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Ler Sempre. Ler em qualquer lugar.
Março é o mês da renovação, do dia internacional das florestas , do
dia mundial da água e da poesia, mas é também o mês em que se
celebra a LEITURA.
Este ano, a Semana da leitura realiza-se de 7 a 11 de março, e as
bibliotecas do AE Elias Garcia prepararam várias atividades para participar no evento, na esperança de que a leitura nos ajude a construir
um mundo melhor, com paz e alegria.
Visita a biblioteca, temos equipamento novo, participa nas atividades
e requisita um livro!
Boa Semana da Leitura e boas Leituras!

SEMANA DA LEITURA
As bibliotecas do AE Elias Garcia vão participar
na SEMANA DA LEITURA 2022 de 7 a 11 de março.

ENCONTRO COM BRUNO MATOS
No dia 7 de março, a partir das 9 horas, realizar-se-ão 4 sessões de promoção da leitura, na EB Miquelina Pombo e na EB Elias Garcia, para todas
as turmas do 3.º, 4.º e 5.º anos do AE Elias Garcia, com o escritor Bruno
Matos. Será apresentada a coleção Família Monstro.

ENCONTRO ONLINE COM LUÍSA COSTA GOMES
No dia 28 de abril, às 15:20, realizar-se-á, via Zoom, um encontro da autora de Vanessa vai à luta ,
com os alunos do 8.º ano.
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Atividades e projetos de continuidade

Autor em destaque - BRUNO MATOS
Nasceu em 1975 e sempre quis contar histórias. Autodidata, começou pela BD aos 5 anos, passando depois pela escrita e pela ilustração, tendo publicado o seu primeiro livro em 2001.
Formou-se em Relações Públicas e Publicidade, trabalhou muitos anos na RTP .

Livros do Mês /Concurso O livro do Mês - O torneio dos feiticeiros de Bruno Matos.
7X25 histórias de liberdade de Margarida Fonseca Santos.
Responde aos questionários que se encontram na tua biblioteca e nas redes sociais.
As melhores respostas terão um prémio.

2022 é um Ano Camões - o dos 450 anos da publicação de "Os Lusíadas"
Exposição bibliográfica na biblioteca.

Clubes de Leitura
Continuam os encontros dos clubes de leitura do 4.º, 5.º e 6.º anos.
Consulta o horário na tua biblioteca.
Rádio Elias SOM - Leituras com a BE - Campanha eleitoral do Projeto Miúdos a

Votos! da Visão Júnior. A eleição do livro mais fixe realizar-se-á no dia 23 de março.
Comemoração do Dia Mundial da Poesia.
Leitura de poemas pelos alunos do 8.ºC.
Eleição da Música preferida, na rádio Elias Som.

LER SEMPRE. LER EM QUALQUER LUGAR.
Também no recreio da escola. Realizou-se a atividade 10 minutos a ler
com 4 turmas no espaço exterior da
escola, no dia 8 de março.

ATELIÊS de ESCRITORES E MENTIMETER
BE ELIAS GARCIA 9:50 - 6.ºC,D,F;
11:00 - 2.ºB; 14:20 - 7.ºE, 9.ºA,D.
BE MIQUELINA POMBO - 5 alunos por turma, 1.º
Ciclo.

A atividade 10 minutos a ler, no nosso agrupamento, já retomou ao 3.º tempo do turno da manhã e da tarde, até ao
mês de março de 2022. Em abril, até ao final do ano, será ao 5.º tempo da manhã e da tarde. Requisita um livro na
tua biblioteca.
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Aconteceu em janeiro e fevereiro

SEMANA DOS AFETOS

Leitura Orientada na escola Elias Garcia e na escola Exposição de livros, leituras com turmas e elaboração de
Miquelina Pombo, com o livro A que sabe a Lua, de Michael mensagens de afeto. Construção e venda solidária de
Grejeniec. Leitura e oficina bilingue do livro A verdade Mar@fetas, pelas crianças fugidas da guerra em Cabo Delgado (PES).

sobre os avós de Elina Ellis.

O projeto

Encontros - clubes de leitura

Eco-Escola

também tem eco na biblioteca

LEITURAS PARTILHADAS

da BE Miquelina Pombo.

Os alunos do clube de Leitura
do 6.ºA presentearam os coleguinhas do 2.ºC

Campanha para a Na BE também se lê Saramago
eleição do livro #centenariojosesaramago

com a leitura de A girafa que queria ter riscas.

mais fixe de
“Miúdos a

Alunos do 4.ºA elaboram a capa de A menina que

Votos” na

sorria a dormir.

rádio EliaSom.

Comemoração do Dia da Internet mais segura 8-02

Fase Escolar/Concelhia

AS FAKE NEWS NÃO ENTRAM NA BE! Os alunos do 4.ºA e B
aprenderam um pouco mais sobre os

da 15.ª edição do Concur-

perigos da Internet, nomeadamente

so Nacional de Leitura.

sobre Notícias Pinóquio ou Fake
News.

Geonotícias- Problemas ambientais– 9.ºano

POESIA pela PAZ
48 anos do

As bibliotecas acolheram
os embaixadores da Saú-

25 de ABRIL

de para realizarem uma
atividade a partir do livro

Exposição bibliográfica e leituras

O Mata-Pesadelos, de

de Abril na tua biblioteca.
Elaboração de um poema
visual coletivo

Isabel Stilwell, PES e Educação Artística.

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
SOBREDA

Para qualquer sugestão, contactar as professores bibliotecárias do Agrupamento.

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!

Leitores do Mês: Constança C, 1.ºA; Maria Clara C., 1.ºB; David M., 1.ºC e Ester A. , 5.ºE. Revista Concelhia FlipBoard n.º 5
Vencedora do Concurso O livro do mês: Mariana R., 3.ºA.

Nas bibliotecas Elias Garcia,
leia, aprenda e sorria!
Boas Leituras, em qualquer Lugar!

https://flipboard.com/@joaopproenca/bibliotecas-escolares-dealmada---revista-n-5-372psufoy

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
https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/

