
 

                                       

As bibliotecas do AE Elias Garcia dão as boas vindas a toda a comunida-

de educativa. 

Continuam a prestar serviço aos seus utilizadores, nestes tempos em 

que renasce a esperança de podermos estar todos juntos sem cons-

trangimentos. 

 As normas de distanciamento e de higienização dos 

materiais e do espaço continuam a ser respeitadas.                                                                                                                                                            

  

 

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar 

(MIBE), uma celebração anual das bibliotecas escola-

res em todo o mundo. Este ano, o tema é: “Contos 

de fadas e contos tradicionais de 

todo o mundo”. Este primeiro cartaz foi elabo-

rado com os desenhos dos alunos dos  3.ºA e 3.ºB. 

Participa nas atividades da tua  

biblioteca! 

Bom trabalho e boas leituras!  

 

Bem-vindos à biblioteca! 

    CARTAZ do MIBE 2021    
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Vamos mantermo-nos em segurança! 
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    PROGRAMA do MIBE 2021    



Atividades  e  Projetos de Continuidade 

Apresentação da BE  - Onde mora o livro?  

As bibliotecas do Agrupamento Elias Garcia apresentam-se com a leitura de         

Histórias de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática  de Maria 

Francisca Macedo, com ilustrações de Jaime Ferraz. 

 

Autor em destaque  - António Torrado 

António Torrado (Lisboa, 21 de novembro de 1939 – Lisboa, 11 de junho de 2021) nasceu em Lisboa, 

mas com raízes familiares na Beira Baixa. Foi poeta, ficcionista, dramaturgo, autor de obras de 

pedagogia, contador de histórias, com muitos  livros e contos traduzidos em várias línguas.   

                   

Livros do Mês /Concurso O livro do Mês  

O primeiro dia de escola de António Mota e Histórias tradicionais 

portuguesas contadas de novo de António Torrado.  

Responde ao questionário que se encontra na tua biblioteca  

e nas redes sociais.  As melhores respostas terão um prémio.  

 

BibEli@Paper - Circuito da BE   

Apresentação da biblioteca, das regras de utilização e da CDU aos alunos do 5.º ano. Calendarização na BE, na sala 

dos professores, no Edmodo e nas redes sociais.  

Rádio Elias SOM  - Leituras com a BE 

Clubes de Leitura          

Os projetos vão retomar.  Notícias muito em breve.   

Participação na Jornada de "Memorial, Luto e afirmação da Esperança" - Criação de um painel-       

Dia 22 de outubro. 

 

A atividade, 10 minutos a ler, no nosso agrupamento já retomou. As indicações de funcionamento também se  

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

Agrupamento de Escolas Elias Garcia. 

A Biblioteca Escolar é um espaço educativo e cultural essencial,  para o sucesso    

educativo de todos, crianças e alunos.  

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

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

Para qualquer sugestão, contactar as professores bibliotecárias do Agrupamento. 

Recursos e Novidades 

CONTACTOS: 

EB Elias Garcia 

Rua Manuel Parada 

2819-505 SOBREDA 

EB Miquelina Pombo 

Rua Dr. Alberto Araújo 

2815-811 SOBREDA 

EB Sobreda 

Rua Alto do Índio 2815-625 

SOBREDA 

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

http://eliasdevoralivros.blogspot.com 

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

https://www.facebook.com/BEAlmada 

Twitter: https://twitter.com/bibelias 

Instagram: insta.be_elias 

Sítio do AE: http:www.agrupamentoeliasgarcia.com/be_cre.html 

Nas bibliotecas Elias Garcia, 

leia, aprenda e sorria!  

BOM ANO 2021-2022! 

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 

Est@mos 

 na Web 


