco (6.ºD)
3.ºCiclo: Natacha (8.ºD) e Anamar(9.ºA)

Propostas das Bibliotecas Municipais
Concurso Literário Escolar e Concurso de Escrita Criativa para Famílias. Trabalhos a entregar na
BE até ao dia 3 de março.

Semana dos AFETOS
Atividades de 7 a 19 de fevereiro: PES , São Valentim, leituras partilhadas, ...
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Atividades e projetos de continuidade

Autor em destaque - Pedro Seromenho
Pedro Seromenho nasceu em Zimbabué, bué, bué de longe, mas atualmente mora em Braga. Dizse leitor, escritor, ilustrador, editor, contador de histórias e detetive de pares de meias perdidas! Destacou-se como romancista, dramaturgo, poeta e contista.

Livro do Mês /Concurso O livro do Mês
Perfeitamente Normal de Tom Percival.
Responde aos questionários que se encontram na tua biblioteca e nas redes sociais.
As melhores respostas terão um prémio.

Concurso Nacional de Leitura
Realizou-se, no dia 11 de janeiro, o concurso para a Fase Escolar do Concurso Nacional
de Leitura. Participaram 39 alunos do Agrupamento.

Clubes de Leitura
Recomeçaram os encontros dos clubes de leitura do 4.º, 5.º e 6.º anos. Realizaram-se 12 sessões nos meses de novembro e dezembro.
Consulta o horário na tua biblioteca.

COMEMORAÇÃO dos 50 ANOS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL
da escritora LUÍSA DUCLA SOARES .

Os meus contos preferidos
Exposição do painel Personagens dos meus Contos

favoritos, com as fantásticas ilustrações dos alunos do
1.º Ciclo.

Rádio Elias Som
A atividade, 10 minutos a ler, no nosso agrupa- Campanha O livro mais Fixe até ao dia 23 de março.
mento, já retomou ao 3º tempo do turno da
manhã e da tarde, até ao mês de março de 2022.

Participa!
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Aconteceu em novembro e dezembro
100 anos de Saramago
Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada
Comemoração, na biblioteca e no átrio da escola Elias Garcia

Geonotícias
Exposição
bibliográfica sobre o Natal

Estão escolhidos os livros que vão às eleições de Miúdos a Votos.

Participa na campanha até ao dia 21 de março.
A eleição realizar-se-á no dia 23 de
março.

Comemoração do Dia da Internet mais segura
Atividades em parceria com a equipa TIC e PADDE
No dia 8 de fevereiro de 2022, comemora-se a 19. ª edição do Dia da
Internet Mais Segura. Ao longo dos anos, este dia junta milhões de
pessoas sob o lema “Juntos por uma Internet melhor”.

Exposição
de Rosas dos
ventos
Trabalho vencedor:
Bárbara, 5.º D.

CONTACTOS:

EB Elias Garcia

Esta Newsletter tem como objetivo principal divulgar as atividades das bibliotecas do

Rua Manuel Parada

Agrupamento de Escolas Elias Garcia.

2819-505 SOBREDA
EB Miquelina Pombo
Rua Dr. Alberto Araújo

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial, para o sucesso
educativo de todos, crianças e alunos.

2815-811 SOBREDA

Promove as Literacias, nomeadamente a Literacia da Informação, cria meios que faci-

EB Sobreda

litam a transformação do aluno no seu próprio agente de aprendizagem.

Rua Alto do Índio 2815-625

Para qualquer sugestão, contactar as professores bibliotecárias do Agrupamento.

SOBREDA

Blogue: Elias.com http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://eliasdevoralivros.blogspot.com

Est@mos

Facebook: https://www.facebook.com/beselias.garcia
https://www.facebook.com/BEAlmada

na Web

Twitter: https://twitter.com/bibelias
Instagram: insta.be_elias
Sítio do AE: http:www.agrupamentoeliasgarcia.com/be_cre.html

Recursos e Novidades

Encontras estes livros,
e muitos mais, na tua
biblioteca!
Boas leituras!

Leitora do Mês: Diana Q., 1.ºC

Nas bibliotecas Elias Garcia,
leia, aprenda e sorria!
FELIZ 2022!

RBE: https://blogue.rbe.mec.pt
Metodologias e Recursos para Promover as Literacias Digitais http://www.pnl2027.gov.pt/np4/metodologiaserecursos.html
PNL: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home

