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 Exposição Halloween 

 Autor em destaque 

 Livro do Mês 

 Clube de Leitura 

 Encontro com Lia C. 

 Literacia 3Di 

 Miúdos a votos 

 Concurso nacional de leitura 

 Exposição de Rosas dos Ventos 

 É Natal nas bibliotecas 

 Concursos 

 Novidades 

 

 

BibEli@s 
Boletim das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento Elias Garcia 

 O objetivo principal 
deste boletim é dar a 
conhecer as atividades 
que envolvem as biblio-
tecas do Agrupamento 
de Escolas Elias Garcia, 
na Sobreda e Vale de 
Figueira, no concelho de 
Almada.  
Queremos que cada vin-
da à biblioteca corres-
ponda a um momento 
feliz e estimule a vonta-
de de voltar. 

Nas Bibliotecas  
Elias Garcia 
aprenda e 
sorria! 

Apresentação do livro A 
matilha Ferrodente, às 
turmas do 1º ano da EB 
Miquelina Pombo, no dia 
13 de novembro. 

Pontos de interesse especiais: 

Sessões do clube de leitura 
 
Um livro/um filme 
Um livro (Irmãs) e um filme  
(A Viagem de Chihiro), dia   
7 de novembro. 

Exposição de trabalhos do 5º 
ano realizados em HGP. 

Fotos das bibliotecas da 
EB Elias Garcia e da EB 
Miquelina Pombo. 

O desafio começa a 19 de 
novembro. Não esqueças! 

Leituras alusivas ao 
Natal, de 5 a 14 de dez. 



Sophia de Mello Breyner 

Andresen nasceu a 6 de 

novembro 1919 no Porto, 

onde passou a infância. Em 

1939-1940 estudou Filologia 

Clássica na Universidade de 

Lisboa. Publicou os primei-

ros versos em 1940, 

nos Cadernos de Poesia. Na 

sequência do seu casamento 

com o jornalista, político e 

advogado Francisco Sousa 

Tavares, em 1946, passou a 

viver em Lisboa. Foi mãe 

de cinco filhos, para quem 

começou a escrever contos 

infantis. Além da literatura 

infantil, Sophia escreveu 

também contos, artigos, 

ensaios e teatro. Traduziu 

Eurípedes, Shakespeare, 

Claudel, Dante e, para o 

francês, alguns poetas por-

tugueses. 

 

Em termos cívicos, a escri-

tora caracterizou-se por 

uma atitude interventiva, 

tendo denunciado ativa-

mente o regime salazarista e 

os seus seguidores. . 

 

A sua obra está traduzida 

em várias línguas e foi 

várias vezes premiada, ten-

do recebido, entre outros, o 

Prémio Camões 1999, o Pré-

mio Poesia Max Jacob 2001 

e o Prémio Rainha Sofia de 

Poesia Ibero-Americana.  

Com uma linguagem poéti-

ca quase transparente e 

íntima, ao mesmo tempo 

ancorada nos antigos mitos 

clássicos, Sophia evoca nos 

seus versos os objetos, as 

coisas, os seres, os tempos, 

os mares, os dias. 

Faleceu a 2 de julho de 

2004, em Lisboa. Dez anos 

depois, em 2014, foram-lhe 

concedidas honras de Esta-

do e os seus restos mortais 

foram trasladados para o 

Panteão Nacional.  

https://www.wook.pt/autor/sophia-de-mello-

breyner-andresen 

 

Exposição de trabalhos 
realizados na disciplina 
de inglês alusivos ao 
tema do Halloween. 

Podes visitar a exposi-
ção, na biblioteca da EB 
Elias Garcia, até ao dia 
7 de novembro. 

Sophia de Mello Breyner Andresen em destaque 

Miúdos a Votos 

Livro do Mês 

lho ou o retrato vivo» somos 

transportados para o exotis-

mo do Oriente, mas encon-

tramos, como em tantas 

outras obras da autora, na 

primeira história, a valoriza-

ção da natureza, da harmonia 

e do equilíbrio; na segunda, 

a importância dos laços 

familiares e das vivências 

afetivas.  

Livro recomendado pelo 

PNL. 

https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/
os-tres-reis-do-oriente 

Neste conto, Gaspar, Mel-

chior e Baltasar deixam para 

trás o ouro, a segurança da 

ciência, o apoio dos podero-

sos e as mentiras dos mais 

fortes, para seguir uma estre-

la que se ergue a Oriente. 

No silêncio da noite, esta luz 

revela a alegria de uma Boa 

Nova. 

 

Neste livro, Sophia recria, de 

forma muito pessoal, dois 

contos tradicionais japone-

ses. 

Com «A árvore» e «O espe-

“Mas depois o seu olhar 

habituou-se ao novo brilho 

e ele viu que era uma 

estrela, uma nova estrela, 

semelhante às outras, mas 

um pouco mais próxima e 

mais clara e que, muito 

devagar, deslizava para o 

Ocidente (…)” 
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Livros e trabalhos assustadores  
- Halloween 

ATÉ 4 DE NOVEMBRO:  

os alunos apresentam o 

livro que candidatam à 
eleição através do preen-

chimento do formulário em 
http://bit.ly/2oZ2cuu. 

5 DE DEZEMBRO:  

DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS 

LIVROS CANDIDATOS. 



Circuito da Bibliote-
ca - Formação dos 
Utilizadores 

inscreveram deverão 

ler as seguintes 

obras: 
 

O concurso nacio-

nal de leitura ocorre-

rá em 4 fases. 

Fase Escolar - BE 

Elias Garcia e BE 

Miquelina Pombo, 

dia 11 de dezem-

bro, às 10:30. 

Os alunos que se 

1º ciclo (3º e 4º anos) 
 

 

 

 

 

 

 

       ACONTECEU EM SETEMBRO E OUTUBRO 

Concurso Nacional de Leitura 

Encontro com Lia C. 

verso, sobre animais, 

às crianças das tur-

mas do 1º ano da BE 

Miquelina Pombo. 

 

No final das sessões, 

haverá uma sessão 

de autógrafos! 

A presidente da asso-

ciação dos amigos 

dos animais de Alma-

da estará presente 

para recolher donati-

vos para os animais 

( alimentos, mantas, 

medicamentos e 

acessórios). 

APRESENTAÇÃO DO 

LIVRO INFANTIL " A 

MATILHA FERRO-

DENTE" DE LIA C. 

No dia 13 de novem-

bro, a escritora Lia C. 

virá ao nosso agrupa-

mento apresentar o 

livro "A matilha ferro-

dente" - um livro em 

“Tenho muita pena de não 

saber escrever histórias 

para crianças. Mas pelo 

menos  ficaram sabendo 

como a história seria, e 

poderão contá-la doutra 

maneira, com palavras 

mais simples (…).” 

 

José Saramago 
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Encontros com Lia C. 

2º ciclo 

 

 

 

3º 

ciclo  

Cartaz MIBE 

Cartas de Amor 
à biblioteca 

Apresentação 
da biblioteca 

INFO CIÊNCIA 



Blogue Elias.com 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 

http://eliasdevoralivros.blogspot.com 

https://www.facebook.com/

beselias.garcia 

https://twitter.com/bibelias 

http:www.agrupamentoeliasgarcia.co

m/be_cre.html 

 

 

NOVIDADES - ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

CONTACTOS 

Estamos 

na Web: 

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, pretende coadjuvar na procura do sucesso edu-

cativo de todos, crianças e alunos.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que 

facilitam  a transformação do aluno no seu próprio agente 

de aprendizagem. 

Para qualquer sugestão, contactar as professoras bibliote-

cárias do Agrupamento. 

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 

Clube de Leitura 

4ªfeira, 14:20 

Gostas de ler? Inscreve-te no clu-

be de leitura da BE Elias Garcia!   

ACONTECE! 

Encontras estes títulos  

 e muitos mais, nas tuas 

bibliotecas! 

Requisita um livro para 

ler! 

16.º Encontro da Eter-

na Biblioteca, em Sin-

tra, dias 23 e 24 de 

novembro.   

 III Encontro Ibérico de Leitores 

de Saramago nos dias 16,17 e 

18 de novembro, na Biblioteca 

Municipal José Saramago no 

Feijó – Almada.  

CONCURSOS 

Leitores do Mês: 

Samuel, 1ºA 

Joana, 1ºB 

Duarte, 2ºD 

Vencedores do Concurso 

Livro do Mês: 

Gabriela, 5ºG 

Ana Rafaela, 5ºG 


