
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES Oficina  Mira, Salta e Pinta 

como Miró 

Sessão com Telma Sofia Marrei-
ros, para o 3ºD, na BE Miquelina 
Pombo, no âmbito do projeto de 
eTwinning (Profª Ângela Côndes-
so e PB Alexandra Lopes). 
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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! 

Miúdos a Votos 
 

A campanha para escolher 
o livro mais fixe começa no 
dia 29 de janeiro a 13 de 
março. 
Vamos todos fazer campa-
nha pelo livro mais fixe! 

Pontos de interesse especiais: 

Sessões do clube de leitura 
 
Um livro/um filme 
O diário de Anne Frank, dia   
16 de janeiro. 

Fotos das bibliotecas da 

EB Elias Garcia e da EB 

Miquelina Pombo. 



António Torrado nas-

ceu em Lisboa (1939), mas 

com raízes familiares na 

Beira Baixa. Poeta, ficcionis-

ta, dramaturgo, autor de 

obras de pedagogia e de 

investigação pediográfica, é 

por excelência um contador 

de histórias, estando muitos 

dos seus livros e contos tra-

duzidos em várias línguas. 

Foi jornalista, editor, profes-

sor, produtor principal e che-

fe do Departamento de Pro-

gramas Infantis da RTP. A 

sua bibliografia regista atual-

mente mais de 120 títulos, 

onde sobressai a produção 

literária para crianças, con-

templada em 1988, com o 

Grande Prémio Calouste 

Gulbenkian de Literatura 

para Crianças. Livros seus 

foram, em 1974 e 1996,  
incluídos na Lista de Honra 

do IBBY. Segundo o crítico 

e investigador José António 

Gomes, "Torrado impôs-se 

como uma das figuras de 

maior relevo da nossa litera-

tura do pós-25 de abril e 

dificilmente se encontrará 

hoje um autor que, de forma 

tão equilibrada, saiba dosear 

em livro o humor, a crítica e 

os sinais de um profundo 

conhecimento do imaginário 

infantil."  

https://www.assirio.pt/autor/antonio-torrado     

ALGUNS LIVROS  

A Fase Municipal  que 

engloba as provas nos municí-

pios, fazendo intervir as 

Bibliotecas Públicas Munici-

pais, com o apoio das Biblio-

tecas Escolares, realizar-se à 

entre o dia 11 de janeiro e 25 

de fevereiro de 2019, na BM  

 

Diogo, 4ºB 

Constança, 4ºE 

Cátia, 6ºE 

Francisco, 6ºF 

Tomás, 8ºA 

José Saramago, no Feijó. 

António Torrado em destaque 

Livro do Mês 

Fábulas 

Algumas das mais (e menos) 

conhecidas fábulas que Jean 

de La Fontaine escreveu no 

século XVII e que se torna-

ram famosas e contadas em 

todo o mundo. As persona-

gens principais são animais 

com características e com-

portamentos humanos e as 

fábulas contam sempre uma 

moral (ou verdade) sobre o 

Homem. Este livro reúne 40 

fábulas com belas ilustrações 

de género clássico.  

“De nada serve 

correr; importa 

partir no momento 

oportuno: a lebre a 

tartaruga são disso 

o melhor 

testemunho (…)” 
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Alunos apurados para a Fase 
Municipal do Concurso Nacional de 
Leitura  

Jean de la Fontaine 
Escritor francês, La Fontaine 

(1621-1695) deve a sua cele-

bridade às Fábulas Escolhi-

das, que começou a publicar 

em 1668. Das sessenta e nove 

fábulas que compõem esta 

recolha, a maior parte põe em 

cena o mundo 

dos animais. 

Estes guardam 

certas caracterís-

ticas tradicional-

mente atribuídas  

à respetiva espé-

cie. 

http://pnl2027.gov.pt/



Sessões do Clu-
be de Leitura -  
Um livro, um 
filme 

 

túmulo perdido de 

Ana Soares e Bárba-

ra Wong e O rapaz 

do caixote de 

madeira de Leon 

Leyson. 

 
 

Os alunos apurados, 

para a segunda fase  

do Concurso Nacio-

nal de Leitura, deve-

rão ler as seguintes 

obras: O morcego 

bibliotecário de Car-

men Zita Ferreira e 

Paulo Galindro; O            1º ciclo  

  ACONTECEU EM NOVEMBRO E DEZEMBRO 

As obras selecionadas para a fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura 

“O cego estava contente. 

-Ora vês que não é difícil fazer 

cor-de-laranja. Junta o amarelo 

do sol ao vermelho da terra, o 

som do pandeiro ao som do 

clarim… Vai depressa acabar de 

pintar. 

O menino correu para casa, 

misturou as cores e as algas 

alaranjadas surgiram no papel.” 

 

António Torrado 
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Encontro com Lia C. 
Recolha de donativos 
para animais 

2º ciclo 

 

 

 

3º ciclo  

Literacia 3Di 

Concurso Nacional 
De Leitura 

Pijaminhas na 
biblioteca M. 
Pombo 

INFO CIÊNCIA Exposição  
Rosa dos Ventos 

Alunos apurados para a Fase Distrital do 
Concurso da Porto Editora - Literacia 3Di 

Ricardo, 5ºB- Matemática 

Matilde, 6ºF- Ciências 

Diogo, 7ºE- Leitura 

Gustavo, 8ºC- Inglês 

Projeto Eu ouço, eu conto 
em articulação com a Educação 
Especial (Professora Inês Vaz) e 

a Biblioteca ( PB Isaura 
Carvalho). O livro esco-
lhido pelos alunos é «O 
Palhaço Avaria e o Pla-
neta Bateria» de Pedro 
Seromenho.   

Exposição  
A viúva e o papagaio 

GEONOTÍCIAS 



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 clube 

de leitura da BE Elias Garcia!   

ACONTECE 
Requisita um livro para ler! 

1.º Encontro de  

Bibliotecas Escolares 

do Seixal, dias 15 e 16 

de janeiro. 

 Sessão de apresentação, em 

Lisboa no dia 21 de janeiro. 

O MILD visa desenvolver       as com-

petências dos jovens    dos 14 aos 18 

anos nos      domínios da leitura, 

dos  media e da cidadania    digitais.  

CONCURSOS 

Leitores do Mês: 

Gonçalo, 2ºB 

Tatiana, 3ºE 

Valentim, 7ºE 

   Encontras estes     

títulos e muitos  

mais, nas tuas      

bibliotecas! 
Encontro +Leitura +Sucesso 

Almada 

22 de janeiro. 


